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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir nepareizi, ka izmaksas par elektroenerģijas 
transportēšanu tālos attālumos, kā arī izmaksas par enerģijas zudumiem transportēšanas laikā 
ir jāsedz galapatērētājiem un mazajiem enerģijas piegādātājiem. Viņš arī uzskata, ka 
enerģētikas tirgū ir traucēta konkurence, tāpēc ka daži enerģijas veidi tiek subsidēti 
(kodolenerģija), kamēr maziem ilgtspējīgiem enerģijas ražošanas uzņēmumiem pašiem ir 
jāsedz visas izmaksas un jāmaksā par subsīdijām lielajiem enerģijas piegādātājiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz elektrības transportēšanu no attālām elektrostacijām 
(lūgumraksta iesniedzējs kā piemēru min saules enerģiju no Sahāras), izmantojot ES tīklus, un 
lūdz rast Eiropas līmeņa risinājumu dažiem minētajiem jautājumiem. Proti, viņš īpaši nosoda 
to, ka izmaksas par enerģijas zudumiem transportēšanas laikā ir jāsedz patērētājiem.

Komisijas apsvērumi

Iekšējā enerģijas tirgus trešais tiesību aktu kopums ir pamats tiesiskajam regulējumam, kas ir 
labāk saskaņots Eiropas līmenī. Proti, Regulā (EK) Nr. 714/2009 ir noteikta procedūra kopīgu 
noteikumu pieņemšanai visā Eiropā dažādās jomās. Galvenās pamatnostādnes un tīkla 
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kodeksi var nodrošināt, piemēram, noteikumus par saskaņotām pārvades tarifu struktūrām vai 
par līdzsvarošanas enerģijas apmaiņu. ES dalībvalstīs šis regulējums atšķiras. Eiropas 
Komisija atbalsta priekšlikumu labāk saskaņot šo regulējumu.

Turpmākajās desmitgadēs Eiropā ir gaidāmas lielas problēmas enerģētikas infrastruktūras 
attīstības jomā saistībā ar drošu energoapgādi, atjaunojamu energoresursu integrēšanu un ar 
energoefektivitāti saistītu pasākumu īstenošanu. Plānojot un integrējot Eiropas tīklu, var 
samazināt izmaksas. Ja, piemēram, Ziemeļjūras piekrastes tīkla celtniecība būs veiksmīga, 
valsts tīkla paplašināšanas izmaksas varētu sarukt par 20 %.

Elektrības transportēšana no trešām valstīm tālos attālumos rada izmaksas, kuras varētu 
būtiski samazināt, izmantojot noteiktas tehnoloģijas, piemēram, augstsprieguma līdzstrāvas 
pārvadi. Elektroenerģijas ražošana Ziemeļāfrikas saules enerģijas spēkstacijās vidējā termiņā 
varētu būt ekonomiski izdevīga neatkarīgi no pārvades zudumiem, jo tos kompensētu 
ievērojami lielāka starojuma intensitāte šajā reģionā. Tāpēc modernās elektromaģistrāles ļautu 
rentablāk izmantot Eiropas un tās kaimiņvalstu atjaunojamu energoresursu avotus (piemēram, 
vēju Ziemeļjūrā un sauli Vidusjūras reģiona valstīs). Tomēr jebkurā gadījumā Eiropā ir 
vajadzīgi attiecīgi ieguldījumi saistībā ar Eiropas elektroenerģijas tirgu turpmāku integrāciju, 
lai garantētu patērētājiem drošu un uzticamu energoapgādi. Papildu izmaksas patērētājiem ir 
nelielas. Vācijā pārvades un sadales tīkla izmaksas veido apmēram 25 % no kopējā 
elektroenerģijas rēķina, bet pārvades tīkls veido mazāk nekā 10 % no kopējām 
elektroenerģijas izmaksām.

Pārvades un sadales tarifus nosaka valsts regulatīvās iestādes, kas Vācijā ir 
Bundesnetzagentur (Federālā tīkla aģentūra). Šiem tarifiem ir jābūt nediskriminējošiem un 
pārredzamiem, ir jāņem vērā tīkla drošība un ir jānorāda faktiskās izmaksas. Tas ir aktuāli 
pašlaik, un tas būs aktuāli arī turpmāk.

Secinājumi

Komisija atbalsta ES infrastruktūras paplašināšanas projektus saistībā ar ES ražotās elektrības 
transportēšanu vai importēšanu ārpus ES, ja tas veicina tirgus integrāciju un energoapgādes 
drošību. Labi attīstīta un moderna infrastruktūra ir izdevīga arī tīkla lietotājiem, un tāpēc 
viņiem ir jānodrošina līdzfinansējums ieguldījumiem infrastruktūrā atbilstoši regulatīvās 
iestādes apstiprinātiem tarifiem.


