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elektroenerģijas nakts tarifiem Vācijā un Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izmanto elektroenerģijas apgādes nakts tarifu Vācijā. Viņš apgalvo, 
ka pēdējos gados elektroenerģijas cenas ir paaugstinājušās (pašlaik tā ir 16 centi par 
kilovatstundu). Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo netālu no Francijas robežas, un viņš norāda, ka 
cenas Francijā ir tikai 4,7 centi par kWh, bet viņš nevar nopirkt šo lēto Francijas 
elektroenerģiju Vācijā. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz paskaidrot, kāpēc vairs nepastāv robežas 
cilvēkiem un precēm, bet tās vēl joprojām pastāv enerģijai. Viņš lūdz skaidrojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs izmanto elektroenerģijas apgādes nakts tarifu Vācijā. Viņš apgalvo, 
ka pēdējos gados elektroenerģijas cenas ir paaugstinājušās (pašlaik tā ir 16 centi par
kilovatstundu). Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo netālu no Francijas robežas, un viņš norāda, ka 
cenas Francijā ir tikai 4,7 centi par kWh, bet viņš nevar nopirkt šo lēto Francijas 
elektroenerģiju Vācijā. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz paskaidrot, kāpēc vairs nepastāv robežas 
cilvēkiem un precēm, bet tās vēl joprojām pastāv enerģijai.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija pievērš uzmanību Vācijas elektroenerģijas tirgus attīstībai. Tās publicētajā 
Ceturkšņa ziņojumā par Eiropas elektroenerģijas tirgiem var atrast informāciju par faktoriem, 
kas ietekmējuši tirgus dalībniekus, kā arī elektroenerģijas biržas apgrozījumu un 
elektroenerģijas cenas.

Ceturkšņa ziņojumu par Eiropas elektroenerģijas tirgiem var izlasīt šeit:
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

Komisijas enerģētikas nozares apsekojumā ir veikta atsevišķu Eiropas elektroenerģijas 
vairumtirdzniecības tirgu, tajā skaitā Vācijas tirgus, padziļināta analīze („Sešu 
elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgu struktūra un darbība 2003., 2004. un 2005. gadā”). 
Ar šīs analīzes rezultātiem var iepazīties šeit:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

Eiropas Komisija atvēra patēriņa tirgus konkurencei 2007. gada 1. jūlijā. Kopš šī datuma 
mājsaimniecības var brīvi izvēlēties enerģijas piegādātāju. Tomēr energoapgādes 
pakalpojumu pārrobežu mazumtirdzniecība nav attīstījusies vairāku iemeslu dēļ, ietverot 
atsevišķu licencēšanu un līdzsvarojošus režīmus un atsevišķos gadījumos starpsavienotāju 
ierobežojumus. Veidojot spēkā esošos tiesību aktus, trešajā iekšējā enerģētikas tirgus 
dokumentu kopumā tika noteikti vairāki pasākumi, kas uzlabos mazumtirdzniecības tirgu 
darbību. Papildus pasākumiem, kuru mērķis ir pilnveidot maiņas procedūras dalībvalstīs, tiks 
veikti pasākumi pārrobežu licencēšanas režīmu uzlabošanai, kā arī tirgus dalībnieku lomu un 
atbildības precizēšanai. Dalībvalstīm šis dokumentu kopums ir jāievieš līdz 2011. gada 
3. martam. Ar Iedzīvotāju enerģētikas foruma starpniecību Komisija arī turpina izstrādāt 
līdzekļus konkurences palielināšanai mazumtirdzniecības tirgos un aizsargāt patērētāju 
intereses. Šīs sadarbības rezultātā nesen pieņemti ieteikumi par rēķinu nosūtīšanu un sūdzību 
izskatīšanu. Sīkāku informāciju par foruma darbību var iegūt šeit:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

Trešais enerģētikas dokumentu kopums ir vērsts arī uz to, lai palielinātu ar elektroenerģijas 
pārrobežu plūsmu saistītu biržas darījumu apjomu, kas, cerams, ļaus maksimāli uzlabot valstu 
mazumtirdzniecības tirgu integrāciju pastāvošo tirdzniecības un līdzsvarošanas noteikumu 
jomā. Tā rezultātā būtu jāsamazinās arī elektroenerģijas mazumtirdzniecības cenu atšķirībām. 
Tomēr, tā kā elektroenerģija ir prece, kas saistīta ar piegādes tīklu, nav izslēgts, ka pēc 
mazumtirdzniecības tirgu integrācijas abās valstīs saglabāsies cenu atšķirības, jo katrā 
jurisdikcijā ir atšķirīga izmaksu struktūra un nodokļi.

Secinājums

Komisija ir apņēmusies turpināt darbu pie elektroenerģijas tirgu, gan vairumtirdzniecības, gan 
mazumtirdzniecības, tālākas integrācijas pastāvošo tirdzniecības un līdzsvarošanas 
noteikumu, cenu un nodokļu jomā, lai abās valstīs cenas būtu maksimāli līdzīgas.”


