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Priekšlikuma vispārīgs vērtējums

- Priekšlikuma mērķis ir iepazīstināt ar Eiropas instrumentiem, kas radīti, lai uzlabotu 
sadarbību un stiprinātu iekšējā tirgus funkcionēšanu, izmantojot pārvades sistēmu operatoru 
sadarbību un noteikumu uzglabāšanas sistēmu operatoriem saskaņošanu. Priekšlikuma mērķis 
ir arī palielināt pārredzamību un ilgtermiņa perspektīvas, lai nodrošinātu gāzes piegādi, 
investīciju plānošanu un novērstu nopietnus traucējumus. Referents principu līmenī var 
ievērot šos mērķus.

- Izpētījis regulas projektu, referents ir pārliecināts, ka jāpatur prātā patērētāju aizsardzība,
ieviešot pārredzamību un sociāli atbilstīgus pasākumus. Lai gan regula attiecas uz tehniskiem 
pasākumiem, kuru mērķis ir radīt tehniski regulējamu struktūru, lai piekļūtu tīklam, jāparedz 
arī mehānismi, lai aizsargātu patērētājus. Komisija izvirza jautājumu par to, vai un kā cenu 
svārstības ietekmē galapatērētājus, arī mazāk aizsargātus patērētājus, un secina, ka šīs bažas
var risināt, izmantojot direktīvu par gāzi (3. pants par publisko pakalpojumu saistībām) vai 
īpašus valsts pasākumus, kuriem jāatbilst ES tiesību aktiem par kompetenci. Komisija ir arī 
nobažījusies par koncentrēšanās līmeni vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecības tirgus
darbībām, taču tai neizdodas risināt šo tirgus īpatnību, mazumtirdzniecības integrāciju ar 
gāzes vairumtirdzniecību un elektroenerģijas ražošanu, kas, visticamāk, nostiprinās
dominējošo uzņēmumu pozīciju. Aizvien vairāk visā Eiropā tirgus pārvalda integrētie
vairumtirdzniecības/mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas darbojas kā elektroenerģijas, tā gāzes 
tirgū.

- Mēs esam nobažījušies arī par to, ka pienācīgi netiek ņemtas vērā pašreizējās otrās 
enerģētikas paketes atšķirīgās īstenošanas stadijas dalībvalstīs. Nosacījumi, lai nodrošinātu 
trešās paketes īstenošanu ir apšaubāmi, jo otrās paketes liberalizācijas posms vēl pilnībā nav 
realizēts. Tādēļ papildu pasākumu pieņemšana var izraisīt tiesisku nenoteiktību. Būtu jāatrod 
praktiski līdzekļi, lai nodrošinātu īstenošanu papildus tiesiskām pārkāpumu procedūrām.

I. Pārvades sistēmu operatoru sadarbība. Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla
(ENTSOG) kā tādas struktūrvienības izveide, kas atbild par obligātajiem uzdevumiem, ir 
nozīmīgs solis uz priekšu.
(i) Pilnvaru līdzsvars starp ENTSOG, valsts regulatoriem un Aģentūru. Mēs uzskatām, ka
turpmāk ir jāanalizē tas, vai tik plaši aprakstītā sadarbības joma (saskaņotu tehnisko un tirgus 
kodu pieņemšana, ietverot drošības noteikumus, kā arī tirdzniecības noteikumus, 
energosistēmas darbību koordinācija, 10 gadu investīciju plāna pieņemšana, tīkla izveides 
plānu publicēšana) atbilst pārvades sistēmu operatoru (PSO) kompetencei vai arī to labāk 
nodrošinās valsts regulatori. 
Tādējādi mēs uzskatām, ka Aģentūras izveide ir svarīgs solis integrēta tirgus izveidē, tās
pilnvaras var stiprināt, lai atbalstītu ENTSOG izstrādātos drošības un darbības standartus, lai 
pārbaudītu un pārskatītu PSO iniciatīvas attiecībā uz reģionālo sadarbību un koordinētu 10 
gadu investīciju plāna izstrādi.

Mēs uzskatām, ka ENTSOG darbam (kā kopējā regulējuma formai, kas līdzinās Eiropas 
Komisijas aktivitātēm) vajadzētu attiekties vienīgi uz tehniskiem jautājumiem, kuri saistīti ar
trešo pušu piekļuvi tīklam, drošības un uzticamības, kā arī savstarpējas savietojamības 
noteikumiem un operatīvām procedūrām.        



DT\702043LV.doc 3/4 PE400.313v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

(ii) Citu operatoru un ieinteresēto personu iesaistīšana gāzes tirgū. Daži noteikumi attiecas
ne tikai uz tehniskiem jautājumiem, bet arī jautājumiem attiecībā uz tirgu (pārredzamības 
noteikumi, tirdzniecības noteikumi, tirgus kodi). Šiem jautājumiem jāparedz papildu 
nosacījumi, kas nodrošina atbilstošu, sistemātisku un iepriekšēju ieinteresēto personu 
konsultēšanu, iesaistot asociāciju EASE-gas.   

II. Tirgus integrācija, izmantojot reģionālās iniciatīvas. Jaunais regulējums veicina un 
koordinē reģionālās iniciatīvas starp pārvades sistēmu operatoriem un pārvaldes iestādēm, lai 
nodrošinātu tīkla optimālu ekspluatāciju un adekvātu investīciju plānošanu un realizēšanu.

(i) Nepieciešamais solis ceļā uz integrētu iekšējo tirgu? Mēs uzskatām, ka reģionālās 
sadarbības dimensija nav pietiekami definēta, lai gan tas ir svarīgs solis ceļā uz integrētu 
iekšējo tirgu. Mēs esam informēti par dažu Parlamenta deputātu bažām par pieslēgumu 
patiesu trūkumu dažos Eiropas reģionos, kur tādējādi veidojas „enerģijas salas”, un par 
nepieciešamību savienot „enerģijas salas”, piemēram, Baltijas valstīs, kuras nav pieslēgtas 
gāzes pārvades energosistēmai. Vēl viens jautājums ir par Aģentūras lomu PSO iniciatīvās par
reģionālo sadarbību.  
 (ii) Kā regula var padarīt „reģionālās iniciatīvas” praktiski īstenojamas? Komisijas 
priekšlikumus var pastiprināt ar: pirmkārt, vienotu lietotāju saskarsmju izveidi (centralizēta
piekļuve), nodrošinot komerciālu funkcionēšanu reģionālā līmenī dažu PSO vārdā; vēlāk 
izveidojot reģionālos operatorus.

III. Piegādes drošība. Referentam ir obligāti jāievēro, ka regulas nosacījumi jāanalizē
saistībā ar piegādes drošību.  

- Investīciju plānošana. Saskaņā ar regulas projektu ENTSOG izstrādās ES mēroga 10 gadu
(brīvprātīgi) tīklu attīstības plānu. 
(i) Nepieciešamība padarīt investīciju izveides plānu saistošu. Mēs uzskatām, ka šie plāni 
jāapstiprina valsts regulatoriem, nevis tikai jāpaļaujas uz Aģentūras ieteikumiem, kā arī stingri 
jākontrolē, ja mēs vēlamies, lai tie kļūst efektīvi; jānoskaidro koordinācija starp valsts, 
reģionāliem un Eiropas plāniem. 
(ii) Visiem PSO vienādi jāizveido investīciju plāni, neskatoties uz tirgus struktūru, ko pieņēma 
ar direktīvu (īpašumtiesību sadalīšana, ISO vai jebkurš cits risinājums). 

- Piekļuve uzglabāšanai. Regulatoru noteikumi uzglabāšanas sistēmu operatoriem jāsaskaņo,
ņemot vērā labu praksi un ERGEG iepriekš izstrādātas pamatnostādnes. Pašreizējās regulas 
spēkā esošie nosacījumi attiecībā uz PSO jāattiecina arī uz uzglabāšanas sistēmu operatoriem, 
lai izveidotu vienotu pieeju trešo personu piekļuvei uzglabāšanas sistēmai un sašķidrinātas 
dabasgāzes (SDG) termināliem. Šajā jomā regula nosaka: (i) kā uzglabāšanas/SDG sistēmas 
operatoriem jāpiedāvā trešām personām piekļuves pakalpojumi, jāpiešķir jauda un jāpārvalda 
sastrēgumi; (ii) pārredzamības prasības; (iii) pasākumus, lai veicinātu uzglabāšanas/SDG
sistēmu jaudas sekundārā tirgus attīstību.

(i) Mēs uzskatām, ka noteikumiem par piekļuvi uzglabāšanai nav jāapdraud ilgtermiņa 
piegādes drošība. 5.a panta nosacījumiem jāpievieno klauzula, kurā minēti daži aizsardzības 
pasākumi. 
(ii) Noteikumi par pārslodzes novēršanu, kurus piemēro PSO, uzglabāšanas un SDG
operatori (pamatojoties uz pārtraucamu jaudu un katras dienas piekļuvi), ir stingri jānosaka 
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un vismaz jāņem vērā ilgtermiņa līgumi un elastīguma mehānismi. (Parlamenta deputāts, kā 
piemēru minot ilgu aukstuma periodu, uzskatīja, ka īpašumtiesību sadalīšanas pasākumi, kā 
arī piekļuve uzglabāšanai varētu izjaukt gāzes tirgus funkcionēšanu, sniegt neprecīzu 
ilgtermiņa redzamību un novājināt visu operatoru koordināciju.)     

IV. Pārredzamības prasības. Ierosinātā regula attiecina pārredzamības prasības, kas jau ir 
izveidotas PSO, arī uz komerciālajiem gāzes krājumiem (katras dienas informācija par darba 
gāzes apjomu iekārtā), prognozēm par pieprasījumu un piedāvājumu, tīkla balansēšanas 
izmaksām un tirdzniecību. Jaunās prasības attiecas arī uz PSO saistībā ar ex-ante un ex-post
piegādes un pieprasījuma informāciju, pamatojoties uz nominācijām, prognozēm un 
faktiskajām plūsmām uz sistēmu un no tās, kā arī sistēmas balansēšanai veiktajiem 
pasākumiem. 

Lai gan šīs prasības ir svarīgs pavērsiens ceļā uz tirgus pārredzamības paaugstināšanu, no 
kura iegūst visi tirgus dalībnieki, un lai gan piekļuves tiesības ir likumīgas, mēs uzskatām, ka 
gāzes darījumu publikācijas ir samērā jutīgas un var novājināt Eiropas gāzes uzņēmumu 
konkurētspējas priekšrocības. Šo pasākumu apjoms ir jāizpēta sīkāk. 

V. Institucionālie aspekti. Priekšlikumā ieteikts pieņemt Komisijas obligātās
„pamatnostādnes”, izmantojot „komitoloģijas” procedūru, šādās pamatnozarēs.
(i) Komitoloģija, kas attiecas uz ENTSOG darbību. Ja ENTSOG ir uzdots sīki izstrādāt kodus, 
Komisijai ir tiesības iejaukties saskaņā ar precīziem apstākļiem, kad liekas, ka ENTSOG
pieņemtie tehniskie vai tirgus kodi nenodrošinās nediskrimināciju, efektīvu kompetenci un 
produktīvu pakalpojumu funkcionēšanu. Šķiet, ka komitoloģijas procedūras īstenošana 
izrietēs no Komisijas novērtējuma un atzinības par tirgus funkcionēšanu un tādējādi iepriekš
minēto mērķi nevar definēt kā ex-ante. Tas var kļūt par pamatu tiesiskai nenoteiktībai, ņemot 
vērā to, ka šīm pamatnostādnēm nākotnē var būt smagas sekas, jo tās var būt tiesisks pamats 
kontrolēt turpmākās pārkāpumu procedūras, kuras Komisija ierosinās pret dalībvalstīm.  
(ii) Komitoloģija, kas attiecas uz pamatnostādņu pieņemšanu (9. pants), lai precizētu ziņas par 
trešo personu piekļuves pakalpojumiem, jaudas piešķiršanas mehānismiem un pārslodzes 
novēršanas procedūru, tarifu metodoloģiju un līdzsvarošanas noteikumiem.
Kopumā šķiet, ka liels skaits nosacījumu deleģētu pilnvaras Komisijai un tādējādi tiem nebūtu 
jāpiemēro Eiropas Parlamenta koplēmuma procedūra. Lai gan EP būtu uzlabojis rūpīgās 
pārbaudes, pamatīgi jāpārbauda pamatnostādņu, kam piemērojama komitoloģijas procedūra, 
pieņemšanas apjoms.  
Ņemot vērā pamatnostādņu pieņemšanas plašo tematiku un neprecīzo terminu nozīmi, 
Komisijai iesaka noteikt jautājumu sarakstā prioritātes, sadarbojoties ar ierosināto Aģentūru 
(ACER), un pamatnostādnēm jābūt pakļautām Komisijas un ACER regulatoru ietekmes 
vērtējumam.

Savās pirmajās apmaiņās ar „ēnu” referentiem un ITRE komitejā mēs esam atzīmējuši šādas 
papildu problēmas: MVU piekļuve energosistēmai; to lielo uzņēmumu identifikācija, kuri
aizkavē ES tirgus integrēšanu; dominējošu stratēģiju izvēle; nepieciešamību nodrošināt 
pilnīgu pārredzamību, ASV tirgus modelis ar informāciju par piegādāto jaudu reālā laikā. 
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