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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES pārtraukt Vācijas elektroenerģijas piegādātāju izmantoto 
praksi, apgalvojot, ka, lai arī izmaksas ilgākā laika posmā ir pazeminājušās, patērētājiem katru 
gadu ir jāmaksā aizvien vairāk, kas rada miljonu peļņu piegādātājiem, bet no kā nav nekāda
labuma sabiedrībai. Viņš arī apgalvo, ka saražotā elektroenerģija pārsniedz pieprasījumu un 
tiek eksportēta. Viņš apgalvo, ka līdzīgi kā gadījumos ar citām precēm pārprodukcijai būtu 
jānozīmē cenu krišanās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka cenas ir nepārtraukti paaugstinājušās, lai gan izmaksas ir 
pazeminājušās. Viņš arī apgalvo, ka elektroenerģija pat tiek eksportēta uz citām valstīm, kas 
varētu liecināt, ka saražotā elektroenerģija Vācijā pārsniedz pieprasījumu. Šādai ievērojamai 
pārprodukcijai būtu jānoved pie cenu krišanās. Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
energouzņēmumu lielā peļņa liecina par konkurenci ierobežojošu rīcību.

Jāievēro, ka lūgumraksta iesniedzējs nenorāda konkrētu konkurenci ierobežojošu rīcību. 
Lūgumrakstā nav minēti arī konkrēti elektroenerģijas ražotāji. 
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Komisija nesen ir iesaistījusies Vācijas energoresursu tirgus norisēs, ierosinot lietas
COMP/B1/39388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/B1/39389 
— Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus. Abas lietas attiecās uz Vācijas lielāko 
energoresursu ražotāju E.ON AG. Komisijai bija aizdomas, ka E.ON, iespējams, ir samazinājis 
ražošanas jaudu tirgū, lai paaugstinātu cenas, un ir centies novērst jaunus ieguldījumus 
elektroenerģijas ražošanā. Vēl Komisijai bija aizdomas, ka E.ON, iespējams, ir atbalstījis savu 
elektroenerģijas ražošanas meitasuzņēmumu, lai tas varētu sniegt līdzsvarošanas 
pakalpojumus, novirzot izmaksas uz galapatērētājiem, un nav ļāvis citiem elektroenerģijas 
ražošanas uzņēmumiem eksportēt līdzsvarošanas elektroenerģiju tā pārvades zonā. Lai 
novērstu elektroenerģijas ražošanas tirgū konstatētās problēmas, E.ON piedāvāja nodalīt 
aptuveni 5000 MW ražošanas jaudas. E.ON piedāvāja nodalīt arī savu ļoti augsta sprieguma 
tīklu, lai novērstu elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgū konstatētās problēmas. Ņemot vērā 
E.ON piedāvātās saistības, Komisija pašlaik ir izbeigusi izmeklēšanu. Saistību īstenošana ir 
gandrīz pabeigta. 

Ir gaidāms, ka šis tiesiskās aizsardzības līdzekļu kopums, kam nav precedentu, radikāli mainīs 
stāvokli Vācijas elektroenerģijas tirgos un veicinās konkurences pieaugumu. Tam būtu 
pozitīvi jāietekmē elektroenerģijas cenas, sniedzot tiešu labumu patērētājiem. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja argumentiem par eksportu jāievēro, ka eksports ne 
vienmēr nozīmē, ka tirgū ir pārprodukcija, kas konkurences apstākļos automātiski novestu pie 
cenu pazemināšanās. Eksports apmierina ārvalstu pieprasījumu, tāpēc šie apjomi nerada 
spiedienu uz iekšzemes cenām. Arī energouzņēmumu peļņa pati par sevi neliecina par 
konkurenci ierobežojošu rīcību. Taču Komisija turpinās uzraudzīt Vācijas elektroenerģijas 
tirgus, lai varētu veikt attiecīgus pasākumus gadījumā, ja rastos pamats bažām par iespējamu 
konkurenci ierobežojošu rīcību. Turklāt jāatzīmē, ka 2009. gada 2. februārī Komisija ir 
publicējusi secinājumus saistībā ar ziņojumu, kurā cita starpā ir aplūkoti arī energoresursu 
tirgi, un paziņojusi, ka veiks plašāku ES 27 mājsaimniecībām paredzētās elektroenerģijas 
tirgu analīzi1. Šā padziļinātā pētījuma rezultāti ir gaidāmi 2010. gada rudenī.

Lūgumrakstā minētā informācija neļauj Komisijai precīzi konstatēt iespējamu konkurenci 
ierobežojošu rīcību. Komisija nesen ir iesaistījusies Vācijas energoresursu tirgus norisēs, 
ierosinot divas lietas. Ir gaidāms, ka šajās lietās panāktās saistības veicinās konkurenci.”

                                               
1 Sk. paziņojumu presei IP/09/202 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=EN un 
ziņojumu http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf.


