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Uz  Nr.  
  

Sabiedrisko pakalpojumu  
regulēšanas komisija 

Ūnijas iela 45 
Rīga 

 LV-1039 
 

Par noteikumiem par informāciju  
elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem 

AS ''Augstsprieguma tīkls'' (turpmāk – AST) ir izvērtējusi Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) izstrādāto Konsultāciju dokumentu Par 
noteikumiem par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem (turpmāk 
– Noteikumu projekts). AST pateicas Regulatoram par izstrādāto Konsultāciju 
dokumentu un vēlas uzsvērt Noteikumu apstiprināšanas nozīmīgumu elektroenerģijas 
izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanā. 

Tā kā Regulators Konsultāciju dokumentā ietvēris atsauci uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2019.gada 5.jūnija Direktīvas (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES 
(turpmāk – Direktīva 2019/944), AST lūdz Regulatoru, veikt tālāk norādītos 
precizējumus Noteikumu projektā. 

Atbilstoši Direktīvas 2019/944  1.pielikuma 5.punktam enerģijas avota izcelsmes 
norādīšana jāveic produktu līmenī. Noteikumi projekta 10. punktā noteikts, ka 
informāciju par elektroenerģijas izcelsmi norāda atbilstoši tā izlietotajiem izcelsmes 
apliecinājumiem un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora aprēķinātajam 
neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvam. Līdz ar to secināms, ka 
elektroenerģijas ražotājam nav pienākums identificēt, kādā līmenī  - "visa 
elektroenerģijas tirgotāja portfeļa", "produktu" vai "individuālu gala lietotāju" 
elektroenerģijas izcelsme tiek aprēķināta un sniegta gala patērētājiem. Ņemot vērā 
minēto, AST lūdz Regulatoru Noteikumu projekta 9. punktu izteikt šādā redakcijā: 

 ''10. Elektroenerģijas tirgotājs šo noteikumu 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minēto 
informāciju norāda atbilstoši tā izlietotajiem izcelsmes apliecinājumiem un 
elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora aprēķinātajam neapliecinātās 
elektroenerģijas izcelsmes sastāvam. Izcelsmes apliecināšanai par iepriekšējo 
kalendāro gadu var izmantot izcelsmes apliecinājumus, kas izlietoti ne vēlāk kā līdz 
kārtējā gada 1.aprīlim. Informāciju par elektroenerģijas izcelsmi norāda katram 
tirgotāja produktam atsevišķi.'' 
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Savukārt, ņemot vērā AST piedāvāto redakciju Noteikumu projekta 10.punktam, AST 
ieskatā ir būtiski nodrošināt, ka sniegtā informācija par elektroenerģijas izcelsmi 
atbilst elektroenerģijas tirgotāja sniegtajai informācijai par elektroenerģijas ražošanas 
ietekmi uz vidi. Līdz ar to AST lūdz Regulatoru arī Noteikumu projekta 11. punktu 
papildināt ar teikumu, ka ''Informāciju par elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz 
vidi norāda katram tirgotāja produktam atsevišķi.''  

 

Valdes priekšsēdētājs Varis Boks 

 
 
 

 

Valdes loceklis Gatis Junghāns 
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