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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikumā trešajai enerģijas tirgus liberalizācijas likumdošanas paketei 
īpaša uzmanība pievērsta konkurētspējīga, pārredzama, kopēja, nediskriminējoša un vienota 
ES enerģijas tirgus integrācijai un izveidei. Lai sasniegtu šos mērķus visām ieinteresētajām 
pusēm ir pienācīgi jānovērtē šķēršļi un tie jālikvidē, lai paātrinātu integrācijas un 
saskaņošanas procesu. 

Kā alternatīva tiek paredzētas īpašumtiesību nošķiršanas un neatkarīgu sistēmas operatoru 
koncepcijas, kas sniegtu ieguldījumu, lai nodrošinātu labāku vidi konkurencei un enerģijas 
cenu samazināšanu, kā arī atvieglotu jaunu tirgus dalībnieku iesaistīšanos, un šis faktoru 
kopums ir būtisks, lai ieguvēji būtu patērētāji un ekonomikas. Risinājumi ir jāizstrādā, ņemot 
vērā 27 dalībvalstu spēkā esošo tiesisko regulējumu pieejamību un šķēršļus, kas izriet no 
pašreizējās situācijas, un jābalsta uz praktiski pārbaudāmiem datiem. Turklāt ir jāveicina 
būtiskas iespējas, lai uzlabotu reģionālo sadarbību, kā arī investīciju novērtējumus un 
plānošanu. Lai optimāli izmantotu infrastruktūru un starpsavienojumu jaudu ir jāņem vērā, ka 
dažos gadījumos turpmākie ieguldījumi tīkla infrastruktūrā ir lielā mērā atkarīgi no 
iepriekšējo investīciju portfeļa. 

Konkurētspējīga enerģijas tirgus regulas priekšlikumam jābūt līdzsvarotākam, lai nepārkāptu 
tirgus pamatprincipus un lai nemazinātu ražīgumu un nekaitētu tirgus likviditātei, kā arī 
investīciju plāniem. Kontrolmehānismi jau darbojas, ņemot vērā konkurences tiesības, kuras ir 
ieviestas valsts un Eiropas līmenī. Regulatoru pilnvarām jābūt tādām, lai neiejauktos tirgus 
mehānismos un nodrošinātu uzņēmumu cenu efektīvu kontroli patērētāju interesēs. 
Uzņēmumu atskaišu sniegšana varētu būt izdevīga arī turpmākai tirgus attīstībai un 
nodrošinātu pārredzamību. 

Noteikumi ir nepieciešami valsts regulatoru sadarbībai un regulatoru pilnvaru saskaņošanai, 
kā arī lielākai neatkarībai valsts līmenī.

Enerģijas tirgus pārstrukturēšana paredz pilnīgu neatkarību valsts līmenī un pārvades sistēmu 
operatoru autonomiju kā procesa daļu, tādējādi visiem tirgus dalībniekiem nodrošinot brīvu 
un nediskriminējošu piekļuvi tīklam. Ļoti svarīga ir vienlīdzīga attieksme pret valsts un 
privātajiem pārvades sistēmu operatoriem. 

Turklāt ir jābūt ciešākai pārvades sistēmu operatoru sadarbībai elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla ietvaros. Pārrobežu infrastruktūras paplašināšanu vai 
uzlabošanu, kā arī Eiropas enerģijas tirgu integrāciju varētu panākt ar šādu atbilstošu pamatu 
pašreizējo un turpmāko ieguldījumu koordinēšanai infrastruktūras tīklos, lai vairāk saskaņotu 
reģionālos tirgus. 

Jāņem vērā, kā ienākumi no noslogotības pārvaldības galvenokārt tiek izmantoti vietējo tarifu 
samazināšanai. Paredzams, ka jebkādās šādas kārtības izmaiņas izraisīs tīkla tarifu 
pieaugumu.

Liela nozīme ir jāpievērš lēmumu pieņemšanai, ņemot vērā faktu, ka būtiski trūkst ražošanas 
jaudu sadalījuma visā Eiropā. Ja tiek izstrādāta efektīva sadalījuma shēma, varētu ietaupīt 
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finanšu līdzekļus, nenovirzot tos tīkla pastiprināšanai. Varētu atrisināt tīkla noslogojuma 
problēmu, un valstu ekonomikas varētu straujāk attīstīties.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
ARTICLE 1, POINT 3

2.c panta 1. punkta ievaddaļa (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pieņem

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls:

Pamatojums

Direktīva piešķir pārāk lielas pilnvaras elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, paredzot, ka tas pieņem tehniskos un tirdzniecības kodeksus. Tomēr pirms to 
pieņemšanas ir jāveic plašas konsultācijas, lai pienācīgi ņemtu vērā tirgus ieinteresēto pušu 
nostāju.

Grozījums Nr. 2
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 1. punkta (a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

a) tehniskos un tirdzniecības kodeksus 
jomās, kas minētas šā panta 3. punktā;

a) pēc konsultēšanās ar attiecīgajām 
ieinteresētājām pusēm sagatavo un ierosina
tehniskos un tirdzniecības kodeksus jomās, 
kas minētas šā panta 3. punktā;

Pamatojums

Direktīva piešķir pārāk lielas pilnvaras elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, paredzot, ka tas pieņem tehniskos un tirdzniecības kodeksus. Tomēr pirms to 
pieņemšanas ir jāveic plašas konsultācijas, lai pienācīgi ņemtu vērā tirgus ieinteresēto pušu 
nostāju.

                                               
1 Not yet published in OJ.
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Grozījums Nr. 3
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 1. punkta (b) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

b) kopīgas tīkla ekspluatācijas instrumentus 
un izpētes plānus; 

b) pieņem kopīgas tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus;

Pamatojums

Direktīva piešķir pārāk lielas pilnvaras elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, paredzot, ka tas pieņem tehniskos un tirdzniecības kodeksus. Tomēr pirms to 
pieņemšanas ir jāveic plašas konsultācijas, lai pienācīgi ņemtu vērā tirgus ieinteresēto pušu 
nostāju.

Grozījums Nr. 4
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 1. punkta (c) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp ražošanas pietiekamības 
prognozes;

c) katru otro gadu pieņem un publicē — 10 
gadu investīciju plānu, tostarp ražošanas 
pietiekamības prognozes;

Pamatojums

Direktīva piešķir pārāk lielas pilnvaras elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, paredzot, ka tas pieņem tehniskos un tirdzniecības kodeksus. Tomēr pirms to 
pieņemšanas ir jāveic plašas konsultācijas, lai pienācīgi ņemtu vērā tirgus ieinteresēto pušu 
nostāju.

Grozījums Nr. 5
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 3. punkta (g) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

g) tirdzniecības noteikumi; g) tirdzniecības noteikumi ciktāl tie attiecas 
uz tīklu;

Pamatojums

Tas nav elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla uzdevums, piemēram, 
izstrādāt standartizētus tirdzniecības līgumus.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 5. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)
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5. Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē 
Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju 
plānu. Šajā investīciju plānā ietver integrēta 
tīkla modelēšanu, scenāriju izstrādi, 
ražošanas pietiekamības ziņojumu un 
sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā norāda 
investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz 
pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades
sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē 
Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju 
plānu. Šajā investīciju plānā ietver integrēta 
tīkla modelēšanu, scenāriju izstrādi, 
ražošanas pietiekamības ziņojumu un 
sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē vismaz izmanto valstu 
investīciju plānus, reģionālos investīciju 
plānus saskaņā ar 2.h panta 1. punktu un 
pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju 
plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

Pamatojums

Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla publicētajā Kopienas mēroga 10 
gadu tīkla investīciju plānā jāiekļauj tirgus reģionālā dimensija.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 3. PUNKTS

2.h panta 1. punkta 1. daļa (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

1. Pārvades sistēmu operatori 
elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkla ietvaros izveido reģionālo 
sadarbību, sniedzot ieguldījumu 2.c panta 
1. punktā minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo 
īpaši ik pēc diviem gadiem publicē 
reģionālos investīciju plānus un var pieņemt
investīciju lēmumus, pamatojoties uz 
reģionālajiem investīciju plāniem.

1. Pārvades sistēmu operatori 
elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkla ietvaros izveido reģionālo 
sadarbību, sniedzot ieguldījumu 2.c panta 
1. punktā minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo 
īpaši ik pēc diviem gadiem sniedz 
informāciju par saviem attīstības plāniem, 
publicē reģionālos investīciju plānus un 
apsver investīcijas, pamatojoties uz 
reģionālajiem investīciju plāniem.

Pamatojums

Investīciju plānošanas koordinēšana ir kā galvenais pīlārs stratēģijā. Darba plānā ir jāapsver 
pašreizējo starpsavienojumu modernizācija.

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 3. PUNKTS

2.h panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)
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2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
vadību, un veicina enerģijas biržu attīstību, 
pārrobežu jaudas piešķiršanu ar netiešām 
izsolēm un balansēšanas un rezerves jaudu 
mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē kopējos 
pakalpojumu un pasākumus, kas atvieglo 
pienācīgu darbību un kas nodrošina tīkla 
optimālu vadību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu, kā 
arī turpmāku elektroenerģijas eksportu ar 
netiešām un tiešām izsolēm, kas ir atvērtas 
visiem tiesīgajiem tirgus dalībniekiem, un 
balansēšanas un rezerves jaudu mehānismu 
integrāciju.

Pamatojums

Piekļuve starpsavienojumu jaudām ir jāoptimizē, izmantojot ikgadējas, ikmēneša un dienas 
jaudas pārrobežu izsoles. Tas jāveic, lai novērstu ierobežojumus, kurus rada lielas 
elektroenerģijas tranzīta plūsmas starpsavienojumos.

Grozījums Nr. 9
1. PANTA 3. PUNKTS

2.h panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs regulas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā.

3. Komisija nosaka katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju, 
kas neierobežo reģionālo sadarbību. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs regulas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā.

Komisija šajā nolūkā var apspriesties ar 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu un Aģentūru.

Pamatojums

Piekļuve starpsavienojumu jaudām ir jāoptimizē, izmantojot ikgadējas, ikmēneša un dienas 
jaudas pārrobežu izsoles. Tas jāveic, lai novērstu ierobežojumus, kurus rada lielas 
elektroenerģijas tranzīta plūsmas starpsavienojumos. Ģeogrāfiskās teritorijas ierobežošana 
varētu radīt šķēršļus brīvai elektroenerģijas tirdzniecībai integrētā elektroenerģijas tirgū.

Grozījums Nr. 10
1. PANTA 4. PUNKTA (B) APAKŠPUNKTS

5. panta 4. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

4. Pārvades sistēmu operatori publicē 
attiecīgos datus par prognozēm un faktisko

4. Pārvades sistēmu operatori publicē 
attiecīgos datus par prognozēm un faktisko 
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pieprasījumu, ražošanas un jaudas aktīvu 
pieejamību un faktisko izmantojumu, par 
tīkla un starpsavienojumu pieejamību un 
izmantojumu, par balansa enerģiju un 
rezerves jaudu.

pieprasījumu, ražošanas un jaudas aktīvu 
pieejamību un faktisko izmantojumu, par 
tīkla un starpsavienojumu pieejamību un 
izmantojumu, par balansa enerģiju un 
rezerves jaudu. Tomēr konkrētiem datiem 
attiecībā uz ražošanu un jaudām ir jābūt 
konfidenciāliem. Dati saistībā ar pārvades 
tīklu nav jāpublicē, ja to nosaka kritiskās 
infrastruktūras aizsardzība.

Pamatojums

Praktiski nav iespējams uzglabāt visu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu 
dispečervadības lēmumus un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās. Turklāt ierosinātais 
nosacījums varētu radīt nevienlīdzīgu attieksmi pret ražošanas uzņēmumiem un neatkarīgiem 
tirgotājiem, tikai ražošanas uzņēmumiem pieprasot uzglabāt visu nepieciešamo informāciju, 
lai tā būtu pieejama regulatoriem dispečervadības lēmumu un solītāju rīcības pārbaudei. 
Šāda nevienlīdzīga attieksme nav pamatota. Ir jāapsver atsevišķas informācijas 
konfidencialitāte.

Grozījums Nr. 11
1. PANTA 4. PUNKTA (B) APAKŠPUNKTS

5. panta 6. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā 
vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no 
kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 250 
MW, piecus gadus jāglabā visi stundas dati 
par katru iekārtu, lai varētu pārbaudīt visus 
operatīvos dispečervadības lēmumus un 
solītāju rīcību elektroenerģijas biržās, 
starpsavienojumu izsolēs, rezerves tirgos un 
ārpusbiržas tirgos; jānodrošina, lai šiem 
datiem varētu piekļūt valsts pārvaldes 
iestādes, valsts konkurences iestādes un 
Komisija. Saglabājamā informācija par katru 
stundu un katru iekārtu cita starpā attiecas uz 
datiem par pieejamo ražošanas jaudu un 
ieplānotās rezerves, tostarp šo ieplānoto 
rezervju sadalījumu pa iekārtām, par laiku, 
kad notiek solīšana, un par laiku, kad 
notiek ražošana.

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā 
vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no 
kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 250 
MW, piecus gadus jāglabā visi stundas dati 
par visām iekārtām, kuru uzstādītā jauda ir 
vismaz 250 MW, lai šiem datiem varētu 
piekļūt valsts pārvaldes iestādes, valsts 
konkurences iestādes un Komisija.
Saglabājamā informācija par katru stundu un 
katru iekārtu cita starpā attiecas uz datiem 
par pieejamo ražošanas jaudu un ieplānotās 
rezerves.

Pamatojums

Praktiski nav iespējams uzglabāt visu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu 
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dispečervadības lēmumus un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās. Turklāt ierosinātais 
nosacījums varētu radīt nevienlīdzīgu attieksmi pret ražošanas uzņēmumiem un neatkarīgiem 
tirgotājiem, tikai ražošanas uzņēmumiem pieprasot uzglabāt visu nepieciešamo informāciju, 
lai tā būtu pieejama regulatoriem dispečervadības lēmumu un solītāju rīcības pārbaudei. 
Šāda nevienlīdzīga attieksme nav pamatota. Ir jāapsver atsevišķas informācijas 
konfidencialitāte.

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 5. PUNKTS

6. panta ievaddaļa (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

6. Visus ienākumus, kas rodas 
starpsavienojuma jaudu piešķiršanas 
rezultātā, izmanto turpmāk minētajiem 
nolūkiem šādā prioritārā secībā:

6. Visus ienākumus, kas rodas 
starpsavienojuma jaudu piešķiršanas 
rezultātā, izmanto turpmāk minētajiem 
nolūkiem neprioritārā secībā:

Pamatojums

Pašreiz pārvades sistēmu operatori izmanto ienākumus no noslogotības pārvaldības 
galvenokārt, lai samazinātu vietējos tarifus. Jebkādās šādas kārtības izmaiņas izraisīs tīkla 
tarifu pieaugumu.

Turklāt, nosakot pārvades sistēmu operatoriem no izsoles ienākumiem finansēt jaunu 
starpsavienojumu jaudas, šiem operatoriem tiks apgrūtināta pienācīgu ienākumu no 
ieguldījumiem saņemšana. Citādi pārvades sistēmu operatoriem nebūs stimula jaunu 
starpsavienojumu jaudu izveidei. Tas būtu pretrunā ar Direktīvas 2005/89 (piegādes drošība) 
6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 13
1. PANTA 5. PUNKTS

6. panta (ba) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

(ba) kā ienākumu, kas regulatīvajam 
iestādēm jāņem vērā, apstiprinot 
metodoloģiju tīkla tarifu apstiprināšanai 
un/vai novērtējot tarifu grozīšanas 
nepieciešamību.

Pamatojums

Pašreiz pārvades sistēmu operatori izmanto ienākumus no noslogotības pārvaldības 
galvenokārt, lai samazinātu vietējos tarifus.  Jebkādās šādas kārtības izmaiņas izraisīs tīkla 
tarifu pieaugumu. 

Turklāt, nosakot pārvades sistēmu operatoriem no izsoles ieņēmumiem finansēt jaunu 
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starpsavienojumu jaudas, šiem operatoriem tiks apgrūtināta pienācīgu ienākumu no 
ieguldījumiem saņemšana. Citādi pārvades sistēmu operatoriem nebūs stimula jaunu 
starpsavienojumu jaudu izveidei. Tas būtu pretrunā ar Direktīvas 2005/89 (piegādes drošība) 
6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 6. PUNKTS

7. panta 1. punkta (a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

(a) investīcijām jāveicina konkurence 
elektroenerģijas piegādē; 

(a) investīcijām jāveicina konkurence 
elektroenerģijas piegādē. Tām arī 
jāpalielina reģionālā stabilitāte, nodrošinot 
jaunas pārvadājumu iespējas vai nu 
attīstības tirgos vai tirgos, kuros ir vērojams 
deficīts, lai nodrošinātu energoapgādes 
drošību. Pārvades ierobežojumi var būt 
saistīti ar īpašu tīkla konfigurāciju, kas 
jāņem vērā kā tīkla attīstībai un/vai labākai 
uzturēšanai svarīgs faktors;

Pamatojums

Jaudas un investīciju portfeļa līdzsvarošana.

Grozījums Nr. 15
1. PANTA 7. PUNKTS

7.a panta 1. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

Lai veicinātu funkcionējošu un pārredzamu 
pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu 
veidošanos reģionālā un Kopienas mērogā, 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikti 
pārvades sistēmu operatoru, sadales sistēmu 
operatoru, piegādes uzņēmumu, patērētāju 
un vajadzības gadījumā citu tirgus 
dalībnieku pienākumi attiecībā uz līgumiem, 
saistībām pret patērētāju, datu apmaiņas un 
līguma izpildes noteikumiem, datu 
īpašumtiesībām un uzskaiti. 

Lai veicinātu funkcionējošu un pārredzamu 
pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu 
veidošanos reģionālā un Kopienas mērogā, 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikti 
pārvades sistēmu operatoru, sadales sistēmu 
operatoru, piegādes uzņēmumu, patērētāju 
un vajadzības gadījumā citu tirgus 
dalībnieku pienākumi attiecībā uz līgumiem, 
tostarp vienošanās līgumiem, pārvades 
sistēmu nomu vai īri, vienotu tirdzniecību, 
stratēģiskām savienībām starp 
kaimiņvalstīm, saistībām pret patērētāju, 
tostarp cenu izmaiņu prognozēm ražošanas 
uzņēmumu vai ražošanas nodaļu slēgšanas 
gadījumā, datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumiem, datu īpašumtiesībām un 
uzskaiti.
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Pamatojums

Šādas metodes ir balstītas uz tirgu un ir elastīgas, lai tās varētu piemērotu konkrētām tirgus 
situācijām un paredzētajiem plāniem, un sniedz ieguldījumu energoapgādes drošībai, 
darbības pārredzamībai un ieinteresēto pušu atbildībai. Jāparedz citu energoiekārtu resursu 
alternatīva izmantošana, lai nodrošinātu efektīvu un drošu energoapgādi maksimālā 
pieprasījuma laikā. 
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