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Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a pieņem zināšanai Komisijas 
paziņojumus, kas pievienoti šai 
rezolūcijai;

Or. en

Zināšanai — paziņojumu teksts ir šāds:

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR STARPSAVIENOJUMA DEFINĪCIJU

“Komisija pieņem zināšanai abu likumdevēju vienošanos Elektroenerģijas direktīvas 
pārstrādātās redakcijas un Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas sakarā atgriezties 
pie Direktīvā 2009/72/EK un Regulā (EK) Nr. 714/2009 izmantotās starpsavienojuma 
definīcijas. Komisija piekrīt, ka elektroenerģijas tirgi atšķiras no citiem tirgiem, piemēram, 
dabasgāzes tirgus, ar to, ka tirgojamos produktus pagaidām nevar vienkārši uzglabāt un tos 
ģenerē ļoti dažādas ražošanas iekārtas, ieskaitot iekārtas sadales sistēmu līmenī. Rezultātā 
savienojumiem ar trešām valstīm elektroenerģijas un gāzes nozarē ir būtiski atšķirīga loma un 
var izvēlēties atšķirīgas regulatīvās pieejas.

Komisija turpinās pētīt vienošanās ietekmi un vajadzības gadījumā dos norādījumus par 
tiesību normu piemērošanu. 

Juridiskās skaidrības labad Komisija vēlas uzsvērt: 

Elektroenerģijas direktīvā starpsavienojuma definīcija, par ko ir vienošanās, attiecas uz 
iekārtām, kas savieno elektropārvades sistēmas. Formulējums neizdala atšķirīgus tiesiskos 
regulējumus vai tehniskos apstākļus un tādējādi darbības jomā apriori ietver visus elektriskos 
savienojumus ar trešām valstīm. Sakarā ar starpsavienojuma definīciju, par ko ir vienošanās, 
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Elektroenerģijas regulā Komisija uzsver, ka elektroenerģijas tirgu integrācija prasa ļoti plašu 
sadarbību starp sistēmu operatoriem, tirgus dalībniekiem un regulatoriem. Lai gan 
piemērojamo noteikumu darbības joma variējas atkarā no integrētības iekšējā elektroenerģijas 
tirgū, trešo valstu cieša integrācija iekšējā elektroenerģijas tirgū, piemēram, dalība tirgu 
sasaistes projektos, balstāma uz nolīgumiem, kas prasa attiecīgo Savienības tiesību normu 
piemērošanu.”

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR TIRGUS REFORMAS ĪSTENOŠANAS PLĀNIEM

Komisija pieņem zināšanai 20. panta 3. punkta sakarā pieņemto likumdevēju vienošanos, kas 
nosaka, ka dalībvalstis, kuru sakarā radušās aizdomas par nepiemērotību, publicē īstenošanas 
plānu un to pasākumu pieņemšanas grafiku, kuru mērķis ir valsts atbalsta procesā likvidēt 
konstatētos regulatīvos izkropļojumus un/vai tirgus nepilnības. 

LESD 108. pants Komisijai dod ekskluzīvu kompetenci izvērtēt valsts atbalsta pasākumu 
saderību ar iekšējo tirgu. Šī regula nespēj ietekmēt un neskar Komisijas ekskluzīvo 
kompetenci uz LESD pamata. Tādēļ attiecīgā gadījumā Komisija līdztekus jaudas mehānismu 
apstiprināšanai atbilstoši valsts atbalsta noteikumiem var sniegt atzinumu par tirgus reformas 
plāniem, taču abi procesi ir juridiski nošķirti.


