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Pārskats

1. Komisijas priekšlikumam par Energoregulatoru sadarbības aģentūras izveidi ir ļoti 
svarīga nozīme attiecībā uz 3. enerģētikas paketes sekmīgu īstenošanu. A. Vidal-Quadras
ziņojumā „Gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvas” (2007/2089(INI)) 
Parlaments pauda ciešu apņemšanos izveidot spēcīgu un efektīvu Eiropas regulējošo 
struktūru ar nepieciešamajām pilnvarām, lai atrisinātu tos jautājumus, kurus nevar 
atrisināt valstu regulatori un kuri kavē integrāciju un labu iekšējā tirgus darbību.

2. Minētās 3. enerģētikas paketes mērķis ir pakāpeniski virzīt enerģijas tirgu, kura pamatā 
vēl pirms desmit gadiem bija monopola sistēma, no liberalizācijas posma uz posmu, kurā 
ir patiesa un ilgtspējīga konkurence.

3. Lai šo mērķi sasniegtu, saikne starp regulēšanas procesiem un tirgus attīstību jāveido ar 
tādu pieeju:

 kas ir vērsta uz tirgus stāvokli nākotnē (tas ir, ar tālredzīgu pieeju), kurā būs daudz 
lielākas konkurences un dažādības apstākļi;

 kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta konkurences tiesību aktu īstenošanai, lai 
maksimāli samazinātu ex-ante noteikumu piemērošanu katram gadījumam 
atsevišķi.

4. Šos mērķus var sasniegt Eiropas līmenī, saskaņojot konkurences noteikumus un ex-ante 
noteikumus. Tas nozīmē, ka enerģētikas nozares regulējums tiks pakāpeniski samazināts, 
līdz noteikumi, ko piemēros, būs konkurences noteikumi. Jānorāda, ka, ja vien netiks 
nodrošināta efektīva konkurences vide, nozares regulējumam saglabāsies noteikta nozīme. 

5. Taču sistēmu, kuras pamatā galvenokārt būs konkurences noteikumi, enerģētikas nozarei 
piemēros tikai tad, kad tiks konstatēts, ka šī nozare vairs nav dabīgs monopols, bet ir 
kļuvusi par „normālu” nozari. 

6. Tāpēc Eiropas enerģētikas tirgus nākotnei un tā attīstībai pēc 3. enerģētikas paketes 
īstenošanas būs nepieciešams, lai Energoregulatoru sadarbības aģentūrai būtu pietiekami 
svarīga nozīme. Šī iemesla dēļ Aģentūras pilnvaras un neatkarība ir jāpastiprina virs 
Komisijas ierosinātā līmeņa.

7. Apspriežot šo regulas projektu, ir pastāvīgi jātur prātā tas, ka 3. enerģētikas pakete ir 
jāaplūko kā vienota pakete, kurā Aģentūra ir galvenais vienojošais aspekts. Aģentūras 
nozīmei, pilnvarām un pienākumiem, ko mēs pieņemsim šajā regulā, jāatbilst pārējiem 
paketē iekļautajiem direktīvu un regulu projektiem un otrādi.

Neatkarība

8. Viens no galvenajiem principiem, kas ir 3. enerģētikas paketes pamatā, ir tas, ka valstu 
energoregulatoriem, strādājot saskaņā ar skaidru tiesisko regulējumu, jābūt pēc iespējas 
neatkarīgiem no politiskas iejaukšanās to ikdienas darbā. 

9. Tāpat arī Aģentūrai jābūt pēc iespējas neatkarīgākai attiecībā uz tehniskiem jautājumiem, 
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un tai ir jābūt juridiskai, administratīvai un finansiālai autonomijai. Tai ir jābūt Kopienas 
struktūrai ar juridisko tiesībspēju un tiesībām brīvi veikt uzdevumus, kuri tai uzticēti ar šo 
regulu. Tas katrā ziņā nozīmē to, ka tai jāspēj pieņemt saistošus lēmumus neatkarīgi no 
Komisijas, nevis ka tai būtu tikai konsultatīva loma.

10. Komisija apgalvo, ka Kopienas tiesību akti, jo īpaši 1958. gadā pieņemtais „Meroni
princips”, tai neļauj Aģentūrai deleģēt vairāk pilnvaru un neatkarības. Citiem 
neatkarīgiem juridiskajiem ekspertiem varētu būt atšķirīgs viedoklis. Šai juridiskās 
interpretācijas problēmai ir izšķiroša nozīme attiecībā uz jautājumu, kādas pilnvaras 
Aģentūrai var būt, kādus lēmumus tā var pieņemt, kādai jābūt tās struktūrai un cik 
neatkarīga tā var būt. Tāpēc vissvarīgākais ir saņemt skaidru juridisko atzinumu par šo 
jautājumu.

Pilnvaras un pienākumi

11. Paredzētā Aģentūra nodrošinās iespējas valstu energoregulatoriem efektīvi sadarboties ES 
līmenī. Taču tai ir nepieciešamas reālas pilnvaras, lai tā varētu efektīvi risināt jautājumus, 
kas saistīti ar pārrobežu situācijām, un veicināt tāda integrēta enerģijas tirgus attīstību 
Eiropas Savienībā, kurā valdītu konkurence. 

12. Aģentūras loma jo īpaši jāpastiprina attiecībā uz tām problēmām, kuras ir regulēšanas 
sistēmas pašā centrā un skar ES tīklu jaudu, drošību un piemērotību (kā arī to attīstību, 
uzturēšanu un darbību).

13. Rūpīgāk jāapsver Aģentūras loma attiecībā uz uzdevumiem, kas elektroenerģijas un gāzes 
regulu projektos noteikti pārvaldes sistēmu operatoru (PSO) Eiropas tīkliem (PSOET). 

14. Iespējams, ka Aģentūrai ir jābūt svarīgākai lomai attiecībā uz PSOET priekšlikumu — jo 
īpaši tīklu attīstības projektu — ierosināšanu, pārraudzību un apstiprināšanu, lai 
nodrošinātu, ka pilnībā tiek ievēroti sabiedrisko interešu apsvērumi. 

15. Tāpat ir arī rūpīgāk jāpārdomā Aģentūras loma attiecībā uz tirgus un tehnisko „kodeksu” 
ierosināšanu, attīstīšanu, apstiprināšanu, īstenošanu un izpildi attiecībā uz PSO un tas, kā 
šī loma būtu jālīdzsvaro ar PSOET. Aģentūrai šajā ziņā jābūt svarīgai lomai, un tā ir katrā 
ziņā jāiesaista Eiropas kodeksu apjoma un satura noteikšanā. Galvenajiem šo kodeksu 
aspektiem jāsaņem Aģentūras apstiprinājums. 

16. Tehniskie un tirgus kodeksi, kā arī citi svarīgi jautājumu (ekspluatācijas procesi, 
ieguldījumu plāni, ražošanas jaudas pietiekamības prognozes, pētījumu plāni un darba 
plāni) ir integrēta ES enerģijas tirgus izveides pašā pamatā. Tiem būs svarīga nozīme arī 
attiecībā uz tā apjoma noteikšanu, kādā būs nepieciešams saskaņot pastāvošos valstu 
noteikumus un kādā mērā to noteiks Eiropas struktūras, nevis valstu līmenī. Komisijas 
priekšlikumā Aģentūrai nav paredzētas nekādas lēmumu pieņemšanas pilnvaras (tikai 
konsultatīva loma), un tas rada jautājumu par to, vai PSO var būt pilnībā atbildīgi par 
noteikumu pieņemšanu savai darbībai. 

17. Katram tirgum, lai tas labi darbotos, ir nepieciešami piemēroti un skaidri noteikumi, ko 
pieņēmušas institucionālas trešās puses, kuras darbojas sabiedrības interesēs. Komisijas 
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priekšlikumā šis ekonomikas teorijas pamatprincips netiek ņemts vērā, un pilnvaras un 
atbildība par noteikumu pieņemšanu enerģijas tirgum tiek deleģēta tirgus dalībniekiem 
(PSO), tādējādi ES līmenī ieviešot de-facto pašregulāciju. Saskaņā ar šo priekšlikumu 
Aģentūrai nebūtu iespējams uzņemties regulatīvu funkciju ES līmenī, kas ir būtiska, lai 
varētu izveidot ilgtspējīgu un drošu integrētu Eiropas tirgu, kurā valda konkurence.

18. Ir nepieciešams arī pārdomāt un precizēt veidu, kādā tiks piemērotas procedūras, kas 
jaunajās gāzes un elektroenerģijas regulās ir paredzētas jaunas pārrobežu infrastruktūras 
atbrīvošanai no aktīvu nošķiršanas prasībām. Konkrēti, kādam jābūt Aģentūras un 
Komisijas atbildības līdzsvaram, lemjot par to, vai piešķirt šādus atbrīvojumus? Vai galīgo 
lēmumu par šādiem atbrīvojumiem nebūtu jāpieņem Aģentūrai?

19. Visbeidzot, mums ir jāapsver, vai ir kādas citas pilnvaras, kas Aģentūrai ir nepieciešamas 
papildus tiem pienākumiem, kuri minēti attiecīgo direktīvu un regulu projektos.
Piemēram, mēs varētu apsvērt, kādai lomai Aģentūrai ir jābūt attiecībā uz Eiropas 
enerģijas tirgus attīstības pārraudzību un attiecīgas informācijas sniegšanu, piemēram, 
patērētāju informācijas un tirgus apsekojumu nodrošināšanu („Enerģijas iekšējā tirgus 
rezultātu pārskats”, tirgus pieejamības pārraudzība, enerģijas trūkuma līmeņu 
novērtēšana).

20. Veicot visus savus uzdevumus, Aģentūras galvenajam pienākumam jābūt apspriesties ar 
tirgus dalībniekiem, turklāt agrīnā stadijā. 

Iekšējā struktūra

21. Aģentūras iekšējai struktūrai un veidam, kādā tiek pieņemti lēmumi un ieceltas 
amatpersonas, būs izšķiroša nozīme attiecībā uz tās neatkarību. Šajā ziņā svarīga nozīme 
ir Komisijas un valstu regulatoru attiecīgajām lomām, kā arī uzdevumu sadalījumam starp 
Aģentūras Administratīvo valdi, Regulatoru valdi un direktoru.

22. Direktoram ir svarīga regulatīva nozīme. Ņemot to vērā, kā arī lai nodrošinātu viņa 
regulatīvo neatkarību, svarīgi ir tas, vai direktors, apspriežoties ar Komisiju, ir jāizvirza 
valdei vai regulatoriem. Viņa vai viņas iecelšana pēc tam būtu jāapstiprina Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

23. Komisijas priekšlikumā par Aģentūru trūkst konsekvences attiecībā uz pilnvarām, 
autonomiju un neatkarību, ko Komisija pati prasa nodrošināt valstu energoregulatoriem. 
Kad vien iespējams, Eiropas līmenī jāpieņem tādi noteikumi, kas ir līdzīgi noteikumiem 
par enerģijas regulēšanas pārvaldību valstu līmenī, saglabājot tādus pašus principus.

24. Ir rūpīgi jāapsver Administratīvās valdes loma un sastāvs, un attiecībā uz piedāvāto 
struktūru jāierosina tādas izmaiņas, kas uzlabos tās efektivitāti un novērsīs jebkādus 
nevajadzīgus izdevumus no ES budžeta. Administratīvajai valdei jābūt atbildīgai tikai par 
grāmatvedības jautājumiem. Tāpēc tās sastāvam jābūt mazākam un kompaktākam nekā 
Komisijas priekšlikumā, kas paredz divpadsmit cilvēkus. Šis skaits nav proporcionāls 
Aģentūras struktūrai — tas atbilst gandrīz pusei no cilvēku skaita, kas strādā Regulatoru 
valdē, un vienai ceturtajai daļai no paredzētā Aģentūras darbinieku skaita. Papildus 
neatkarības jautājumam ir arī jautājums par stabilitāti. Pieredze, kas gūta citu Eiropas 
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aģentūru darbā, liecina, ka amatpersonas, kuru iecelšana ir atkarīga no dalībvalstīm, 
regulāri mainās, tādējādi ietekmējot ilgtermiņa plānošanu.

25. Visbeidzot, svarīgs jautājums ir arī Aģentūras attiecības ar Eiropas Parlamentu. Gan 
direktoram, gan Regulatoru valdes priekšsēdētājam vajadzētu būt personīgi un tieši 
atbildīgiem Eiropas Parlamentam. Abiem būtu vismaz reizi gadā jāsniedz Parlamentam 
ziņojums, un Parlamentam jābūt iespējai tos pēc vajadzības izsaukt arī citreiz.

Finansējums

26. Kā Kopienas struktūrai Aģentūras darbības pamatā lielā mērā būs Kopienas finansējums. 
Tāpat kā attiecībā uz visiem Kopienas budžeta aspektiem tam ir jānodrošina Eiropas 
Parlamentam iespējas pārbaudīt tās darbību un sasniegtos rezultātus.

27. Taču, lai saglabātu tās neatkarību, ir svarīgi, lai Aģentūrai būtu pieejams arī noteikts 
finansējums papildus tam, ko tā saņem no Kopienas budžeta. Aģentūras regulas projekta 
18. un 19. pants jau paredz, ka tā var iekasēt maksu par lēmumiem par pārrobežu 
infrastruktūras atbrīvojumiem no noteikuma par trešo personu piekļuvi. Tomēr var 
pamatoti paredzēt, ka naudas summas, kas ienāks no šāda veida finansējuma, būs ļoti 
mazas. Tāpēc ir jāapsver citi finansējuma avoti. Mums ir jāapsver, vai šīs tiesības iekasēt 
daļu no sava finansējuma no maksām (un attiecīgā gadījumā no soda naudām) no 
enerģētikas nozares, būtu jāpaplašina uz citām darbības jomām. Eiropas Savienībā dažām 
valsts regulatīvajām aģentūrām jau ir tiesības daļu no sava finansējuma iekasēt no 
maksām no enerģētikas nozares.
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