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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr..../2004

(... gada ...)

par dabasgāzes pārvades tīklu pieejas nosacījumiem

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu un jo īpa�i tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

apspriedu�ies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 2,

                                                
1 OV C
2 Eiropas Parlamenta 2004. gada 20. aprīļa Atzinums ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēts)

un Padomes ... Lēmums.
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tā kā

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/55/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem

noteikumiem dabasgāzes iek�ējam tirgum 1 ir devusi nozīmīgu ieguldījumu iek�ējā gāzes

tirgus izveidē. Tagad ir strukturāli jāmaina regulatīvā sistēma, lai likvidētu atliku�os iek�ējā

tirgus izveides �ķēr�ļus, jo īpa�i gāzes tirdzniecībā. Ir vajadzīgi papildu tehniski noteikumi, jo

īpa�i attiecībā uz tre�o personu pieeju pakalpojumiem, jaudu pie�ķir�anas mehānismu un

pārslodzes novēr�anas procedūrām un pārskatāmības prasībām;

(2) pieredze, kas gūta, īstenojot un uzraugot pirmās Labas prakses pamatnostādnes, kas pieņemtas

2002. gadā Eiropas Gāzes pārvaldes forumā ("Forums"), rāda, ka, lai pilnībā īstenotu visās

dalībvalstīs �os noteikumus, kas izklāstīti pamatnostādnēs, un lai praksē nodro�inātu obligātas

garantijas vienādiem tirgus pieejas nosacījumiem, ir jānodro�ina attiecīgo noteikumu juridisks

spēks;

(3) otro vispārējo noteikumu kopumu ar nosaukumu "Otrās labas prakses pamatnostādnes"

pieņēma Foruma sanāksmē 2003. gada 24.un 25. septembrī, un �īs regulas mērķis ir,

pamatojoties uz �īm pamatnostādnēm, noteikt pamatprincipus un noteikumus par pieeju

tīklam un tre�o personu pieeju pakalpojumiem, pārslodzes novēr�anu, pārskatāmību,

līdzsvaro�anu un jaudas tiesību tirdzniecību;

(4) Direktīvas 2003/55/EK 15. pants paredz apvienotu pārvades un sadales sistēmas operatoru.

Tālab �ajā regulā izklāstītie noteikumi neprasa grozīt to attiecīgo valstu pārvades un sadales

sistēmu organizāciju, kas ir saderīgas ar attiecīgiem Direktīvas 2003/55/EK noteikumiem un

jo īpa�i tās 15. pantu;

                                                
1 OV L 176, 15.7.2003., 57. lpp.
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(5) �īs regulas darbības jomā ir ietverti augstspiediena cauruļvadi, kas vietējos izplatītājus savieno

ar gāzes tīkliem un ko neizmanto galvenokārt vietējām piegādēm;

(6) jāprecizē kritēriji, pēc kā nosaka tarifus pieejai tīkliem, lai nodro�inātu, ka tie pilnībā sader ar

nediskriminācijas principu un tāda iek�ējā tirgus vajadzībām, kur� sekmīgi darbojas, un tie

pilnībā ņem vērā vajadzību pēc sistēmas viengabalainības un atspoguļo faktiskās izmaksas,

vienlaikus nodro�inot atbilstīgus atvieglojumus, ņemot vērā efektivitāti, tostarp pienācīgu

peļņu no investīcijām, un vajadzības gadījumā ņemot vērā tarifu salīdzino�o novērtē�anu, ko

veic pārvaldes iestādes;

(7) aprēķinot tarifus pieejai tīkliem, ir svarīgi ņemt vērā faktiskās izmaksas, kā arī vajadzību gūt

attiecīgu peļņu no investīcijām un stimulēt jaunu infrastruktūru celtniecību.  �ajā ziņā un jo

īpa�i, ja pastāv efektīva gāzesvadu savstarpēja konkurence, visnotaļ atbalstāma būs tarifu

salīdzino�a novērtē�ana;

(8) tirgus principos balstītiem pasākumiem tarifu noteik�anai, piemēram, izsolēm, jābūt

saderīgiem ar Direktīvā 2003/55/EK izklāstītajiem noteikumiem;

(9) kopējs tre�o personu pieejas pakalpojumiem minimuma komplekss ir vajadzīgs, lai praksē

nodro�inātu kopēju minimuma pieejas standartu visā Kopienā un tre�o personu pieejas

pakalpojumu pietiekamu saderību, un ļautu izmantot labumus, kas gūti, sekmīgi darbojoties

iek�ējam gāzes tirgum;
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(10) atsauces uz saskaņotiem transporta līgumiem saistībā ar pārvades sistēmu operatoru

nediskriminatīvu pieeju tīklam nenozīmē, ka vienas sistēmas operatora transporta līgumu

noteikumiem jābūt tādiem pa�iem kā citas pārvades sistēmas operatoram tajā vai kādā citā

dalībvalstī, ja vien nav noteiktas obligātas prasības, kas jāievēro visos transporta līgumos;

(11) tīklu līgumpārslodzes novēr�ana ir svarīgs jautājums, kas jāatrisina, lai pabeigtu iek�ējo gāzes

tirgu. Līdztekus jaudas likviditātes palielinā�anai jāizstrādā kopēji noteikumi, ar kuriem

līdzsvaro vajadzību izbrīvēt neizmantotas jaudas saskaņā ar principu "lieto, citādi atņems" ar

jaudas īpa�nieku tiesībām �o jaudu izmantot vajadzības gadījumā, vienlaikus palielinot jaudas

likviditāti;

(12) lai gan fiziska tīklu pārslodze pa�reiz Kopienā reti kad ir problēma, tā varētu par tādu kļūt

nākotnē. Tādēļ ir svarīgi noteikt pamatprincipu pārslodzes jaudas atvēlē�anai �ādos

gadījumos;

(13) lai tīklu lietotāji varētu gūt efektīvu piekļuvi gāzes tīkliem, viņiem ir jo īpa�i vajadzīga

informācija par tehniskām prasībām un pieejamo jaudu, lai varētu izmantot uzņēmējdarbības

iespējas, kas paredzētas iek�ējā tirgū. Attiecībā uz pārskatāmības prasībām ir vajadzīgi kopēji

minimuma standarti. Tādu informāciju drīkst publicēt  ar da�ādiem paņēmieniem, tostarp

elektroniski;
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(14) gāzes piegādei paredzētas līdzsvaro�anas sistēmas, kuras ir nediskriminatīvas un pārskatāmas

un kuras izmanto sadales sistēmu operatori, ir jo īpa�i svarīgas jaunienācējiem tirgū, kam

varētu būt grūtāk līdzsvarot savu vispārējā noieta portfeli, nekā uzņēmumiem, kas attiecīgā

tirgū jau darbojas. Tādēļ jāizstrādā noteikumi, lai nodro�inātu, ka pārvades sistēmu operatori

ekspluatē tādas sistēmas atbilstīgi nediskriminatīviem, pārskatāmiem un efektīviem tīkla

pieejas nosacījumiem;

(15) primāro jaudas tiesību tirdzniecībai ir nozīmīga vieta konkurētspējīga tirgus attīstībā un

likviditātes veicinā�anā. Tādēļ �ai regulai būtu jāparedz pamatnoteikumi �ajā jautājumā;

(16) jānodro�ina, ka uzņēmumi, kas iegūst jaudas tiesības, var tās pārdot citiem licencētiem

uzņēmumiem, nodro�inot pienācīgu likviditātes līmeni jaudu tirgū. Tāda pieeja gan neliedz

darboties sistēmai, kurā jaudu, ko neizlieto attiecīgās valsts noteiktā laikā,  ar stingru

pamatojumu no jauna dara pieejamu tirgū;

(17) attiecīgo valstu pārvaldes iestādēm būtu jānodro�ina �ajā regulā ietverto noteikumu un ar to

sakarā pieņemto pamatnostādņu ievēro�ana;

(18) �īs regulas pielikumā pievienotās pamatnostādnēs ir ietverti konkrēti, sīki izstrādāti �o

principu īsteno�anas noteikumi, pamatojoties uz Otrajām labas prakses pamatnostādnēm.

Vajadzības gadījumā �ie noteikumi laika gaitā attīstīsies, ņemot vērā attiecīgo valstu gāzes

piegādes sistēmu at�ķirības;
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(19) ierosinot grozījumus regulas pielikumā paredzētajās pamatnostādnēs, Komisijai būtu

jānodro�ina, ka tā Forumā iepriek� apsprie�as ar visām attiecīgām personām, kas saistītas ar

pamatnostādnēm un ko pārstāv profesionālās organizācijas, un ar dalībvalstīm, un vajadzētu

lūgt Eiropas Elektroenerģijas un gāzes reglamentējo�o iestā�u grupai paust savu viedokli;

(20) dalībvalstīm un kompetentām attiecīgās valsts iestādēm būtu jāsniedz Komisijai attiecīgo

informāciju.  Komisijai �āda informācija būtu jāuzskata par konfidenciālu;

(21) �ī regula un pamatnostādnes, kas pieņemtas saskaņā ar to, neskar Kopienas konkurences

noteikumu piemēro�anu;

(22) pasākumus, kas nepiecie�ami �īs regulas īsteno�anai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes

Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai pie�ķirto ievie�anas

pilnvaru īsteno�anas kārtību 1;

(23) ņemot vērā to, ka �īs regulas mērķi - proti, izstrādāt taisnīgus noteikumus par pieejas

nosacījumiem dabasgāzes pārvades sistēmām - nevar pietiekami labi sasniegt atsevi�ķās

dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga un iedarbības dēļ �o mērķi var labāk sasniegt

Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu �ajā

regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi �ā mērķa sasnieg�anai,

IR PIEŅĒMU�I �O REGULU.

                                                
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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1. pants

Priek�mets un darbības joma

1. �īs regulas mērķis ir paredzēt nediskriminatīvus noteikumus par dabasgāzes pārvades sistēmu

pieejas nosacījumiem, ņemot vērā attiecīgo valstu un reģionu tirgus īpatnības, lai nodro�inātu

pareizu iek�ējā gāzes tirgus darbību.

�is mērķis ietver saskaņotu principu noteik�anu tarifiem vai  to metodoloģiju noteik�anu, ko

izmanto, lai �os tarifus aprēķinātu, tre�o personu pieejas pakalpojumu izstrādi, saskaņotus jaudu

atvēlē�anas un pārslod�u novēr�anas principus, pārskatāmības prasību noteik�anu, līdzsvaro�anas

noteikumus un nelīdzsvarotības maksājumus, un atvieglotu jaudas tiesību tirdzniecību.

2. Dalībvalstis var izveidot kādu iestādi vai struktūru atbilstīgi Direktīvai 2003/55/EK, lai veiktu

vienu vai vairākas darbības, ko parasti veic pārvades sistēmu operatori, un uz attiecīgo iestādi vai

struktūru attiecas �īs regulas prasības.

2. pants

Definīcijas

1. �ajā regulā piemēro �ādas definīcijas:

1) "pārvade" ir dabasgāzes transportē�ana pa cauruļvadu tīklu, kas galvenokārt sastāv no

augstspiediena cauruļvadiem un kuri nav maģistrālu cauruļvadu tīkli, kā arī nav daļa no

augstspiediena cauruļvadiem, ko galvenokārt lieto vietējai dabasgāzes izplatī�anai, lai

piegādātu to patērētājiem, bet neietver nodro�inājumu;
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2) "transporta līgums" ir līgums, ko pārvades sistēmas operators ir noslēdzis ar tīkla lietotāju, lai

veiktu pārvadi;

3) "jauda" ir maksimāli iespējamā plūsma, kas izteikta kubikmetros attiecībā pret laika vienību

vai enerģijas vienībās attiecībā pret laika vienību, un ko tīkla lietotāji ir tiesīgi saņemt saskaņā

ar transporta līguma noteikumiem;

4) "neizmantota jauda" ir konstanta jauda, ko tīkla lietotājs ir ieguvis saskaņā ar transporta

līgumu, bet ko �is lietotājs nav nominējis;

5) "pārslodzes novēr�ana" ir pārvades sistēmas operatora jaudas portfeļa apsaimnieko�ana, lai

optimāli un maksimāli izmantotu tehniskās jaudas un laicīgi konstatētu paredzamos

pārslodzes un piesātinājuma punktus;

6) "sekundārais tirgus" ir tirgus, kurā pārdod jaudas, ko nepārdod primārajā tirgū;

7) "nominācija" ir iepriek�ējs tīkla lietotāja paziņojums pārvades sistēmas operatoram par

faktisko plūsmu, ko viņ� vēlas ievadīt sistēmā vai aizvadīt no tās;

8) "renominācija" ir vēlāks paziņojums par koriģētu nomināciju;
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9) "sistēmas viengabalainība" ir jebkur� stāvoklis pārvades sistēmā, arī vajadzīgo pārvades

iespēju stāvoklis, kurā dabasgāzes spiediens un kvalitāte ir pārvades sistēmas operatora

noteiktajās minimālajās un maksimālajās robe�ās, garantējot dabasgāzes pārvadi no tehniskā

viedokļa;

10) "līdzsvaro�anas posms" ir laiks, kurā enerģijas vienībās izteikta dabasgāzes apjoma aizvade

visiem tīkla lietotājiem ir jākompensē ar tāda pa�a dabasgāzes apjoma ievadi pārvades sistēmā

saskaņā ar transporta līgumu vai tīkla kodeksu;

11) "tīkla lietotājs" ir pārvades sistēmas operatora klienti vai potenciāli klienti un pa�i pārvades

sistēmas operatori tiktāl, ciktāl viņiem jāveic ar pārvadi saistītas darbības;

12) "atslēdzami pakalpojumi" ir pārvades sistēmas operatora piedāvātie pakalpojumi attiecībā uz

atslēdzamu jaudu;

13) "atslēdzama jauda" ir gāzes pārvades jauda, ko pārvades sistēmas operators var atslēgt

saskaņā ar transporta līgumā paredzētiem nosacījumiem;

14) "ilgtermiņa pakalpojumi" ir pārvades sistēmas operatora piedāvātie pakalpojumi, kas ilgst

gadu vai ilgāku laiku;

15) "īstermiņa pakalpojumi" ir pārvades sistēmas operatora piedāvātie pakalpojumi, kas ilgst

īsāku laiku nekā gads;
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16) "konstanta jauda" ir gāzes pārvades jauda, ko pārvades sistēmas operators, parakstot līgumu ir

garantējis kā neatslēdzamu;

17) "konstanti pakalpojumi" ir pārvades sistēmas operatora piedāvātie pakalpojumi attiecībā uz

konstanto jaudu;

18) "tehniskā jauda" ir maksimāli iespējamā konstantā jauda, ko pārvades sistēmas operators var

piedāvāt tīkla lietotājiem, ņemot vērā sistēmas viengabalainību un pārvades tīkla

ekspluatācijas prasības;

19) "līgumā paredzētā jauda" ir jauda, ko pārvades sistēmas operators ir atvēlējis kādam tīkla

lietotājam ar transporta līgumu;

20) "pieejamā jauda" ir tehniskās jaudas daļa, kas nav atvēlēta un attiecīgā brīdī joprojām ir

pieejama sistēmai;

21) "līgumpārslodze" ir stāvoklis, kad pieprasījums pēc konstantas jaudas pārsniedz tehnisko

jaudu;

22) "primārais tirgus" ir tirgus, kurā pārvades sistēmas operatori tie�i nodarbojas ar jaudu

tirdzniecību;

23) "fiziska pārslodze" ir stāvoklis, kad pieprasījums pēc faktiskās piegādes kādā brīdī pārsniedz

tehnisko jaudu.
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2. Spēkā ir arī definīcijas, kas ietvertas Direktīvas 2003/55/EK 2. pantā un kas ir atbilstīgas �īs

regulas piemēro�anai, izņemot minētā panta 3. punktā doto pārvades definīciju.

3. pants

Tīkla pieejas tarifi

1. Tarifi vai metodoloģijas, kas izmantotas to aprēķinā�anai, kurus piemēro pārvades sistēmu

operatori un apstiprināju�as pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 25. panta

2. punktu, kā arī tarifi, kas publicēti saskaņā ar minētās direktīvas 18. panta 1. punktu, ir

pārskatāmi, ņem vērā vajadzību pēc sistēmas viengabalainības un tās uzlabo�anas, un atspoguļo

faktiskās izmaksas, reizē stimulējot efektivitāti, tostarp attiecīgu peļņu no investīcijām, un

vajadzības gadījumā ņemot vērā tarifu salīdzino�o novērtē�anu, ko izstrādāju�as pārvaldes iestādes.

Tarifus vai metodoloģijas, kas izmantotas, lai tos aprēķinātu, piemēro bez diskriminācijas.

Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka tarifus var arī noteikt, izmantojot pasākumus, kas balstīti

tirgus principos, piemēram, izsoles, ar nosacījumu, ka tādus pasākumus un tajos gūtos ieņēmumus

apstiprina attiecīgā pārvaldes iestāde.

Tarifi vai metodoloģijas, kas izmantotas, lai tos aprēķinātu, veicina efektīvu gāzes tirdzniecību un

konkurenci, vienlaikus ļaujot izvairīties no savstarpējas tīkla lietotāju subsidē�anas, nodro�inot

stimulu investīcijām un uzturot vai radot pārvades tīklu savstarpēju izmantojamību.
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2. Tīkla pieejas tarifi neierobe�o tirgus likviditāti, nedz arī kropļo tirdzniecību pār da�ādu

pārvades sistēmu robe�ām. Ja at�ķirības tarifu struktūrās vai līdzsvaro�anas mehānismos varētu

kavēt savstarpēju pārvades sistēmu savstarpēju tirdzniecību un neatkarīgi no Direktīvas 2003/55/EK

25. panta 2. punkta, pārvades sistēmu operatori cie�ā sadarbībā ar attiecīgām attiecīgo valstu

iestādēm aktīvi darbojas, lai panāktu tarifu struktūru un samaksas principu saplū�anu, arī attiecībā

uz līdzsvaro�anu.

4. pants

Tre�o personu pieeja pakalpojumiem

1. Pārvades sistēmu operatori:

a) nodro�ina nediskriminatīvu pakalpojumu piedāvājumu visiem tīkla lietotājiem. Jo īpa�i, ja

pārvades sistēmas operators piedāvā vienādus pakalpojumus da�ādiem klientiem, tas to dara

saskaņā ar vienādiem līguma noteikumiem, vai nu izmantojot saskaņotus transporta līgumus,

vai tīkla kodeksu, ko kompetenta iestāde apstiprinājusi saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK

25. pantā paredzēto procedūru;

b) sniedz gan konstantus, gan atslēdzamus tre�o personu pieejas pakalpojumus. Atslēdzamas

jaudas cena atspoguļo pārrāvuma iespējamību;

c) piedāvā tīkla lietotājiem gan ilgtermiņa, gan īstermiņa pakalpojumus.
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2. Saskaņā ar 3. panta 1. punktā paredzētiem principiem transporta līgums, kam ir nestandarta

spēkā stā�anās datums vai derīguma termiņ�, kur� ir īsāks nekā gada transporta standartlīgumam,

neliek piemērot patvaļīgi noteiktus lielākus vai mazākus tarifus, neatspoguļojot attiecīgā

pakalpojuma tirgus vērtību.

3. Vajadzības gadījumā tre�o personu pieejas pakalpojumus var pie�ķirt ar nosacījumu, ka tīkla

lietotāji dod attiecīgas garantijas par tādu lietotāju kredītspēju. Tādas garantijas nevar radīt

nevajadzīgus �ķēr�ļus, lai ienāktu tirgū, un tām jābūt nediskriminējo�ām, pārskatāmām un

samērīgām.

5. pants

Jaudas atvēlē�anas mehānismu principi un

pārslodzes novēr�anas procedūras

1. Maksimāli iespējamo jaudu visos būtiskos 6. panta 3. punktā minētajos punktos dara pieejamu

tirgus dalībniekiem, ņemot vērā sistēmas viengabalainību un tīkla efektīvu darbību.

2. Pārvades sistēmas operatori īsteno un publicē nediskriminatīvus un pārskatāmus jaudas

pie�ķir�anas mehānismus, kas

a) dod pareizus ekonomiskus signālus efektīvam un maksimālam tehnisko jaudu izmantojumam,

un veicina investīcijas jaunās infrastruktūrās;
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b) ir saderīgas ar tādiem tirgus mehānismiem kā tūlītējas piegādes tirgi un tirdzniecība no

centralizētām noliktavām, un reizē ir elastīgas un spējīgas piemēroties mainīgiem tirgus

apstākļiem;

c) ir saderīgas ar dalībvalstu tīkla pieejas sistēmām.

3. Ja pārvades sistēmu operatori noslēdz jaunus transporta līgumus vai no jauna vienojas par

spēkā eso�iem transporta līgumiem, �ajos līgumos ievēro �ādus principus:

a) līgumpārslodzes gadījumā pārvades sistēmas operators piedāvā neizmantoto jaudu primārajā

tirgū vismaz nākamajai dienai, �o jaudu darot atslēdzami pieejamu,

b) tīkla lietotājiem, kas vēlas no jauna pārdot vai apak�nomāt savu neizmantoto līgumā

paredzēto jaudu sekundārajā tirgū, ir tiesības to darīt. Dalībvalstis var prasīt paziņojumu vai

informāciju par pārvades sistēmu operatoriem no tīkla lietotājiem.

4. Ja jauda, par ko ir noslēgti spēkā eso�i transporta līgumi, paliek neizmantota, un notiek

līgumpārslodze, pārvades sistēmu operatori piemēro 3. punktu, ja vien tādējādi nepārkāpj spēkā

eso�os transporta līgumus.  Ja pārvades sistēmu operatori tādējādi pārkāpj spēkā eso�os transporta

līgumus, tie, apspriedu�ies ar kompetentām iestādēm un saskaņā ar 3. punktu, iesniedz tīkla

lietotājam lūgumu neizmantoto jaudu izmantot sekundārajā tirgū.

5. Ja pastāv fiziska pārslodze, pārvades sistēmas operatori vai attiecīgā gadījumā pārvaldes

iestādes piemēro nediskriminatīvus, pārskatāmus jaudas pie�ķir�anas mehānismus.
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6. pants

Pārskatāmības prasības

1. Pārvades sistēmu operatori nodod atklātībai sīku informāciju par pakalpojumiem, ko tie

piedāvā un attiecīgiem spēkā eso�iem nosacījumiem, kā arī tehnisko informāciju, kas vajadzīga, lai

tīkla lietotāji varētu efektīvi piekļūt tīklam.

2. Lai nodro�inātu pārskatāmus, objektīvus un nediskriminatīvus tarifus un veicinātu efektīvu

gāzes pārvades tīklu izmanto�anu, pārvades tīklu operatori vai attiecīgas valsts iestādes publicē

pieņemamu un pietiekami sīki izklāstītu informāciju par tarifu veido�anu, metodoloģiju un

struktūru.

3. Katrs pārvades sistēmas operators par sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un secīgi, un viegli

izmantojamā, standartizētā formā nodod atklātībā skaitlisku informāciju par tehniskām, līgumos

paredzētām un pieejamām jaudām, kas attiecas uz visiem būtiskiem punktiem, arī ievades un

aizvades punktiem.

4. Būtiskos pārvades sistēmas punktus, par ko jānodod atklātībā informācija, apstiprina

kompetentās iestādes, apspriedu�ās ar tīkla lietotājiem.

5. Ja kāds pārvades sistēmas operators uzskata, ka konfidencialitātes apsvērumu dēļ nav tiesīgs

nodot atklātībā visus prasītos datus, tas lūdz kompetento iestā�u atļauju nepublicēt tos par attiecīgo

punktu vai punktiem.
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Kompetentās iestādes pie�ķir atļauju vai atsakās to dot, katru gadījumu izskatot atsevi�ķi, īpa�i

ņemot vērā vajadzību ievērot likumīgu komerciālu konfidencialitāti un mērķi izveidot

konkurētspējīgu iek�ējo gāzes tirgu. Ja atļauju pie�ķirt, informāciju par pieejamām jaudām publicē,

neuzrādot skaitliskos datus, lai publikācija nepārkāptu konfidencialitātes prasības.

Ja trim vai vairākiem tīkla lietotājiem ir līgumos paredzēta jauda vienā un tajā pa�ā punktā, �ajā

punktā minēto atļauju nepie�ķir.

6. Pārvades sistēmas operatori vienmēr izpau� �ajā regulā prasīto informāciju jēgpilnā,

kvantitatīvi skaidrā, viegli saprotamā veidā un bez diskriminācijas.

7. pants

Līdzsvaro�anas noteikumi un maksājumi par nelīdzsvarotību

1. Izstrādā taisnīgus, nediskriminatīvus un pārskatāmus līdzsvaro�anas noteikumus, kas ir balstīti

objektīvos kritērijos. Līdzsvaro�anas noteikumi atspoguļo patiesas sistēmas vajadzības, ņemot vērā

pārvades sistēmas operatoram pieejamos līdzekļus.

2. Attiecībā uz līdzsvaro�anas sistēmām, kas nebalstās uz tirgus principiem, pielaides izstrādā tā,

lai tās atspoguļotu sezonalitāti, vai tā, lai pielaides būtu lielākas par svārstībām sezonalitātes dēļ, un,

lai tās atspoguļotu pārvades sistēmas faktiskās tehniskās spējas. Pielaides atspoguļo sistēmas

patiesās vajadzības un ņem vērā pārvades sistēmas operatoram pieejamos līdzekļus.
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3. Nelīdzsvarotības maksājumi visnotaļ atspoguļo izmaksas, kā arī stimulē tīkla lietotājus

līdzsvarot gāzes ievadi un aizvadi. Tie vairās savstarpēji subsidēt tīkla lietotājus un netraucē ienākt

tirgū jauniem dalībniekiem.

Kompetentās iestādes vai attiecīgā gadījumā pārvades sistēmu operatori nodod atklātībā jebkuru

metodoloģiju, ar ko aprēķina nelīdzsvarotības maksājumus, kā arī galīgos tarifus.

4. Pārvades sistēmas operatori saskaņā ar 1. punktā minētajiem līdzsvaro�anas noteikumiem var

uzlikt soda maksājumus tīkla lietotājiem, kas nav līdzsvaroju�i ievadi un aizvadi pārvades sistēmā.

5. Aprēķinot tarifus, soda maksājumus, kas pārsniedz faktiskās līdzsvaro�anas izmaksas, ņem

vērā tā, lai nemazinātu ieinteresētību līdzsvaro�anā, un tos apstiprina kompetentās iestādes.

6. Lai ļautu tīkla lietotājiem laikus veikt korektīvu darbību, pārvades sistēmas operatori

līnijre�īmā sniedz pietiekamu, laicīgu un uzticamu informāciju par tīkla lietotāju statusu

līdzsvaro�anā. Sniegtās informācijas apjoms atspoguļo pārvades sistēmas operatoram pieejamās

informācijas apjomu. Kompetentās iestādes apstiprina maksājumus, kas saistīti ar informācijas

snieg�anu, ja tādi paredzēti, un pārvades sistēmas operators tos nodod atklātībā.

7. Dalībvalstis nodro�ina to, lai pārvades sistēmu operatori censtos saskaņot līdzsvaro�anas

re�īmus un optimizētu līdzsvaro�anas maksājumu struktūras un līmeņus, veicinot gāzes

tirdzniecību.
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8. pants

Jaudas tiesību tirdzniecība

Katrs pārvades sistēmas operators veic saprātīgus pasākumus, lai jaudas tiesības būtu brīvi

tirgojamas un veicinātu �ādu tirdzniecību. Katrs operators izstrādā saskaņotus transporta līgumus un

procedūras primārajam tirgum, lai veicinātu sekundāru jaudu tirdzniecību un atzītu primāro jaudas

tiesību nodo�anu, ja tīkla lietotāji to ir darīju�i zināmu. Saskaņotos transporta līgumus un

procedūras dara zināmus pārvaldes iestādēm.

9. pants

Pamatnostādnes

1. Vajadzības gadījumā pamatnostādnēs, kas paredz tādu saskaņo�anas pakāpi, kura obligāti

vajadzīga, lai sasniegtu �īs regulas mērķi, izklāsta:

a) sīki - saskaņā ar 4. pantu - tre�ās personas pieejas pakalpojumus, tostarp �o pakalpojumu

būtību, ilgumu un citas tiem izvirzītas prasības;

b) sīki - saskaņā ar 5. pantu - principus, kas ir pamatā jaudu atvēlē�anas mehānismiem un -

līgumā paredzētas pārslodzes gadījumā - pārslodzes novēr�anas procedūru piemērojumam;

c) sīki - saskaņā ar 6. pantu - definēt tehnisko informāciju, kas vajadzīga, lai tīkla lietotāji gūtu

efektīvu piekļuvi sistēmai, un definēt visus būtiskos pārskatāmības prasību punktus, arī to,

kādu informāciju publicē visos būtiskajos punktos, un grafiku, saskaņā ar kuru publicē �o

informāciju.
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2. Pamatnostādnes 1. punktā uzskaitītajos jautājumos ir ietvertas pielikumā. Komisija var tās

grozīt; tas notiek saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. Saskaņā ar �o regulu pieņemto pamatnostādņu piemērojums un grozījumi atspoguļo attiecīgo

valstu gāzes sistēmu at�ķirības, un tālab nav vajadzīgi vienoti, sīki noteikumi un nosacījumi tre�o

personu piekļuvei Kopienas līmenī. Tajās gan var būt ietvertas obligātas prasības, lai nodro�inātu

nediskriminatīvus un pārskatāmus iek�ējam gāzes tirgum vajadzīgus tīkla pieejas noteikumus, ko

var piemērot, ievērojot attiecīgo valstu gāzes sistēmu at�ķirības.

10. pants

Pārvaldes iestādes

Veicot pienākumus, ko uzliek �ī regula, dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 25. pantu

izveidotās pārvaldes iestādes nodro�ina saderību ar �o regulu un pamatnostādnēm, kas pieņemtas

saskaņā ar 9. pantu.

Vajadzības gadījumā tās sadarbojas savā starpā un ar Komisiju.

11. pants

Informācijas snieg�ana

Dalībvalstis un pārvaldes iestādes pēc lūguma sniedz Komisijai visu informāciju, kas vajadzīga, lai

ievērotu 9. pantu.
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Komisija noliek samērīgu termiņu, kādā jāsniedz informācija, ņemot vērā to, cik sare�ģīta ir

vajadzīgā informācija un cik steidzami tā vajadzīga.

12. pants

Dalībvalstu tiesības paredzēt sīkāk izstrādātus pasākumus

�ī regula neskar dalībvalstu tiesības paturēt spēkā vai ieviest pasākumus ar sīkāk izstrādātiem

noteikumiem nekā izklāstīti �ajā regulā un 9. pantā minētajās pamatnostādnēs.

13. pants

Sodi

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem, ko piemēro par �īs regulas pārkāpumiem, un veic

visus vajadzīgos pasākumus, lai nodro�inātu to īstenojumu. Paredzētajiem sodiem jābūt

iedarbīgiem, samērīgiem un preventīviem. Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 1. jūlijam dara

zināmus �os noteikumus, un uzreiz dara zināmus visus vēlākus grozījumus, kas tos skar.

2. Saskaņā ar 1. punktu paredzētie sodi un saskaņā ar 2. pantu pieņemtie lēmumi pēc būtības

nepieder pie krimināltiesībām.
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14. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 30. pantu izveidotā komiteja.

2. Ja izdara atsauci uz �o punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā

8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais termiņ� ir trīs mēne�i.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

15. pants

Komisijas ziņojums

Komisija pārrauga �īs regulas īsteno�anu. Saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 31. panta 3. punktu

paredzētajā ziņojumā Komisija ziņo arī par pieredzi, kas gūta, īstenojot �o regulu. Ziņojumā

konkrēti izskata to, ciktāl �ai regulai izdevies nodro�ināt nediskriminatīvus gāzes pārvades tīklu

pieejas apstākļus un kā tie atspoguļo izmaksas, lai iek�ējā tirgū, kas darbojas labi, palīdzētu

patērētājiem izvēlēties un uz ilgu laiku nodro�ināt dro�u piegādi. Vajadzības gadījumā ziņojumam

pievieno attiecīgus priek�likumus un/vai ieteikumus.
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16. pants

Izņēmuma stāvoklis un atbrīvojums

�ī regula neattiecas uz

a) dabasgāzes pārvades sistēmām dalībvalstīs, kamēr spēkā ir izņēmuma stāvoklis, kas pie�ķirts

saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 28. pantu. Dalībvalsts, kurām pie�ķirts izņēmuma stāvoklis

saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 28. pantu un kuras tādējādi var lūgt Komisiju �īs regulas

piemērojumam pie�ķirt pagaidu izņēmuma stāvokli uz laiku līdz diviem gadiem no dienas,

kad beidzas �ajā punktā minētais izņēmuma stāvoklis;

b) savienojumiem starp dalībvalstīm un būtisku jaudas pieaugumu eso�ās infrastruktūrās, kā arī

tādu infrastruktūru pārveidojumiem, kas ļautu attīstīt jaunus gāzes piegādes avotus, kā minēts

Direktīvas 2003/55/EK 22. panta 1. un 2. punktā, kuriem pie�ķirts izņēmuma stāvoklis no �īs

direktīvas 18., 19., 20. panta un 25. panta 2., 3. un 4. punkta, ja vien tiem pie�ķirts izņēmuma

stāvoklis no �ajā apak�punktā minētajiem noteikumiem; vai

c) dabasgāzes pārvades sistēmām, kam pie�ķirts izņēmuma stāvoklis saskaņā ar Direktīvas

2003/55/EK 27. pantu.
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17. pants

Stā�anās spēkā

�ī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicē�anas "Eiropas Savienības Oficiālajā

Vēstnesī".

To piemēro no 2006. gada 1. jūlija, izņemot 9. panta 2. punkta otro teikumu, ko piemēro no

2007. gada 1. janvāra.

�ī regula uzliek saistības kopumā un ir tie�i piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā � Padomes vārdā �

priek�sēdētājs priek�sēdētājs
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PIELIKUMS

PAMATNOSTĀDNES

1. TRE�O PERSONU PIEEJA PAKALPOJUMIEM

2. JAUDU ATVĒLĒ�ANAS MEHĀNISMU PAMATPRINCIPI, PĀRSLODZES

NOVĒR�ANAS PROCEDŪRAS UN TO PIEMĒROJUMS LĪGUMPĀRSLODZES

GADĪJUMĀ, UN

3. DEFINĪCIJA TEHNISKAI INFORMĀCIJAI, KAS TĪKLA LIETOTĀJIEM VAJADZĪGA,

LAI GŪTU EFEKTĪVU PIEEJU SISTĒMAI, DEFINĪCIJA VISIEM BŪTISKIEM

PĀRSKATĀMĪBAS PRASĪBU PUNKTIEM, UN INFORMĀCIJA, KAS JĀPUBLICĒ

VISOS BŪTISKOS PUNKTOS, UN GRAFIKS, SASKAŅĀ AR KO PUBLICĒ �O

INFORMĀCIJU

1. TRE�O PERSONU PIEEJA PAKALPOJUMIEM

1) Pārvades sistēmu operatori piedāvā konstantus un atslēdzamus pakalpojumus vismaz uz vienu

dienu.

2) Saskaņotus transporta līgumus un vispārēju tīkla kodeksu izstrādā tā, lai veicinātu tirdzniecību

ar jaudām un atkārtoti izmantot tās, par ko tīkla lietotāji noslēgu�i līgumus, turklāt netraucējot

atbrīvot jaudas.
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3) Pārvades sistēmu operatori izstrādā tīkla kodeksus un saskaņotus līgumus, pienācīgi

apspriedu�ies ar tīklu lietotājiem.

4) Pārvades sistēmu operatori īsteno standartizētas nominācijas un renominācijas procedūras, par

ko reiz panākta vieno�anās Eiropas Asociācijas enerģētikas apmaiņas pilnveido�anai - gāze

(EASEE-gas) sistēmā. Viņi izstrādā informācijas sistēmas un elektroniskas saziņas līdzekļus,

lai tīkla lietotājiem sniegtu pietiekamus datus un vienkār�otu darījumus, piemēram,

nominācijas, līgumu slēg�anu par jaudām un jaudas tiesību nodo�anu no viena tīkla lietotāja

citiem.

5) Pārvades sistēmu operatori saskaņo oficiālas lūguma procedūras un atbil�u termiņus, ievērojot

labāko nozares pieredzi, lai saīsinātu atbil�u termiņus. Viņi tie�saistē ekrānos nodro�ina

sistēmas jaudu rezervācijai un apstiprinā�anai, nominācijas un renominācijas procedūras

vēlākais līdz 2006. gada 1. jūlijam, ja par tādām procedūrām panākta vieno�anās EASEE-gas

sistēmā.

6) Pārvades sistēmu operatori no tīkla lietotājiem neiekasē atsevi�ķu maksu par informācijas

lūgumiem un darījumiem, kas saistīti ar viņu transporta līgumiem un ko veic saskaņā ar

standartnoteikumiem un standartprocedūrām.

7) Par informācijas lūgumiem, kas prasa neparastus vai pārmērīgus izdevumus, piemēram, par

tehnisku un ekonomisku pamatojumu izstrādi, var iekasēt atsevi�ķu maksu, ja maksājumus

var pienācīgi pamatot.
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8) Pārvades sistēmu operatori sadarbojas ar citiem pārvades sistēmu operatoriem, attiecīgi

koordinējot savu tīklu profilaksi, lai mazinātu iespējamību, ka varētu notikt pārrāvums

pārvades pakalpojumos tīkla lietotājiem un pārvades sistēmu operatoriem citās teritorijās, un

lai nodro�inātu vienādus labumus attiecībā uz piegā�u dro�ību, arī tranzīta sakarā.

9) Pārvades sistēmu operatori vismaz reizi gadā, iepriek� noliktā termiņā publicē visus plānotos

profilakses laikposmus, kas varētu iespaidot tīklu lietotāju tiesības, ko rada transporta līgumi,

un attiecīgu operatīvu informāciju, ko dara zināmu pietiekamu laiku iepriek�.  Pie tā pieder

tūlītēja un nediskriminatīva visu plānoto profilakses laiku publicē�ana un ziņo�ana par

neplānotām profilaksēm, līdzko tāda informācija kļūst pieejama pārvades sistēmu

operatoriem. Profilakses laikā pārvades sistēmu operatori publicē regulāri atjauninātu, sīku

informāciju par paredzamās profilakses ilgumu un sekām.

10) Pārvades sistēmu operatori ik dienu veic uzskaiti par notiku�o profilaksi un plūsmas

pārrāvumiem, un pēc lūguma dara to pieejamu kompetentām iestādēm. Arī tiem, ko

iespaidoju�i pārrāvumi, pēc lūguma dara zināmu informāciju.

2. JAUDU ATVĒLĒ�ANAS MEHĀNISMU PAMATPRINCIPI, PĀRSLODZES

NOVĒR�ANAS PROCEDŪRAS UN TO PIEMĒROJUMS LĪGUMPĀRSLODZES

GADĪJUMĀ
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2.1. JAUDU ATVĒLĒ�ANAS MEHĀNISMU PAMATPRINCIPI UN PĀRSLODZES

NOVĒR�ANAS PROCEDŪRAS

1) Jaudu atvēlē�anas mehānismi un pārslodzes novēr�anas procedūras veicina konkurenci un

ātrdarbīgas jaudu tirdzniecības attīstību, un ir saderīgas ar tādiem tirgus mehānismiem kā

tūlītējas piegādes tirgi un tirdzniecība no centralizētām noliktavām. Tās ir elastīgas un spēj

piemēroties mainīgiem tirgus apstākļiem.

2) �ie mehānismi un procedūras ņem vērā attiecīgās sistēmas viengabalainību, kā arī piegādes

dro�umu.

3) �ie mehānismi un procedūras nedz traucē jaunu tirgus dalībnieku ienāk�anu, nedz rada

nevajadzīgus �ķēr�ļus ienāk�anai tirgū. Tie neliedz efektīvi konkurēt tirgus dalībniekiem, arī

jaunienācējiem tirgū un uzņēmējsabiedrībām, kā tirgus daļa ir maza.

4) �ie mehānismi un procedūras dod pareizus ekonomiskus signālus efektīvam un maksimālam

tehnisko jaudu izmantojumam un veicina investīcijas jaunās infrastruktūrās.

5) Tīklu lietotājus informē par to, kādi apstākļi varētu iespaidot līgumos paredzēto jaudu

pieejamību. Informācijai par pārrāvumiem būtu jāatspoguļo tas, cik pla�a informācija ir

pieejama pārvades sistēmu operatoriem.

6) Ja sistēmas neatkarības dēļ rodas grūtības izpildīt līgumā paredzētās piegādes saistības,

pārvades sistēmu operatoriem tūlīt jāinformē tīkla lietotāji un jāmeklē nediskriminatīvs

risinājums.
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Pārvades sistēmas operatori ar tīkla lietotājiem apsprie�as par procedūrām pirms to īsteno�anas, un

saskaņo tās ar regulācijas iestādi.

2.2. PĀRSLODZES NOVĒR�ANAS PROCEDŪRAS LĪGUMPĀRSLODZES GADĪJUMOS

1) Ja līgumā paredzētā jauda paliek neizmantota, pārvades sistēmu operatori, izmantojot da�āda

ilguma līgumus, dara �o jaudu atslēdzami pieejamu primārajā tirgū, ja attiecīgais tīkla lietotājs

�o jaudu par samērīgu cenu nepiedāvā sekundārajā tirgū.

2) Ieņēmumus no atbrīvotās atslēdzamās jaudas sadala saskaņā ar noteikumiem, ko izstrādājusi

vai apstiprinājusi attiecīgā pārvaldes iestāde. �ie noteikumi sader ar prasību sistēmu izmantot

lieti�ķi un efektīvi.

3) Attiecīgās regulācijas iestādes, ņemot vērā konkrētos apstākļus, var noteikt samērīgu cenu par

atbrīvotām atslēdzamām jaudām.

4) Vajadzības gadījumā pārvades sistēmu operatori pieliek saprātīgas pūles, lai vismaz daļu no

neizmantotām jaudām piedāvātu tirgū kā konstantu jaudu.

3. DEFINĪCIJA TEHNISKAI INFORMĀCIJAI, KAS VAJADZĪGA, LAI TĪKLA LIETOTĀJI

GŪTU EFEKTĪVU PIEKĻUVI SISTĒMAI, VISU BŪTISKO PĀRSKATĀMĪBAS

PRASĪBU PUNKTU DEFINĪCIJA UN INFORMĀCIJA, KAS JĀPUBLICĒ VISOS

BŪTISKAJOS PUNKTOS UN GRAFIKS, SASKAŅĀ AR KO PUBLICĒ �O

INFORMĀCIJU
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3.1. DEFINĪCIJA TEHNISKAI INFORMĀCIJAI, KAS VAJADZĪGA, LAI TĪKLA LIETOTĀJI

GŪTU EFEKTĪVU PIEKĻUVI SISTĒMAI

Pārvades sistēmu operatori publicē vismaz �o informāciju par savām sistēmām un pakalpojumiem:

a) sīku un pilnīgu aprakstu par da�ādiem piedāvātiem pakalpojumiem un maksājumiem par tiem;

b) da�āda tipa transporta līgumus, kas pieejami un pēc vajadzības tīkla kodeksu un/vai

standartnosacījumus, ar ko pamatvilcienos nosaka visu tīkla lietotāju tiesības un pienākumus,

arī saskaņotus transporta līgumus un citus būtiskus dokumentus;

c) saskaņotas procedūras, ko piemēro, izmantojot pārvades sistēmu, tostarp svarīgāko terminu

definīcijas;

d) noteikumus jaudu atvēlē�anas, pārslodzes novēr�anas, uzkrājumu novēr�anas un atkārtotas

izmanto�anas procedūrai;

e) noteikumus, kas piemērojami jaudu tirdzniecībai sekundārā tirgū vis-à-vis pārvades sistēmu

operatoriem;

f) vajadzības gadījumā - pielāgojamības un pielai�u apjomus, kas transporta un citos

pakalpojumos iekļauti bez īpa�as maksas, kā arī visus pielāgojumus, ko piedāvā papildus, un

attiecīgos maksājumus;
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g) sīkus pārvades sistēmas operatora izmantotās gāzes sistēmas aprakstus, norādot visus svarīgos

punktus, ar ko �o sistēmu savieno ar cita pārvades sistēmas operatora sistēmu un/vai gāzes

infrastruktūru, piemēram, sa�ķidrinātas dabasgāzes infrastruktūru un infrastruktūru, kas

vajadzīga, sniedzot papildpakalpojumus, kā noteikts Direktīvas 2003/55/EK 2. panta 14.

punktā;

h) informāciju par gāzes kvalitāti un spiediena prasībām;

i) likumus, kas piemērojami, lai pievienotos sistēmai, ko izmanto pārvades sistēmu operatori;

j) laicīgi - visu informāciju par ierosinātiem un/vai reāliem pakalpojumu vai nosacījumu, arī no

a) līdz i) punktam uzskaitītās informācijas aspektu grozījumiem.

3.2. VISU BŪTISKO PĀRSKATĀMĪBAS PRASĪBU PUNKTU DEFINĪCIJA

Pie būtiskiem punktiem pieder vismaz:

a) visi tīkla ieejas punkti, ko izmanto pārvades sistēmas operators;

b) pa�i svarīgākie izejas punkti un izejas zonas, kas aptver vismaz 50% no konkrēta pārvades

sistēmas operatora tīkla kopējās izejas jaudas, ietverot visus izejas punktus vai izejas zonas,

kas dod vairāk nekā 2% no tīkla kopējās izejas jaudas;

c) visi punkti, kas savieno da�ādus pārvades sistēmas operatoru tīklus;
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d) visi punkti, kas savieno kāda pārvades sistēmas operatora tīklu ar sa�ķidrinātas dabasgāzes

tīkla galiekārtu;

e) visi būtiskie punkti kādā konkrēta pārvades sistēmas operatora tīklā, ietverot punktus, kas

savieno ar centralizētām gāzes glabātavām.  Par būtiskiem punktiem uzskata visus punktus,

kur, vadoties no pieredzes, iespējama fiziska pārslodze;

f) visi punkti, kas konkrēta pārvades sistēmas operatora tīklu savieno ar infrastruktūru, kura

vajadzīga, lai sniegtu palīgpakalpojumus, kuri definēti Direktīvas 2003/55/EK 2. panta

14. punktā.

3.3. INFORMĀCIJA, KĀDA JĀPUBLICĒ VISOS BŪTISKAJOS PUNKTOS, UN GRAFIKS,

SASKAŅĀ AR KO JĀPUBLICĒ �Ī INFORMĀCIJA

1) Pārvades sistēmu operatori par visiem būtiskiem punktiem internetā regulāri/secīgi un viegli

izmantojamā, standartizētā formā publicē �ādu informāciju par jaudu stāvokli pa dienām:

a) maksimāli iespējamo tehnisko jaudu plūsmām abos virzienos,

b) kopējo atslēdzamo jaudu, par ko noslēgti līgumi,

c) pieejamo jaudu.
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2) Pārvades sistēmu operatori par visiem būtiskiem punktiem iepriek� publicē pieejamo jaudu

vismaz 18 mēne�u ilgam laikam, un atjaunina �o informāciju vismaz katru mēnesi vai vēl

bie�āk, ja kļūst pieejama jauna informācija.

3) Pārvades sistēmu operatori ik dienu publicē atjauninātu informāciju par īstermiņa

pakalpojumu pieejamību (par nākamo dienu un nākamo nedēļu), balstoties, inter alia, uz

nominācijām, eso�ām līgumsaistībām un ilgtermiņa prognozēm par pieejamo jaudu,

izmantojot līdz pat 10 gadus vāktus gada datus par visiem būtiskiem punktiem.

4) Pārvades sistēmu operatori secīgi publicē vēsturiskus lielākos un mazākos jaudu izmantojuma

apjomus mēnesī, un gada vidējos plūsmas apjomus visos būtiskos punktos pēdējiem trim

gadiem.

5) Pārvades sistēmu operatori par faktisko plūsmu kopapjomu ik dienu veic uzskaiti, un datus

glabā vismaz trīs mēne�us.

6) Pārvades sistēmu operatori par visiem jaudas līgumiem un visu citu būtisko informāciju, kas

attiecas uz pieejamo jaudu aprēķinā�anu un pieejas nodro�inā�anu tām, glabā izmantojamus

datus, kuri ir pieejami attiecīgām attiecīgo valstu iestādēm, pienākumus pildot.

7) Pārvades sistēmu operatori nodro�ina viegli izmantojamus līdzekļus, ar ko aprēķināt pieejamo

pakalpojumu tarifus un līnijre�īmā pārbaudīt pieejamās jaudas.

8) Ja pārvades sistēmu operatori nespēj publicēt informāciju saskaņā ar 1., 3. un 7. punktu, viņi

apsprie�as ar savām attiecīgām valsts iestādēm un izstrādā rīcības plānu, ko īsteno cik drīz

vien iespējams, bet ne vēlāk kā līdz 2006. gada 31. decembrim.
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I. IEVADS

1. 2003. gada 12. decembrī Komisija iesniedza priek�likumu, kas balstīts uz EK Līguma

95. pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par nosacījumiem pieejai gāzes

pārvades tīkliem1,.

2. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja iesniedza atzinumu2 2004. gada 2. jūnijā.

3. Eiropas Parlaments pieņēma atzinumu3 pirmajā lasījumā 2004. gada 20. aprīlī,

apstiprinot 41 grozījumu. Komisija neiesniegs grozītu priek�likumu.

4. 2004. gada (..) novembrī Padome pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar Līguma 251.

pantu.

II. PRIEK�LIKUMA MĒRĶIS

Priek�likuma mērķis ir pabeigt Iek�ējā gāzes tirgus direktīvu (2003/55/EK), kas pieņemta

pagāju�ajā gadā, izstrādājot taisnīgus un detalizētus noteikumus tre�ās puses pieejai

dalībvalstu gāzes pārvades tīkliem, ņemot vērā valsts un reģiona tirgu īpatnības. To var

uzskatīt par tādu, kas risina jautājumus līdztekus Regulai (EK) 1228/2003 par nosacījumiem

pieejai pārrobe�u elektroenerģijas apmaiņas tīklam, kas pieņemta kā iek�ējā tirgus paketes

daļa. Priek�likums balstīts uz pamatnostādņu kopumu, par ko brīvprātīgi vienojies Eiropas

Gāzes pārvaldes forums (Madrides forums), un kam ar ierosināto regulu tiks pie�ķirts saisto�s

statuss.

                                                
1 OV C .., ��.., �. lpp.
2 OV C .., ��.., �. lpp. ...
3 OV C .., ��.., �. lpp. ...
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III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE

1. Vispārējas piezīmes

(a) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta 41 grozījumu, Padome ir piekritusi Komisijai,

apstiprinot �ādus 22 grozījumus:
pilnībā (reizēm ar pārstrādā�anu): 7., 12., 15., 18.-21., 23., 26., 32., 34. un

39.-41. grozījumu;
daļēji: 1., 4., 25. grozījumu;
principā: 3., 13., 29., 36. un 38. grozījumu, un

noraidot �os 18 grozījumus: 2., 5., 8.-11., 14., 16.-17., 22., 24., 27., 30.-31., 35.,
37., 42. un 43. grozījumu, satura un/vai formas dēļ.

Padome bez ierunām pieņēma arī 33. grozījumu.

(b) Attiecībā uz Komisijas priek�likumu, Padome ir ieviesusi citas konkrētas izmaiņas

(saturā vai formā), kas atspoguļotas tālāk.

Visas Padomes ieviestās izmaiņas Komisijas priek�likumā Komisija ir apstiprinājusi.

2. Īpa�as piezīmes

a) Galvenās Padomes ieviestās izmaiņas regulas projektā skar

pamatnostādnes, kas minētas 9. pantā, kuru piemēro�anas jomu Padome ir

samazinājusi; īpa�i no Komisijas priek�likuma ir svītrota Komisijas iespēja

pieņemt jaunas pamatnostādnes, izmantojot komitejas procedūras, atstājot

Komisijai tiesības grozīt pamatnostādnes, kas noteiktas regulas projekta

pielikumā. �īs pamatnostādnes attiecas uz tre�o pu�u pieeju pakalpojumiem,

jaudas sadalījuma mehānismiem un pārslogojuma pārvaldes procedūrām, un

caurskatāmības prasībām. Padome ir arī iekļāvusi papildu punktu 9. pantā, kurā ir

skaidri norādīts, ka at�ķirības starp valstu gāzes sistēmām būtu jāatspoguļo

pamatnostādnēs, to piemēro�anā un turpmākos grozījumos.

Turklāt Padome ir iekļāvusi jaunu pantu (16. pantu), kas apstiprina to, ka saskaņā

ar Direktīvu 2003/55/EK pie�ķirtās atkāpes un izņēmumi attiecas arī uz �o regulu.
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Padome ir atlikusi regulas piemēro�anas datumu no 2005. gada 1. jūlija uz 2006.

gada 1. jūliju, izņemot 9. panta 2. punktu, kam piemēro�anas datums ir 2007. gada

1. janvāris (17. pants).

b) Citas izmaiņas attiecas jo īpa�i uz

•  2. panta 1. punkta 1) apak�punktu: Padome ir nedaudz izmainījusi pārvades
definīciju, lai darītu saprotamāku, uz kuriem gāzes vadiem definīcija attiecas;
līdz ar to arī iekļauj arī 5. apsvērumu;

•  2. panta 1. punkta 4) un 18) apak�punktu: Padome ir ieviesusi divas jaunas
definīcijas (terminiem "neizmantota jauda" un "nemainīgi pakalpojumi");

•  2. panta 1. punkta 23) un 24) apak�punktu: Padome ir svītrojusi terminu tirgus
jaunpienācēji un mazi dalībnieki definīcijas, uzskatot, ka regula būtu
jāpiemēro visiem tirgus dalībniekiem vienādi;

•  3. panta 1. punktu, kurā Padome ir ieviesusi jaunu otro apak�punktu, lai
nodro�inātu, ka izsoļu izmanto�ana ir iespējams veids, kā noteikt tarifus; līdz
ar to arī iekļauj 8. apsvērumu;

•  5. panta 4. punktu un 7. panta 6. punktu: Padome ir pārformulējusi �os
noteikumus skaidrības labad;

•  6. panta 4. punktu: �ī punkta otrais teikums ir izmainīts, lai noteiktu tam
skaidrāk formulētu piemēro�anas jomu, un pārceltu uz pielikumu (3.2. punkta
(b) apak�punkts), jo īpa�i tā sare�ģītības dēļ;

•  11. panta 2. līdz 5. punktu: Padome ir svītrojusi �os punktus un vēlāk arī 13.
panta 1. punktu;

•  Skaidrības labad ieviestas vairākas atsauces uz Direktīvu 2003/55/EK (1.
panta 2. punkts (jauns); 3. panta 1. un 2. punkts; 4. panta 1. punkts; 10. pants;
14. pants; 15. pants (skatīt 36. grozījumu);

•  Padome ir ieviesusi arī vairākus jaunus apsvērumus papildus jau minētajiem,
jo īpa�i, lai atspoguļotu izmaiņas pantos (4., 7., 10., 16. un 19. apsvērums
(atbilstīgi 3. grozījumam).

IV. SECINĀJUMI

Padome uzskata, ka kopējā nostāja visnotaļ atbilst Eiropas Parlamenta paustajām vēlmēm un

palīdzēs sasniegt iek�ējā gāzes tirgus pareizu darbību.

_____________________
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to : Permanent Representatives Committee
No. Cion prop. : 16260/03 ENER 361 CODEC 1857 - COM(2003) 741 final
Subject : Regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for

access to the gas transmission networks
- Adoption of a Common Position of the Council
- Adoption of the Council's reasons
= use of the written procedure

1. On 27 October, the Permanent Representatives Committee has recommended that the

common position set out in document 11652/04 ENER 190 CODEC 934 + COR 1 (de) +

COR 2 (en) + REV 1 (pt) as revised by the legal linguists as well as the statement of the

Council’s reasons (doc. 11652/04 ENER 190 CODEC 934 ADD1 + COR1) are adopted by

Council as an A-item and that the declaration in the Annex to this document is entered in the

Council minutes.

2. In view of the fact that there is no Council which could adopt those points in time before the

plenary session of the European Parliament of 15 November, Coreper is asked to agree to the

use of the written procedure to that effect.

_____________
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ANNEX

Declaration from the Commission:

Re: Regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for access to

the gas transmission networks

"Storage and access to storage facilities do not fall under the scope of this Regulation.

Storage and access to storage facilities will therefore not be addressed in Guidelines laid down in

Article 9(1) of this Regulation or as amended under Article 9(2) of this Regulation."

_____________
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2003/0302 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 
pieņemšanu par nosacījumiem attiecībā uz pieeju gāzes pārvades tīkliem 

1- DOKUMENTA PRIEKŠVĒSTURE 

Priekšlikuma nosūtīšanas datums EP un Padomei (dokuments 
KOM(2003) 741 galīgā versija – C5–0644/2004 - 
2003/0302(COD)): 

 
2003. gada 12. decembris 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma 
datums: 

2004. gada 2. jūnijs 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums, pirmais lasījums: 2004. gada 20. aprīlis 

Datums, kad priekšlikums ir grozīts: Netika iesniegts grozīts 
priekšlikums politiskās 
steidzamības dēļ. Visus Komisijas 
pieņemtos grozijumi akceptēja arī 
Padome. 

Politiskās vienošanās datums Padomē: 2004. gada 10. jūnijs 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums Padomē  2004. gada 12. lapkričio 

Pielikums Komisijas deklarācija 

2- KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Šis priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ir papildu pasākums Direktīvai 
2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par 
Direktīvas 98/30/EK atcelšanu. Priekšlikuma mērķis ir noteikt prasību minimumu 
nosacījumiem attiecībā uz pieeju gāzes pārvades tīkliem.  

Pieredzes apmaiņa ES gāzes regulēšanas forumā Madridē pierādīja, ka kvalitatīva tirgus 
atvēršana ir tikpat svarīga kā kvantitatīva tirgus atvēršana. Lai gan saskaņā ar Direktīvu 
2003/55/EK tirgus tiks atvērts līdz 2007. gada jūlijam, nosacījumi trešo personu pieejai 
dalībvalstu tīkliem neatbilst līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem. Gan Direktīvā 
2003/55/EK, gan ierosinātajā regulā apstiprināta trešo personu pieejas svarīgā nozīme, kas ir 
galvenais instruments, lai atvērtu tirgu un radītu konkurenci. Direktīva nosaka tikai mērķus, 
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bet regula ir vērsta uz to, lai noteiktu prasību atbilstības minimumu attiecībā uz būtisku šīs 
direktīvas elementu, t.i. pieejas nosacījumiem pārvades tīkliem.  

3- KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Izņemot 4.4 punktā minētos jautājumus, kopējā nostāja pilnībā atbilst Komisijas priekšlikuma 
satura būtībai. Padomes un Eiropas Parlamenta vairākas citas ierosinātās izmaiņas precizē 
regulas noteikumus attiecībā uz to atbilstību Direktīvai 2003/55/EK vai papildina tos. 

Dalībvalstis ir atzinušas ne tikai šādas regulas nepieciešamību, bet arī to, ka tās darbības 
jomai jāattiecas jābūt plašākai par pārrobežu jautājumiem, lai novērstu konkurences 
izkropļojumus un diskrimināciju.  

4- KOMISIJAS SĪKĀKI KOMENTĀRI 

4.1 Komisijas pieņemtie grozījumi, kas pilnībā vai daļēji ir iekļauti kopējā nostājā 

1. grozījums: Grozījums ir pieņemams, ciktāl tajā minēta nepieciešamība novērst atlikušos 
šķēršļus tirdzniecībai. 

3. grozījums: Grozījumā minēta apspriešanās un sadarbības nepieciešamība starp Komisiju un 
attiecīgo nozari un Komisija to atbalsta. 

4. grozījums: Grozījuma pieņemtajā daļā sniegts skaidrojums. 

7. grozījums: Ierosinātā „tīkla lietotāju” definīcija ir precīza, vienkārša un neierobežo 
Komisijas ieteikto definīcijas darbības jomu. 

12. grozījums: Grozījumā teksts ir saskaņots ar Direktīvas 2003/55/EK attiecīgajiem 
noteikumiem. Grozījumā ir ņemts vērā arī tas, ka dažās dalībvalstīs pastāv zināma konkurence 
starp gāzes piegādātājiem. Visbeidzot grozījumā ir apstiprināts, ka jāparedz tarifi, lai 
veicinātu ieguldījumus infrastruktūrā, kā arī gāzes plūsmai paredzētos ieguldījumus, ko 
nekavē kvalitātes vai citas savietojamības prasības.  

13. grozījums: Tarifu struktūras konverģence un līdzsvarošanas mehānismi sekmētu un 
uzlabotu nosacījumus dabas gāzes tirdzniecībā.  

15. grozījums: Jautājumu var atstāt tirgus ziņā, jo pārvaldes sistēmas operatora interesēs ir 
realizēt pēc iespējas vairāk jaudas. 

18. grozījums: Grozījumā ietverts svarīgs aspekts, kas tika apspriests Madrides procesā. Tas 
pasargātu pārvaldes sistēmas operatorus (PTO) no riskiem, kas saistīti ar tīkla lietotāju 
nesaimniecisku rīcību vai neuzticamiem tīkla lietotājiem. 

19. , 26. un 32. grozījums: Ar grozījumiem tiek sniegti skaidrojumi. 

20. un 39. grozījums: Grozījumu pamatā ir „TPA labas prakses izvēles pamatnostādnes”, kas 
tika pieņemtas Madridē un kas nosaka atbilstošu prasību līdzsvaru starp konkurences tirgu un 
piegādes nodrošināšanu. 
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21. grozījums: Ir svarīgi noteikt grafiku, saskaņā ar kuru neizmantoto jaudu ar pārtraukumiem 
piedāvā tirgū. Pretējā gadījumā tīkla lietotāji nevar gūt labumu no šī pakalpojuma, jo 
sagatavošanās laiks ir nepietiekošs, lai varētu rīkoties.  

23. grozījums: Tarifu atvasināšana un attiecīgā metodika, kā arī informācijas par tarifu 
struktūru publicēšana, ir noteikta un nepieciešama pārredzamības prasība, lai sekmētu 
konkurenci un nepieļautu negodīgus un neatbilstošus tarifus. 

25. grozījuma vidusdaļa: Pārvades sistēmas attiecīgu punktu apstiprinājums, kas jādara 
zināms atklātībai pēc apspriešanās ar tīkla lietotājiem, sekmē informācijas publicēšanu par 
punktiem, kas tirgū ir vissvarīgākie. 

28. grozījums: Grozījums atbilst Madrides pamatnostādņu tekstam. Grozījums iestrādāts pēc 
būtības, lai gan juridiskās skaidrības un tekstuālās atbilstības labad Padome tekstā izdarīja 
grozījumus. 

29. grozījums: Saskaņoti un līdzsvaroti režīmi ir būtiski, lai sekmētu netraucētu gāzes plūsmu 
un tūlītējās piegādes tirgus attīstību.  

34.grozījums: Grozījums ir svarīgs papildinājums, kas atbilst Regulas (EK) 1228/2003 
noteikumiem. 

36. grozījums: Grozījums paredzēts, lai veicinātu Komisijas darbu un uzlabotu tās ziņošanas 
pienākumus. 

38. grozījums: Tīkla lietotāju iesaistīšana tipveida līgumu un tīkla kodu izstrādē uzlabotu šo 
dokumentu lietderību un piemērošanu no praktiskā viedokļa. 

40. un 41. grozījums: Grozījuma pamatā ir Madridē pieņemtās pamatnostādnes. Tīkla 
lietotājiem jāmācās, kā var ietekmēt līgumā noteikto jaudas pieejamību, lai attiecīgos 
apstākļos veiktu atbilstošus pasākumus, kas būtu saskaņā ar viņu patērētāju vajadzībām. Tādēļ 
pārredzamībai jābūt pēc iespējas lielākai.  

4.2 Komisijas pieņemtie grozījumi, kas nav iekļauti kopējā nostājā 

Nav 

4.3 Komisijas noraidītie grozījumi, kas nav iekļauti kopējā nostājā 

1. un 4. grozījums: Komisija noraida tos grozījumus, kas paredz regulas darbības jomas 
iespējamo ierobežojumu, attiecinot to tikai uz pārrobežu tirdzniecību. Ierobežojot regulas 
darbības jomu, attiecinot to tikai uz pārrobežu tirdzniecību, regulas pamatmērķi nav 
sasniedzami. Ierobežojot regulas darbības jomu, attiecinot to tikai uz pārrobežu tirdzniecību, 
regula atbilstoši nenodrošina vienlīdzīgus konkurences noteikumus attiecībā uz nosacījumiem 
pieejai, jo īpaši dalībvalstīs, kur ir vairāk nekā viens pārvades sistēmas operators. Jautājumi, 
kas ietverti regulā, attiecas uz visiem gāzes tīkliem kopumā un ne tikai uz 
starpsavienojumiem. Ierobežojot regulas darbības jomu, attiecinot to tikai uz pārrobežu 
tirdzniecību, ierosinātie noteikumi zaudē jēgu. 

2., 5. un 6. grozījuma 1. daļa: Grozījumā ir maldīgs priekšstats, ka tikai ar pārrobežu 
transportu var panākt konkurences pieaugumu visā ES, jo to var arī sasniegt, palielinot tirgus 
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dalībnieku skaitu, kas var piegādāt gāzi visā ES (dalībvalstīs un starp dalībvalstīm). (skat. arī 
piezīmes par 1. un 4. grozījumu). 

6. grozījuma 2. daļa: Ar grozījumu ierobežo regulas darbības jomu attiecībā uz pārvades 
sistēmas operatoriem, kā noteikts Direktīvā 2003/55/EK. Tas, visticamāk, neattiecas uz 
reģionālās pārvaldes sistēmām un tādējādi nenodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
attiecībā uz nosacījumiem pieejai pārvades tīkliem.  

8. grozījums: Grozījumā nav skaidri nošķirts sākotnējais un otrreizējais tirgus, kā noteikts 
regulā. Tas paver iespējas pārpratumiem attiecībā uz 8. pantu „Tirdzniecība ar tiesībām uz 
jaudu”, kas attiecas uz otrreizējo tirgu. 

9. un 10. grozījums: Šajos grozījumos minētie termini tekstā nav sastopami, tādēļ to definīcija 
nav vajadzīga. 

11. grozījums: „Attiecīgiem punktu” definīcijai jābūt pamatnostādnēs, kas ir regulas 
pielikumā, lai nodrošinātu elastīgu un ātru pielāgošanos tirgus norisēm. Uzglabāšanas iekārtas 
apzināti nav iekļautas regulas darbības jomā, jābūt citai pieejai saistībā ar to īpašo aprīkojumu 
un normatīvajām prasībām.  

14. grozījums: Grozījumu ir grūti vai neiespējami piemērot praksē vispārīgā formulējuma dēļ. 

16. grozījums: Grozījumā iekļautie jautājumi neietilpst regulas darbības jomā. 

17. grozījums: Grozījuma mērķis ir noteikt jaudas turētājiem par pienākumu piedāvāt 
neizmantotu jaudu otrreizējā tirgū. Komisija atbalsta grozījumā paustos mērķus un nodomus, 
tomēr ekonomiski stimuli ir daudzsološākie attiecībā uz pašreizējiem līgumiem. Jautājums par 
jauniem līgumiem ir atrunāts 5. panta 2. punktā. 

22. grozījums: Ar šo grozījumu pieļauj zināmu interpretācijas brīvību attiecībā uz to, ko var 
uzskatīt par „ilgstošu un nozīmīgu līguma nosacījumu neizpildi”. Turklāt šis grozījums 
mīkstina Komisijas tekstā izklāstītos noteikumus. Jāuzsver arī tas, ka juridisku iemeslu dēļ 
spēkā esošie līgumi būtu jāskaidro savādāk, tomēr ir būtiski, ka jaunos līgumos tiek ņemts 
vērā fakts, ka jaudas uzkrāšana nav pieņemama konkurences apstākļos un ir jāizmanto „use-it-
or-lose-it” (izlietot jaudu vai ciest zaudējumus) princips. 

24. grozījums: Grozījumā nav ieviests neviens jauns elements. Attiecīgo punktu definīcija ir 
6. panta 3. punktā un pielikumā. 

25. grozījuma pirmā un pēdējā daļa: Skaidrības labad punkti, ko var publicēt, ir minēti 
6. panta 3. punktā. Tā kā dažās pārvaldes sistēmās ir daudz izejas punktu, tad ir svarīgi norādīt 
vismaz izejas punktu jaudas procentu, kas jāpublicē. Šī prasība ir iekļauta pielikumā. 

27. grozījums: Tā kā pastāv lielas atšķirības Eiropas pārvades sistēmās, tad grozījums ir 
priekšlaicīgs. Sistēmas lielums, uzglabāšanas iekārtu pieejamība un citi elastīguma 
instrumenti, ko piedāvā pārvades sistēmas operatoriem (PSO), var iepriekš noteikt to iespējas 
attiecībā uz līdzsvarošanas dienestiem. Turklāt atsauce uz līdzsvarošanas sistēmām, kas ir 
tirgus pamatā, ir pārāk pretencioza, jo ES gāzes tirgū ir dažādas uz tirgus bāzes balstītas 
sistēmas. 
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30. grozījums: Grozījums var sniegt nepareizu priekšstatu, ierobežot konsultāciju pasākumus 
un svītrot pārvaldes iestāžu iesaistīšanu, kas ir nepieciešama, lai ar līgumu noteiktās 
procedūras būtu nediskriminējošas un pārredzamas. 

31. grozījums: Saskaņā ar grozījumu nevar veikt pienācīgas apspriedes ar ražotājiem, kam pēc 
Komisijas domām ir ļoti liela nozīme. 

35. grozījums: Lai gan Komisija atkārtoti ir paudusi nodomu uzturēt ciešu dialogu ar 
ražotājiem un gāzes patērētājiem, tomēr nebūtu korekti no organizatoriskā viedokļa komitejai, 
kas izveidota saskaņā ar komitoloģijas noteikumiem, uzlikt par pienākumu veikt apspriedes. 

37. grozījums: Dažās dalībvalstīs aizvien ir spēkā atkāpes no Direktīvas 98/30/EK. Lai 
nodrošinātu vienotu Kopienu tiesību, jo īpaši Direktīvas 2003/55/EK 22., 27. un 28. pantu, un 
attiecīgās regulas noteikumu piemērošanu, ir nepieciešami izņēmumi un atbrīvojumi no 
regulas piemērošanas, jo regula papildina dažus direktīvas noteikumus, kuriem dalībvalstis 
var piemērot atkāpi.  

42. grozījums: Tehnisku iemeslu dēļ saistībā ar spiediena nosacījumiem tīklā, kas diezgan ātri 
tiks mainīti, publicētā jauda bieži vien ir vēlreiz jāapstiprina pirms līguma noslēgšanas. Tas jo 
īpaši attiecas uz īstermiņa pakalpojumiem un tūlītējiem pakalpojumiem. 

4.4. Komisijas noraidītie grozījumi, kas iekļauti kopējā nostājā 

33. grozījums: Komisija uzskata par vajadzīgu uzsvērt Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu 
tiesības vajadzības gadījumā vērsties Eiropas Kopienu tiesā. Tomēr Padome, pieņemot 
11. pantu atbilstoši paredzētās regulas prasībām, ir svītrojusi 11. panta 2., 3., 4., un 5. punktu 
pilnībā, iestrādājot Parlamenta 33. grozījumu. Komisija akceptē šo Padomes pieeju, kas īsteno 
regulas noteikumus.  

4.5. Padomes ierosinātās izmaiņas 

Komisijas sākotnējā priekšlikumā iekļautās definīcijas „ jauni tirgus dalībnieki” un „nelieli 
uzņēmumi” 2. panta 23. un 24. punktā ir svītrotas. Komisija to akceptē, jo jēdzieni „jauni 
tirgus dalībnieki” un „nelieli uzņēmumi” ir pietiekami skaidri. Tomēr noteikumi, kas attiecas 
uz jauniem tirgus dalībniekiem regulas tekstā, ir jāuztur spēkā.  

Pēc Komisijas ierosinājuma Padome 9. panta 1. un 2. punktā ir samazinājusi komitoloģijas 
procedūras darbības jomu. Ir svītroti visi tie punkti, kas nav vēl iekļauti regulai pievienotajās 
pamatnostādnēs. Spēkā ir tikai tie punkti, kas jau ir iekļauti pievienotajās pamatnostādnēs. 
Punkti, ko Padome ir izsvītrojusi, varētu tikt ieviesti vēlāk, piemēram, kas iesniedz ziņojumu 
atbilstoši Direktīvas 2003/55/EK 30. pantam (Otrā direktīva par gāzes iekšējo tirgu). 

Lai nepieļautu priekšstatu, ka regulai pievienotajās pamatnostādnēs ir vajadzīga ES līmeņa 
standartizācija un saskaņošana, Padome ieviesa jaunu apakšpunktu (9. panta 3. punkts), lai 
precizētu šo jautājumu. Komisijai nav bijis nodoms izvirzīt noteikumu, ka nosacījumiem tīklu 
pieejai jābūt standartizētiem Kopienas līmenī, bet gan noteikt standartu minimumu attiecībā 
uz pieeju tīkliem. Tādēļ Komisijai 9. panta 3. punkta redakcija ir pieņemama.  

Atbilstības labad Direktīvai 2003/55/EK Padome ir ieviesusi 16. pantu – „Atkāpes un 
atbrīvojumi”. Šī panta noteikumi radīs konsekventu Kopienu tiesību normu piemērošanu. 
Regulas 16. pants nepārsniedz atkāpes darbības jomu, kas noteikta Direktīvā 2003/55/EK, bet 
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gan piešķir dalībvalstij atkāpi no Direktīvas 2003/55/EK 28. panta tiesības iesniegt 
pieteikumu piešķirt pagaidu atkāpi no šīs regulas piemērošanas, kas jāapstiprina Komisijai. 

Visbeidzot, Komisija atbalsta, ka regula stājas spēkā vienu gadu vēlāk, nekā paredzēts tās 
sākotnējā priekšlikumā. Turklāt tā piekrīt, ka regulai pievienotās pamatnostādnes nav jāgroza 
līdz 2007. gada 1. janvārim. Tā kā Komisija uzskata, ka pamatnostādnes, kas ir regulas 
pielikumā, ir pietiekami visaptverošas, skaidras un izstrādātas, lai pilnīgi atbilstu tirgus 
prasībām, tad tā varētu atbalstīt arī šo priekšlikumu. 

5- SLĒDZIENS 

Komisija vēlētos, lai regula stājas spēkā 2005. gadā, bet ņem vērā arī to, ka politiskā 
vienošanās, kas tika pieņemta 10. jūnijā ar kvalificēto balsu vairākumu, un konsekventa 
kopējā nostāja, ko 2004. gada 12. lapkričio , pilnībā sasniedz regulā paredzētos noteikumus. 
Tāpēc Komisija atbalsta kopējo nostāju. 
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Pielikums 

Priekšlikums regulai attiecībā uz nosacījumiem par pieeju gāzes pārvades tīkliem 

Komisijas deklarācija 

Uzglabāšana un pieeja uzglabāšanas iekārtām neietilpst šīs regulas darbības jomā. 

Tādējādi uzglabāšana un pieeja uzglabāšanas iekārtām nav aplūkotas pamatnostādnēs, kas 
noteiktas regulas 9. panta 1. punktā vai grozītas saskaņā ar šīs regulas 9. panta 2. punktu. 


