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Ievads

1. Referents atzinīgi vērtē Eiropas Savienības enerģijas tirgu trešo liberalizācijas paketi, 
jo, pēc viņa domām, tā piedāvā pilnīgu un saskanīgu tiesību akta priekšlikumu, kurā ir 
iekļauta lielākā daļa ieteikumu, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2007. gada jūnijā.

2. Šajā sakarā viņš atbalsta to, ka ir iekļautas lielākas un neatkarīgākas pilnvaras 
regulatoriem, palielinātas pārredzamības prasības tirgū, uzlabota sadarbības sistēma 
Eiropas līmenī starp valstu regulatoriem, kā arī starp pārvades sistēmu operatoriem, 
pievērsta uzmanība turpmākai starpsavienojumu jaudas attīstībai starp dalībvalstīm un 
ir sagatavots priekšlikums īpašumtiesību nošķiršanai kā efektīvākais, taču ne vienīgais 
veids, kā veicināt ieguldījumus un novērst jaunu dalībnieku diskrimināciju.

3. Viņš arī piekrīt ierosinātajai Eiropas regulatoru aģentūras izveidei, kaut arī viņam ir 
iebildes attiecībā uz šīs jaunās iestādes pašreizējo struktūru un lēmumu pieņemšanas 
pilnvarām.

4. Attiecībā uz regulu par elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecību referents uzskata, ka 
tiesību akta priekšlikuma galvenā problēma ir pašreizējais kompetenču sadalījums 
starp dažādiem dalībniekiem, kas rada juceklīgu un savā ziņā apgrūtinošu lēmumu 
pieņemšanas procesu. Šajā dokumentā ir uzsvērtas galvenās referenta bažas attiecībā 
uz šo konkrēto priekšlikumu.

Pienākumu struktūra

5. Kā minēts iepriekš, referents uzskata, ka šīs lietas galvenā problēma ir tā, ka pašreizējā 
pienākumu struktūra, kas izklāstīta Komisijas priekšlikumā regulai par 
elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecību, neatbilst pašreizējam un dabiskajam 
kompetenču sadalījumu valstu līmenī, jo pārvades sistēmu operatoriem ir piešķirts 
gandrīz reglamentējošs statuss, kamēr šķiet, ka regulatīvajām aģentūrām tas ir 
samazināts līdz konsultatīvas iestādes statusam.

6. Jo īpaši viņš uzskata, ka tā vietā vairākiem no vienpadsmit uzdevumiem, kas ir jāpilda 
pārvades sistēmu operatoriem (PSO), ir jābūt regulatīvo iestāžu kompetencē.

7. Patiesi, lai gan referents piekrīt Komisijas idejai izveidot augšupēju pieeju attiecībā uz 
tehnisko kodeksu izstrādi, jo PSO ir vislabāk piemēroti šādai rīcībai, un tie ir tieši 
ieinteresēti šādu noteikumu vienkāršošanā un saskaņošanā Eiropas līmenī, viņš 
uzskata, ka citiem kodeksiem, piemēram, tiem, kas ir saistīti ar tirdzniecības un tirgus 
pārredzamību, ir jāpiemēro cita pieeja, kurā aģentūrai kā neatkarīga iestādei ir jābūt 
atbildīgai par pamatnostādņu projekta sagatavošanu un to pieņemšanu ciešā sadarbībā 
ar tirgus dalībniekiem un, pats par sevi saprotams, PSO.

8. Turklāt iepriekš minēto kodeksu un noteikumu īstenošana pēc brīvprātības principa 
rada dažus jautājumus attiecībā uz to, vai tiek radīta jebkāda pievienotā vērtība 
pašreizējai PSO sadarbības sistēmai Eiropas līmenī. Referents noteikti uzskata, ka 
dažiem noteikumiem un kodeksiem, kas izrietēs no šīs regulas īstenošanas, ir jābūt 
obligātiem.
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9. Visbeidzot, referents uzskata, ka, ņemot vērā tirgus kodeksu projektu sagatavošanas 
un pieņemšanas tiesību piešķiršanu aģentūrai, šai regulatīvajai iestādei, nevis PSO, ir 
jābūt atbildīgai par ieinteresēto pušu apspriežu organizēšanu saskaņā ar procesu, kas 
notiek valstu līmenī.

Aģentūra

10. Referents apzinās tos ierobežojumus, kas Komisijas juridiskā dienesta atzinumā ir 
noteikti attiecībā uz Eiropas regulatoru aģentūrai piešķirtajām pilnvarām. Tomēr viņš 
uzskata, ka lielākā daļa pilnvaru struktūras neskaidrību izriet tieši no šī kompetences 
trūkuma. Šī iemesla dēļ referents vēlētos, lai komiteja lūdz Parlamenta juridiskajam 
dienestam izpētīt, vai var palielināt aģentūras pilnvaras, lai tā varētu sagatavot galīgos 
reglamentējošos lēmumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2007. gada rezolūciju par 
enerģijas tirgu liberalizāciju.

11. Ja tas nav iespējams, tad referents uzskata, ka Parlamentam būtu jāapsver tas, vai 
ierosinātais modelis atrisinātu problēmas panākt kopīgu viedokli, kas pašlaik rodas 
starp valstu regulatoriem, un vai tas būtu pieņemams kā starpposms virzībā uz īsta 
Eiropas regulatora izveidi.

12. Pavisam nesen Eiropas Parlaments izteica vēlmi izveidot valstu regulatoru Eiropas 
iestādi, kurai būtu piešķirtas lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā uz pārrobežu 
jautājumiem starp dalībvalstīm, kamēr valstu regulatori paliktu atbildīgi par 
lēmumiem saistībā ar tādiem jautājumiem, kas ir risināmi valstu teritorijās. Parlamenta 
nostājas mērķis bija izbeigt strupceļa situācijas starp valstu regulatoriem, kādas 
pieredzam pašlaik; tādēļ Komisijas priekšlikums tāds, kāds tas ir pašlaik, piešķir 
aģentūrai pilnvaras risināt šīs pašreizējās un iespējamās grūtības. Referents uzskata, ka 
neatkarīga aģentūra ar atbilstīgām pilnvarām pārrobežu jautājumos efektīvāk un 
pārredzamāk sekmētu īsta Eiropas Savienības enerģētikas regulējuma attīstību.

13. Referents arī pauž bažas par pašreizējās Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru 
grupas (ERGEG) izjukšanu un par tās iespējamo ietekmi uz neatkarību, jo aģentūra 
saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu būs pārāk atkarīga no Eiropas Komisijas.

Nošķiršanas prasības saskaņā ar Eiropas pārvades sistēmu operatoru tīklu (EPSOT)

14. Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu piešķirt oficiālu statusu pārvades 
sistēmu operatoru pašreizējai sadarbības sistēmai, lai veicinātu integrāciju Eiropas 
līmenī un attīstīt tehnisko noteikumu pilnīgu saskaņošanu starp 27 dalībvalstīm.

15. Lai EPSOT modelis darbotos pareizi un neatkarīgi no katrā dalībvalstī vajadzīgā 
nošķiršanas līmeņa, proti – nošķirti PSO vai neatkarīgie sistēmas operatori (NSO) –, 
referents uzskata, ka ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei pret visiem EPSOT pārvades 
sistēmas operatoriem attiecībā uz to sistēmas operatora pienākumiem un 
nediskriminējošas piekļuves nodrošināšanu tīklam.

Ieguldījumi
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16. Komisijas priekšlikumi attiecībā uz PSO 10 gadu ieguldījumu plānu iesniegšanu ir 
saskaņā ar jau esošiem pienākumiem dalībvalstu līmenī, tādēļ referents atzinīgi vērtē 
mērķi piešķir tiem Eiropas dimensiju, jo īpaši attiecībā uz pārvades jaudas 
palielināšanu un uzlabošanu starp dalībvalstīm.

17. Tomēr ir svarīgi, lai šo plānu pieņemtu regulatīvā iestāde, nevis to tikai iesniegtu 
pārskatīšanai.

Pārredzamība

18. Referents ir pārliecināts, ka noteikumi par pārredzamību ir jāizstrādā regulatīvajai 
iestādei, apspriežoties ar PSO, nevis tie tikai jāpārskata aģentūrā. Kaut gan viņš 
atzinīgi vērtē pamatnostādņu izstrādi ES līmenī, viņš labāk vēlētos, lai attiecībā uz 
svarīgākajiem elementiem šīs pamatnostādnes kļūtu saistošas.

19. Referents arī vēlētos norādīt, ka dažās regulas daļās šķiet, ka pārredzamība ir sajaukta 
ar pārraudzību un ziņošanu, tādēļ viņš vēlas diferencēt šīs daļas saskaņā ar viņa 
ziņojumu.

Saskaņošana

20. Referents uzskata, ka saskaņošana nav izvirzīta šī priekšlikuma priekšplānā. 27 dažādu 
regulatīvo sistēmu pastāvēšana ir viens no galvenajiem šķēršļiem enerģijas tirgu 
integrēšanai. Tāpēc referents uzskata, ka tehnisko un tirgus noteikumu brīvprātīga 
saskaņošana nebūs pietiekama, lai pārvarētu pašreizējos šķēršļus pārrobežu 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm, kas izriet no nepietiekamas integrācijas. Šī iemesla dēļ 
viņš uzskata, ka tehnisko kodeksu, kā arī regulatīvās sistēmas saskaņošanai ir jābūt 
vienam no šīs paketes pamatmērķiem.

Reģionālie tirgi

21. Referents atzinīgi vērtē reģionālo tirgu attīstības iekļaušanu regulās un direktīvas kā 
pozitīvu virzību ceļā uz integrāciju. Jaunākais progress šajā jomā, kā arī jau labi 
izveidotie tirgi, piemēram, Ziemeļvalstu tirgus, patiešām varētu nodrošināt stabilu 
pamatu, lai salīdzinātu dažādus modeļus un varbūt piemērot dažu tirgu pieredzi ES 
līmenī.

Starpsavienojumu līmeņi

22. Referents atzinīgi vērtē īpašu koordinatoru iecelšanu, lai paātrinātu četru galveno 
dalībvalstu starpsavienojumu projektu attīstību, kas ir apstājusies. Viņš uzskata, ka tie 
var pozitīvi ietekmēt šo procesu paātrināšanos, darbojoties kā dalībnieku un 
ieinteresēto pušu starpnieki.

23. Kaut arī šie atsevišķie gadījumi ir svarīgi pēc būtības, tomēr tie ir tikai maza 
problēmas daļa, un Eiropas Savienībā joprojām ir daudzi politiski, tehniski un 
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administratīvi šķēršļi, kas traucē palielināt starpsavienojumu jaudu starp dalībvalstīm 
pat tādos gadījumos, kad šie projekti ir ekonomisku un tehniski dzīvotspējīgi.
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