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ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo priekšlikumu regulai groza Regulu (EK) Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades tīklu 
piekļuves nosacījumiem (COM(2007)532). Šis priekšlikums ir daļa no “Enerģētikas paketes” 
(“Elektroenerģijas un gāzes tirgi: trešā tiesību aktu pakete”), ko Komisija iesniedza 
2007. gada septembrī. Atzinuma sagatavotājs kopumā atbalsta enerģētikas paketi. Šī pakete ir 
ļoti nozīmīga, lai pabeigtu Eiropas liberalizācijas procesu enerģētikas un gāzes sektorā, 
tādējādi nodrošinot patiesu, pārredzamu un brīvu iekšējo tirgu.

Kaut arī atzinuma sagatavotājs atbalsta enerģētikas paketi, viņš uzskata, ka mērķis nodalīt 
īpašumtiesības visā Eiropā ir grūti sasniedzams, jo starp Eiropas valstīm pastāv ļoti 
ievērojamas atšķirības. Joprojām var uzskatīt, ka dažās valstīs otrās enerģētikas paketes 
noteikumi nav īstenoti vai nav atbilstoši piemēroti. Tādēļ ir grūti visās dalībvalstīs piemērot 
saskaņotus īpašumtiesību nodalīšanas kritērijus. Turklāt dažas dalībvalstis ir noslēgušas 
ilgtermiņa līgumus (daži no tiem — uz 50 gadiem), kas arī sarežģī nodalīšanas procesus.
Visbeidzot — atzinuma sagatavotājs nav pārliecināts, ka īpašumtiesību nodalīšanas rezultātā 
pazemināsies cenas un tādējādi patērētājiem būs labvēlīgi apstākļi.

Saskaņā ar šo viedokli atzinuma sagatavotājs piedāvā šādus grozījumus:

 Ļoti būtiska nozīme patiesa iekšējā tirgus nodrošināšanā ir efektīvai reģionu 
sadarbība. Tādēļ atzinuma sagatavotājs atbalsta Eiropas pārvades sistēmu operatoru 
tīkla izveidi, kura ietvaros sadarbības mērķis būtu nodrošināt Eiropas gāzes tirgus 
efektivitāti, pārstāvību un pārredzamību. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir ļoti 
būtiski, lai dalībvalstis reģionālā līmenī sekmē un pārrauga operatoru tīklu. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata arī, ka tīkla darbības nodalīšana no ražošanas un piegādes nav 
priekšnosacījums sadarbībai pārvades sistēmu tīklā. Pārvades sistēmu tīkls var 
efektīvi darboties, nenodalot īpašumtiesības visās iesaistītajās dalībvalstīs.

 Turklāt pastāv strukturālas atšķirības starp gāzes un elektroenerģijas tirgiem, un tiem 
jāpiemēro atšķirīgi pasākumi. Turpmāko nodalīšanas pasākumu piemērošana gāzes 
sektorā nav vienkārša, un ir nepieciešami specifiski risinājumi iekšējā tirgus izveidei 
šajā sektorā.

 Atzinuma sagatavotāja pamatjautājums ir tāda pieeja enerģijai, kurā enerģiju par 
pieņemamu cenu paredz nodrošināt pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku. Atzinuma 
sagatavotājs atbalsta arī domu, ka, gatavojoties darbam, Eiropas gāzes pārvades 
sistēmu operatoru tīklam būtu atklātā un pārredzamā veidā jāapspriežas ar 
ieinteresētajām pusēm. Atzinuma sagatavotājs ierosina apspriesties arī ar patērētājiem 
un patērētāju organizācijām, jo tās kā galalietotāji mājsaimniecībās ir būtiskas 
ieinteresētās puses.

 Turklāt atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka energoapgādes drošība ir būtisks 
faktors cenu svārstību novēršanai, tādējādi kliedējot arī Eiropas patērētāju nedrošību 
saistībā ar cenām. Energoapgādes drošību, izmantojot arī citus pasākumus, var 
panākt, izvairoties no tirgus koncentrācijas un nodrošinot patiesu un brīvu enerģijas 
tirdzniecības tirgu.
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 Tādēļ nākamais atzinuma sagatavotāja pamatjautājums skar to, kā jaunienācējiem 
tirgū nodrošināt brīvu piekļuvi sašķidrinātai dabasgāzei (SDG) un uzglabāšanas 
iekārtām. Pārredzama informācija par gāzes krātuvēm un iespējām ir būtiska, lai 
nodrošinātu iekšējo enerģijas tirdzniecības tirgu. Tādējādi tiks veicinātas godīgas 
cenas un patiesi brīvs tirgus, radot patērētājiem labvēlīgus apstākļus. Informācijas 
publicēšanu jāpārrauga kompetentajām iestādēm.

 Visbeidzot atzinuma sagatavotājs uzskata, ka jāizstrādā publiski pieejams Eiropas 
ceļvedis, kurā ietverta aktuālākā informācija par visiem gāzes cauruļvadiem Eiropā un 
kuru publicē un atjauno Komisija. Tādējādi būs vieglāk konstatēt pastāvošos un 
plānotos reģionālos cauruļvadus Eiropā, nodrošinot pārredzamību un labāku 
informāciju par “trūkumiem enerģijas jomā” (cauruļvadu vai savienojumu 
neesamību), un piedāvāt jaunus pārrobežu savienojumus. Šādi tiks stiprināta tīklu 
plānošana Eiropā.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības
un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. APSVĒRUMS

(1) Iekšējais gāzes tirgus, ko pakāpeniski 
ievieš kopš 1999. gada, tiek veidots, lai 
visiem patērētājiem Kopienā būtu izvēles 
iespējas — neatkarīgi no tā, vai šie patērētāji 
ir iedzīvotāji vai uzņēmumi —, rastos jaunas 
uzņēmējdarbības izdevības, attīstītos 
pārrobežu tirdzniecība, tādējādi paaugstinot 
efektivitāti, panākot konkurējošākas cenas 
un labāku pakalpojuma kvalitāti, kā arī 
sniedzot ieguldījumu piegādes drošības un 
ilgtspējas pilnveidē.

(1) Iekšējais gāzes tirgus, ko pakāpeniski 
ievieš kopš 1999. gada, tiek veidots, lai 
visiem patērētājiem Kopienā būtu izvēles 
iespējas — neatkarīgi no tā, vai šie patērētāji 
ir iedzīvotāji vai uzņēmumi —, rastos jaunas 
uzņēmējdarbības izdevības, attīstītos 
pārrobežu tirdzniecība, tādējādi paaugstinot 
efektivitāti, panākot konkurējošākas cenas 
un labāku pakalpojuma kvalitāti, nodrošinot 
piekļuvi pēc iespējas lielākam cilvēku 
skaitam, kā arī sniedzot ieguldījumu 
piegādes drošības un ilgtspējas pilnveidē.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam nodrošināt piekļuvi gāzei par pieņemamu 
cenu. 

Grozījums Nr. 2
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4. APSVĒRUMS

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Enerģētikas 
politika Eiropai” uzvērts, cik svarīgi ir 
pabeigt dabasgāzes iekšējā tirgus izveidi un 
panākt vienādus noteikumus visiem 
Kopienas gāzes uzņēmumiem. Komisijas 
paziņojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par gāzes un elektroenerģijas 
iekšējā tirgus perspektīvām un Komisijas 
paziņojumā „Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas nozares apsekojums saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. pantu 
(galīgais ziņojums)” parādīts, ka pašreizējie 
noteikumi un pasākumi nav pietiekams 
pamats funkcionējoša iekšējā tirgus izveidei.

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Enerģētikas 
politika Eiropai” uzsvērts, cik svarīgi ir 
pabeigt dabasgāzes iekšējā tirgus izveidi un 
panākt vienādus noteikumus visiem 
Kopienas gāzes uzņēmumiem. Komisijas 
paziņojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par gāzes un elektroenerģijas 
iekšējā tirgus perspektīvām un Komisijas 
paziņojumā „Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas nozares apsekojums saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. pantu 
(galīgais ziņojums)” parādīts, ka pašreizējie 
noteikumi un pasākumi nav pietiekams 
pamats funkcionējoša, efektīva un brīva
iekšējā tirgus izveidei.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt ne tikai labi funkcionējošu, bet arī efektīvu un brīvu iekšējo tirgu. 
Jauniem dalībniekiem atvērts tirgus, kurā notiek efektīva visu tā dalībnieku konkurēšana, ir 
būtisks faktors. 

Grozījums Nr. 3
6. APSVĒRUMS

(6) Jo īpaši ir vajadzīga ciešāka pārvades 
sistēmu operatoru sadarbība un koordinācija, 
lai panāktu to, ka pakāpeniski tiek saskaņoti 
tehniskie un tirdzniecības kodeksi, ar kuriem 
nodrošina un pārvalda efektīvu piekļuvi 
pārrobežu pārvades tīkliem, lai notiktu 
koordinēta un pietiekami tālredzīga 
plānošana un pārvades sistēmu attīstība 
Kopienā, pienācīgi ņemot vērā vides 
aspektus, kā arī lai sekmētu 
energoefektivitāti, pētniecību un inovācijas, 
jo īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas 
resursu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju 
popularitātes vairošanu. Pārvades sistēmu 
operatoriem vajadzētu ekspluatēt tīklus 
atbilstoši šiem saskanīgajiem tehniskajiem 
un tirdzniecības kodeksiem. 

(6) Jo īpaši ir vajadzīga ciešāka pārvades 
sistēmu operatoru sadarbība un koordinācija, 
lai panāktu to, ka pakāpeniski tiek saskaņoti 
tehniskie un tirdzniecības kodeksi, ar kuriem 
nodrošina un pārvalda efektīvu un 
pārredzamu piekļuvi pārrobežu pārvades 
tīkliem, lai notiktu koordinēta un pietiekami 
tālredzīga plānošana un pārvades sistēmu 
attīstība Kopienā, pienācīgi ņemot vērā vides 
aspektus, kā arī lai sekmētu 
energoefektivitāti, pētniecību un inovācijas, 
jo īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas 
resursu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju 
popularitātes vairošanu. Pārvades sistēmu 
operatoriem vajadzētu ekspluatēt tīklus 
atbilstoši šiem saskanīgajiem tehniskajiem 
un tirdzniecības kodeksiem. 
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Pamatojums

Pārredzama piekļuve pārrobežu pārvades tīkliem ir izšķiroši svarīga efektīva un brīva tirgus 
attīstībā. Ja piekļuve nav pārredzama, var rasties šķēršļi, tādējādi ietekmējot konkurences 
līmeni.

Grozījums Nr. 4
7. APSVĒRUMS

(7) Lai nodrošinātu gāzes pārvades tīkla 
optimālu pārvaldību Kopienā, jāizveido 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls. Tā 
uzdevumi jāveic atbilstoši Kopienas 
konkurences noteikumiem, kurus piemēro 
pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkla 
lēmumiem. Precīzi jānosaka tā uzdevumi, un 
darba metodēm jānodrošina efektivitāte, 
reprezentativitāte un pārskatāmība. Tā kā 
efektīvāku darbu var panākt ar reģionālu 
pieeju, pārvades sistēmu operatoriem 
vispārējā sadarbības struktūrā jāizveido 
reģionālas struktūras, vienlaikus panākot to, 
ka reģionālā līmenī panāktie rezultāti atbilst 
Kopienas līmeņa kodeksiem un investīciju 
plāniem. Priekšnosacījums sadarbībai 
reģionālās struktūrās ir tīkla darbību 
efektīva nošķiršana no ražošanas un 
piegādes darbībām, pretējā gadījumā 
pārvades sistēmu operatoru reģionālā 
sadarbība var izraisīt pret konkurenci 
vērstu praksi.

(7) Lai nodrošinātu gāzes pārvades tīkla 
optimālu pārvaldību Kopienā, jāizveido 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls. Tā 
uzdevumi jāveic atbilstoši Kopienas 
konkurences noteikumiem, kurus piemēro 
pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīkla 
lēmumiem. Precīzi jānosaka tā uzdevumi, un 
darba metodēm jānodrošina efektivitāte, 
reprezentativitāte un pārskatāmība. Tā kā 
efektīvāku darbu var panākt ar reģionālu 
pieeju, pārvades sistēmu operatoriem 
vispārējā sadarbības struktūrā jāizveido 
reģionālas struktūras, vienlaikus panākot to, 
ka reģionālā līmenī panāktie rezultāti atbilst 
Kopienas līmeņa kodeksiem un investīciju 
plāniem. Dalībvalstīm būtu jāveicina 
sadarbība reģionu līmenī un šajā līmenī 
jāpārrauga tīkla efektivitāte.

Pamatojums

Dalībvalstu veicināta sadarbība reģionu līmenī un to pienākums pārraudzīt tīkla efektivitāti ir 
būtiski faktori, lai nodrošinātu patiesu iekšējo un pārrobežu tirgu un sadarbību. Turklāt, lai 
nodrošinātu reģionālo sadarbību, efektīva īpašumtiesību nodalīšana nav obligāts 
priekšnoteikums. Sadarbību var īstenot, un tā var būt efektīva, neveicot īpašumtiesību 
nodalīšanu.

Grozījums Nr. 5
8.A APSVĒRUMS (jauns)

(8a) Attiecībā uz apspriešanās norisi 
patērētājiem un patērētāju organizācijām 
vajadzētu apņēmīgāk un aktīvāk piedalīties 
ar gāzes pārvades sistēmu operatoru 



PA\706972LV.doc 7/13 PE400.706v01-00

LV

Eiropas tīklu saistīto uzdevumu īstenošanā, 
it īpaši — tehnisko un tirgus darbības 
kodeksu un gada darba programmas 
izstrādāšanā.

Pamatojums

Ir jākonsultējas ar patērētājiem un patērētāju organizācijām, jo, tā kā šīs ieinteresētās puses 
ir galalietotāji mājsaimniecībās, tām ir būtiska nozīme.

Grozījums Nr. 6
9.A APSVĒRUMS (jauns)

(9a) Lai nodrošinātu lielāku pārredzamību 
par situāciju, kāda Eiropā ir izveidojusies 
saistībā ar gāzes cauruļvadiem, Komisijai 
jāizstrādā, jāpublicē un jāatjaunina Eiropas 
gāzes tīkla ceļvedis. Šajā ceļvedī jāietver visi 
cauruļvadi un iespējamie reģionālie 
savienojumi. 

Pamatojums

Komisijai jāizstrādā, jāpublicē un jāatjaunina Eiropas gāzes tīkla ceļvedis, kurā ietverti arī 
iespējamie reģionālie savienojumi, lai nodrošinātu pārredzamību, iegūtu informāciju par 
posmiem, kuros nenotiek enerģijas piegāde (proti, par vietām, kur nav cauruļvadu un 
savienojumu), un lai, iespējams, varētu ierosināt jaunu pārrobežu savienojumu izveidi.

Grozījums Nr. 7
11. APSVĒRUMS

(11) Tirgus novērošana, ko pēdējos gados 
veic valsts pārvaldes iestādes un Komisija, 
liecina, ka pašreizējās pārredzamības 
prasības un noteikumi par piekļuvi 
infrastruktūrai nav pietiekami.

(11) Tirgus novērošana, ko pēdējos gados 
veic valsts pārvaldes iestādes un Komisija, 
liecina, ka pašreizējās pārredzamības 
prasības un noteikumi par piekļuvi 
infrastruktūrai nav pietiekami, lai 
nodrošinātu patiesu, brīvu un efektīvu 
iekšējo tirgu.

Pamatojums

Teksta precizējums.

Grozījums Nr. 8
13. APSVĒRUMS
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(13) Lai palielinātos uzticība tirgum, tā 
dalībniekiem jābūt pārliecinātiem, ka par 
ļaunprātīgām darbībām var saņemt sodu. 
Kompetentajām iestādēm jāspēj efektīvi 
izmeklēt gadījumus, kad situācija tirgū tiek 
izmantota ļaunprātīgi. Tāpēc kompetentajām 
iestādēm vajadzīga piekļuve datiem, kas 
sniedz informāciju par piegādes uzņēmumu 
operatīvajiem lēmumiem. Gāzes tirgū visus 
šos lēmumus ziņo sistēmu operatoriem kā 
jaudas rezervācijas, nominācijas un 
realizētās jaudas plūsmas. Sistēmu 
operatoriem noteiktu laiku šī informācija 
jāglabā tā, lai tā būtu pieejama 
kompetentajām iestādēm. 

(13) Lai palielinātos uzticība tirgum, tā 
dalībniekiem jābūt pārliecinātiem, ka par 
ļaunprātīgām darbībām var saņemt atbilstīgu
sodu. Kompetentajām iestādēm jāspēj 
efektīvi izmeklēt gadījumus, kad situācija 
tirgū tiek izmantota ļaunprātīgi. Tāpēc 
kompetentajām iestādēm vajadzīga piekļuve 
datiem, kas sniedz informāciju par piegādes 
uzņēmumu operatīvajiem lēmumiem. Gāzes 
tirgū visus šos lēmumus ziņo sistēmu 
operatoriem kā jaudas rezervācijas, 
nominācijas un realizētās jaudas plūsmas. 
Sistēmu operatoriem noteiktu laiku šī 
informācija jāglabā tā, lai tā būtu pieejama 
un vienkārši iegūstama kompetentajām 
iestādēm. Kompetentajām iestādēm regulāri 
jāpārrauga sistēmas operatoru atbilstība 
noteikumiem.

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm ir jābūt iespējai vienkāršā veidā piekļūt piegādes uzņēmumu 
sniegtajai informācijai, turklāt tām jāpārrauga piegādes uzņēmumu atbilstība noteikumiem, 
lai nodrošinātu nediskriminējošu, pārredzamu un efektīvu tirgu.  

Grozījums Nr. 9
14. APSVĒRUMS

(14) Lai veidotos konkurence 
mājsaimniecību patērētāju tirgū, nedrīkst likt 
šķēršļus piegādātājiem, kas vēlas ienākt 
jaunos mazumtirdzniecības tirgos. Tāpēc 
visiem tirgus dalībniekiem jābūt 
informētiem par piegādes ķēdes veidošanās 
noteikumiem un pienākumiem, turklāt šie 
noteikumi jāsaskaņo, lai sekmētu Kopienas 
tirgus integrāciju.

(14) Lai veidotos konkurence 
mājsaimniecību patērētāju tirgū, nedrīkst likt 
šķēršļus piegādātājiem, kas vēlas ienākt 
jaunos mazumtirdzniecības tirgos. Tāpēc 
visiem tirgus dalībniekiem jābūt 
informētiem par piegādes ķēdes veidošanās 
noteikumiem un pienākumiem, turklāt šie 
noteikumi jāsaskaņo, lai sekmētu Kopienas 
tirgus integrāciju. Kompetentajām iestādēm 
regulāri jāpārrauga tirgus dalībnieku 
atbilstība noteikumiem.

Pamatojums

Teksts ir jāpapildina, lai precizētu kompetentās iestādes atbildību un nodrošinātu noteikumu 
izpildi.

Grozījums Nr. 10
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15. APSVĒRUMS

(15) Jāpilnveido noteikumi, lai paplašinātu 
piekļuvi gāzes uzglabāšanas iekārtām un 
SDG iekārtām. Eiropas Elektroenerģijas un 
gāzes regulatoru grupas ERGEG novērojumi 
liecina, ka pārvades sistēmu operatori 
nepietiekami ievēro labas trešo personu 
piekļuves prakses brīvprātīgās 
pamatnostādnes, par ko visi interesenti 
vienojās Madrides forumā, tāpēc šie 
noteikumi jāpadara saistoši. 

(15) Būtiski jāpilnveido noteikumi, lai 
paplašinātu piekļuvi gāzes uzglabāšanas 
iekārtām un SDG iekārtām. Eiropas 
Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupas 
ERGEG novērojumi liecina, ka pārvades 
sistēmu operatori nepietiekami ievēro labas 
trešo personu piekļuves prakses brīvprātīgās 
pamatnostādnes, par ko visi interesenti 
vienojās Madrides forumā, tāpēc šie 
noteikumi jāpadara saistoši. 

Pamatojums

Ir būtiski jāuzlabo noteikumi par piekļuvi gāzes krātuvēm un SDG iekārtām, lai nodrošinātu 
patiesu starptautisku tirgu. 

Grozījums Nr. 11
1. PANTS - 3. PUNKTS

2.f pants - 1. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkls, veicot savus uzdevumus, organizē 
savlaicīgas, plašas, atklātas un pārskatāmas 
apspriedes ar visiem attiecīgajiem tirgus 
dalībniekiem, jo īpaši tad, kad tiek izstrādāti 
tehniskie un tirdzniecības kodeksi un 
ikgadējā darba programma, kā minēts 
2.c panta 1. un 3. punktā; apspriedēs iesaista 
piegādes uzņēmumus, patērētājus, sistēmas 
lietotājus, sadales sistēmas operatorus, SDG 
sistēmu operatorus un uzglabāšanas sistēmu 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un
interesentu grupas.

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkls, veicot savus uzdevumus, organizē 
savlaicīgas, plašas, atklātas un pārskatāmas 
apspriedes ar visiem attiecīgajiem tirgus 
dalībniekiem, jo īpaši tad, kad tiek izstrādāti 
tehniskie un tirdzniecības kodeksi un 
ikgadējā darba programma, kā minēts 
2.c panta 1. un 3. punktā; apspriedēs iesaista 
piegādes uzņēmumus, klientus, patērētājus, 
patērētāju organizācijas, sistēmas lietotājus, 
sadales sistēmas operatorus, SDG sistēmu 
operatorus un uzglabāšanas sistēmu 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt efektīvu un daudzveidīgu apspriežu procesu. Tādēļ ir jākonsultējas arī 
ar patērētājiem un patērētāju organizācijām, jo, tā kā šīs ieinteresētās puses ir galalietotāji 
mājsaimniecībās, tām ir būtiska nozīme.

Grozījums Nr. 12
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1. PANTS - 3. PUNKTS
2.h pants - 2. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
pārvaldību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām izsolēm un balansēšanas 
(līdzsvarošanas) mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
pārvaldību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām izsolēm un balansēšanas 
(līdzsvarošanas) mehānismu integrāciju. 
Dalībvalstīm jāveicina un jāpārrauga tīkls. 

Pamatojums

Tas, ka dalībvalstis veicina tīkla veidošanu un ka to pienākumos ietilpst tīkla efektivitātes 
pārraudzība, ir būtisks faktors, lai nodrošinātu īstu iekšējo un pārrobežu tirgu un sadarbību. 

Grozījums Nr. 13
1. PANTS - 4. PUNKTS

3. pants - 1. punkts - 4. apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

Tarifus tīkla lietotājiem nosaka atsevišķi un 
neatkarīgi katram ieejas punktam pārvades 
sistēmā un izejas punktam no pārvades 
sistēmas. Tīkla maksas aprēķina pamatā 
neizmanto līgumceļus.

Tarifus tīkla lietotājiem nosaka atsevišķi un 
neatkarīgi katram ieejas punktam pārvades 
sistēmā un izejas punktam no pārvades 
sistēmas. Tīkla maksas aprēķina pamatā 
neizmanto līgumceļus. Jaunie tirgus 
dalībnieki tīklam piekļūst brīvi un bez 
diskriminācijas.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību un efektīvu konkurenci, ir svarīgi, lai būtu vienādas iespējas 
un nepastāvētu diskriminācija.

Grozījums Nr. 14
1. PANTS - 6. PUNKTS

4.a pants - 1. punkts - b) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

b) piedāvā pakalpojumus, kas ir saderīgi ar 
savstarpēji savienotu gāzes transportēšanas 
sistēmu izmantošanu, un veicina piekļuvi, 
sadarbojoties ar pārvades sistēmas 
operatoru;

b) piedāvā pakalpojumus, kas ir saderīgi ar 
savstarpēji savienotu gāzes transportēšanas 
sistēmu izmantošanu, un veicina vienkāršu
piekļuvi, sadarbojoties ar pārvades sistēmas 
operatoru;

Pamatojums

Vienkāršai piekļuvei ir būtiska nozīme.
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Grozījums Nr. 15
1. PANTS - 6. PUNKTS

4.a pants - 1. punkts - c) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

c) publisko atbilstošu informāciju, jo īpaši 
ziņas par pakalpojumu izmantojumu un 
pieejamību, termiņā, kas atbilst uzglabāšanas 
un SDG iekārtu izmantotāju pamatotām 
komerciālām vajadzībām.

c) publisko atbilstošu informāciju, jo īpaši 
ziņas par pakalpojumu izmantojumu un 
pieejamību, termiņā, kas atbilst uzglabāšanas 
un SDG iekārtu izmantotāju pamatotām 
komerciālām vajadzībām. Nepieciešamās 
informācijas publicēšanu pārrauga 
kompetentā iestāde. 

Pamatojums

Ir būtiski, ka kompetentā iestāde pārrauga nepieciešamās informācijas publicēšanu, lai 
nodrošinātu noteikumu efektivitāti un izpildi.

Grozījums Nr. 16
1. PANTS - 8. PUNKTS

5.a pants - 3. punkts - a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

a) sistēmu operatori piedāvā neizmantoto 
SDG un uzglabāšanas iekārtu jaudu 
primārajā tirgū; attiecībā uz uzglabāšanas 
iekārtām to dara ne vēlāk kā iepriekšējā 
dienā, pakalpojumi ir atslēdzami 
(nepastāvīgi); 

a) sistēmu operatori nekavējoties piedāvā 
neizmantoto SDG un uzglabāšanas iekārtu 
jaudu primārajā tirgū; attiecībā uz 
uzglabāšanas iekārtām to dara ne vēlāk kā 
iepriekšējā dienā, pakalpojumi ir atslēdzami 
(nepastāvīgi); 

Pamatojums
Teksts papildināts, lai nepieļautu gāzes slēptu uzkrājumu veidošanu.

Grozījums Nr. 17
1. PANTS - 9. PUNKTS - C DAĻA

6. pants - 7. punkts - 1. daļa (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

7. Pārvades sistēmu operatori publisko ex-
ante un ex-post piegādes un pieprasījuma 
informāciju, pamatojoties uz nominācijām, 
prognozēm un faktiskajām plūsmām uz 
sistēmu un no tās. Publiskotajai informācijai 
ir jābūt tikpat detalizētai kā pārvades 
sistēmas operatoram pieejamajai 

7. Pārvades sistēmu operatori publisko ex-
ante un ex-post piegādes un pieprasījuma 
informāciju, pamatojoties uz nominācijām, 
prognozēm un faktiskajām plūsmām uz 
sistēmu un no tās. Publiskotajai informācijai 
ir jābūt tikpat detalizētai kā pārvades 
sistēmas operatoram pieejamajai 
informācijai. Kompetentā iestāde nodrošina 
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informācijai. nepieciešamās informācijas publicēšanu.

Pamatojums

Ir būtiski, lai kompetentā iestāde nodrošinātu nepieciešamās informācijas publicēšanu un 
tādējādi nodrošinātu gāzes tirgus pārredzamību un atklātību.

Grozījums Nr. 18
1. PANTS - 10. PUNKTS

6.a pants - 2. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

2. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
par sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un 
nepārtraukti lietotājam ērti saprotamā un 
standartizētā veidā publisko skaitlisku 
informāciju par uzglabāšanas un SDG 
iekārtu jaudām, par kurām noslēgti līgumi 
un kas ir pieejamas. 

2. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
par sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un 
nepārtraukti lietotājam ērti saprotamā un 
standartizētā veidā publisko skaitlisku 
informāciju par uzglabāšanas un SDG 
iekārtu jaudām, par kurām noslēgti līgumi 
un kas ir pieejamas. Kompetentā iestāde 
nodrošina nepieciešamās informācijas 
publicēšanu.

Pamatojums

Ir būtiski, lai kompetentā iestāde nodrošinātu nepieciešamās informācijas publicēšanu un 
tādējādi nodrošinātu gāzes tirgus pārredzamību un atklātību.

Grozījums Nr. 19
1. PANTS - 13. PUNKTS

8.a pants - 1. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

Lai veicinātu funkcionējošu un pārskatāmu 
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 
norēķinu noteikumiem, datu īpašumtiesībām 
un uzskaiti. 

Lai veicinātu funkcionējošu, efektīvu un 
pārskatāmu 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
norēķinu noteikumiem, datu īpašumtiesībām 
un uzskaiti. 

Pamatojums

Teksts papildināts, lai pārrobežu mazumtirdzniecības tirgus darbotos arī efektīvi.
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