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ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo Eiropas Parlamenta un Padomes regulu paredz ieviest Padomes un Parlamenta, kurš ar 
savu 2007. gada 10. jūlija rezolūciju paudis nelokāmu atbalstu kopējai enerģētikas politikai, 
pieņemtos lēmumus. Šīs politikas īstenošanai nepieciešams:

 piegādes un ražošanas darbību faktiska nošķiršana no tīkla ekspluatācijas;

 valsts energoregulatoru neatkarības stiprināšana un pilnvaru pamatīgāka saskaņošana;

 valstu regulatoru neatkarīga sadarbības mehānisma izveide;

 mehānisma izveide pārvades sistēmu operatoriem tīklu darbības un energosistēmu 
drošības, pārrobežu tirdzniecības un tīklu ekspluatācijas uzlabošanai;

 lielāka enerģijas tirgus operāciju pārredzamība.

Ar šo regulu rada praktiskos nosacījumus iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, izveidojot ES 
aģentūru valsts energoregulatoru sadarbībai, lai pārraudzītu elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam paredzēto uzdevumu izpildi. Regulas ieviešana radīs nepieciešamos 
nosacījumus palielinātai konkurētspējai, labākai piegāžu kvalitātei, enerģijas saglabāšanai un 
enerģijas drošības uzlabošanai.

Elektroenerģija būtiski atšķiras no citām precēm, jo tā ir tīkla produkts, kuru ir neiespējami 
vai ļoti dārgi uzglabāt. Tas ir iemesls, kāpēc enerģijas ekonomijas nolūkos ir nepieciešams 
izveidot neatkarīgus sadarbības un lēmumu pieņemšanas mehānismus valstu regulatoru 
līmenī, kā arī Eiropas tirgus regulēšanu. Tāpēc ir pamatoti, ka šajā jomā ir nepieciešams 
izveidot oficiālas sadarbības struktūras saskaņā ar grozīto Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par 
nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā. Šīs izmaiņas 
neatrisina visas elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecības problēmas, bet ar tām ievieš jaunus 
pasākumus, kam ierobežotā veidā jāpalielina efektivitāte un jāpielāgo tīkla ekspluatācija 
tirgus vajadzībām. Izstrādātajiem tehniskajiem un tirdzniecības kodeksiem, kas ir viens no 
elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla uzdevumiem, un tās aģentūras, kas 
pārrauga šo uzdevumu izpildi, darbībām jānodrošina pievienotā vērtība Eiropas Savienības 
ekonomikai. Iepriekš minētajiem pasākumiem jāveicina funkcionējošu un pārredzamu 
pārrobežu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgu izveidošanos.

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par 
nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā, jāpalīdz 
regulēt iekšējo elektroenerģijas tirgu, ņemot vērā patērētāju un operatoru intereses, ar šādiem 
līdzekļiem:

 zemākas pārvades izmaksas un lielāka konkurētspēja, lai enerģiju patērētājiem varētu 
piedāvāt par zemākām cenām, tajā pašā laikā nodrošinot arī enerģijas piegāžu 
stabilitāti un drošību;

 ES aģentūras valsts energoregulatoru sadarbībai un elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla izveide ar valstu pārvades sistēmu koordinācijas palīdzību. 



PE402.507v01-00 4/13 PA\707314LV.doc

LV

Tam jānodrošina Eiropas tirgus un valstu sistēmu labāku funkcionēšanu, samazinot 
enerģijas pārvades zudumus un veicinot nelielu enerģijas ieguvi no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem.

 elektroenerģijas pārvades tīklu attīstīšana, kas paredz arī nepieciešamo 
atomelektrostaciju izveidi, nodrošina, ka enerģijas piegādes būs par pamatoti stabilām 
un zemām cenām, un tādējādi, bez šaubām, veicinās konkurētspēju un Eiropas 
Savienības ekonomikas attīstību, vienlaikus samazinot arī CO2 emisiju. Strauja naftas 
vai gāzes cenu palielināšana un liela atkarība no politiskās situācijas attiecībā uz šo 
resursu piegādēm var draudēt ar nestabilitātes radīšanu Eiropas Savienības ekonomikai 
un novest pie faktisko ienākumu samazināšanās.

Līdz ar to grozījumam regulā būs tieša ietekme uz uzlabotu elektroenerģijas tirgus 
organizāciju un pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā, vienlaikus tiks radīti arī 
ieguvumi patērētājam ar izstrādātiem tehniskajiem un tirdzniecības kodeksiem, kas tiks 
noteikti un aizstāvēti regulā un to pienācīgā ieviešanā.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Enerģētikas 
politika Eiropai” uzvērts, cik svarīgi ir 
pabeigt elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveidi un panākt vienādus noteikumus 
visiem Kopienas elektroenerģijas 
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” uzvērts, cik svarīgi ir 
pabeigt elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveidi un panākt vienādus noteikumus 
visiem Kopienas elektroenerģijas 
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 atvērta iekšējā 
tirgus izveidei.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt ne tika funkcionējošu, bet arī efektīvu un atvērtu iekšējo tirgu. Tirgum ir 
jābūt atvērtam jaunpienācējiem un jānodrošina efektīva konkurence visiem tā dalībniekiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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. 

Or. en

Pamatojums

Pārredzama piekļuve pārrobežu pārvades tīkliem ir ārkārtīgi svarīga efektīva un atklāta 
tirgus izveidei. Pārredzamas piekļuves trūkums var radīt šķēršļus un ietekmēt konkurences 
līmeni.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai panāktu elektroenerģijas pārvades 
tīkla optimālu pārvaldību būtu iespējams 
tirgoti un piegādāt elektroenerģiju 
pārrobežu mazumtirdzniecības lietotājiem 
Kopienā, jāizveido pārvades sistēmas 
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 pārredzamība.  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 panāktu elektroenerģijas pārvades 
tīkla optimālu pārvaldību būtu iespējams 
tirgoti un piegādāt elektroenerģiju 
pārrobežu mazumtirdzniecības lietotājiem 
Kopienā, jāizveido pārvades sistēmas 
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 pārredzamība.  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 ir 
jāveicina sadarbība reģionu līmenī un 
jāuzrauga tīkla efektivitāte šajā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, ka dalībvalstis veicina sadarbību reģionu līmenī un pienākumu uzraudzīt tīkla 
efektivitāti, lai nodrošinātu efektīvu iekšējo pārrobežu tirgu un sadarbību. Turklāt efektīva 
īpašumtiesību nošķiršana nav obligāts reģionālās sadarbības priekšnoteikums. Sadarbība var 
pastāvēt un būt lietderīga, nenošķirot  īpašumtiesības.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a)Attiecībā uz konsultēšanu 
patērētājiem un patērētāju organizācijām 
ir noteiktāk jāiesaistās Elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
uzdevumu īstenošanā, jo īpaši sagatavojot 
tehniskos un tirdzniecības kodeksus, kā 
arī tā gada darba programmu. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā patērētāji ir gala lietotāji mājsaimniecībās un tādējādi — nozīmīga ieinteresētā puse, 
patērētājiem un patērētāju organizācijām arī ir jāiesaistās konsultēšanā. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Lai nodrošinātu lielāku situācijas 
pārredzamību saistībā ar visu 
elektroenerģijas pārvades tīklu Eiropā, 
Komisijai ir jāsagatavo, jāpublicē un 
jāatjaunina Eiropas elektroenerģijas tīkla 
ceļvedis. Tajā ir jāiekļauj visi 
elektroenerģijas pārvades tīkli un 
iespējamie reģionālie savienojumi.

Or. en

Pamatojums

Komisijai ir jāsagatavo, jāpublicē un jāatjaunina Eiropas elektroenerģijas tīkla ceļvedis, 
iekļaujot iespējamos reģionālos savienojumus, lai nodrošinātu pārredzamību, vairāk 
informācijas par „enerģijas caurumiem” (pārvaldes tīklu vai savienojumu trūkumu) un lai 
varētu ierosināt jaunu  pārrobežu savienojumu izveidi.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) 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 reālu, atvērtu un efektīvu 
iekšējo tirgu..

Or. en

Pamatojums

Teksta precizējums.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) 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. Daudzus svarīgus lēmumus 
elektroenerģijas tirgū pieņem ražotāji, un 
šai informācijai noteiktu laikposmu jābūt 
pieejamai kommpetentajām iestādēm. Šī 
prasība nav jāattiecina uz maziem 
ražotājiem, kam faktiski nav iespēju traucēt 
tirgu.

(11) Lai palielinātos uzticība tirgum, tā 
dalībniekiem jābūt pārliecinātiem, ka par 
ļaunprātīgām darbībām var saņemt efektīvu 
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. Daudzus svarīgus lēmumus
elektroenerģijas tirgū pieņem ražotāji, un 
šai informācijai kādu noteiktu laikposmu 
jābūt viegli pieejamai kompetentajām
iestādēm. Turklāt kompetentajām 
iestādēm ir regulāri jāuzrauga sistēmu 
operatoru atbilstība noteikumiem. Šī 
prasība nav jāattiecina uz maziem 
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ražotājiem, kam faktiski nav iespēju traucēt 
tirgu.

Or. en

Pamatojums

Informācijai no piegādes uzņēmumiem jābūt viegli pieejamai kompetentajām iestādēm un tās 
uzrauga piegādes uzņēmumu atbilstību noteikumiem, lai nodrošinātu, ka tirgus ir 
nediskriminējošs, pārredzams un efektīvs.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12)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.

(12)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 ir regulāri jāuzrauga tirgus 
dalībnieku atbilstība noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šī papildinājuma mērķis ir kompetentās iestādes atbildības precizēšana un noteikumu 
īstenošanas nodrošināšana.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 3. punkts – b) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi, ņemot vērā atsevišķu 
patērētāju un mazo un vidējo uzņēmumu 
interešu aizsardzību;

Or. pl

Pamatojums

Enerģijas tirgū bieži diskriminē atsevišķus patērētājus un mazos un vidējos uzņēmumus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 3. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) tirdzniecības noteikumi; b) tirdzniecības noteikumi, ņemot vērā 
atsevišķu patērētāju un mazo un vidējo 
uzņēmumu interešu aizsardzību;

Or. pl

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

Katru otro gadu elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē 
Kopienas mēroga 20 gadu tīkla investīciju 
plānu. Šajā investīciju plānā ietver 
integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
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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.

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.

Or. pl

Pamatojums

Daudzos gadījumos liela apjoma ieguldījumiem un saistīto tīklu attīstībai nepieciešami vairāk 
nekā 10 gadi no ieceres līdz īstenošanas pabeigšanai.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls, veicot savus 
uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, 
atklātas un pārredzamas 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 un 
ražošanas uzņēmumus, patērētājus, 
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls, veicot savus 
uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, 
atklātas un pārredzamas 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 un 
ražošanas uzņēmumus, klientus, 
patērētājus, patērētāju organizācijas,
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt efektīvu un daudzveidīgu apspriežu procesu. Tā kā patērētāji ir 
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elektrības gala lietotāji mājsaimniecībās un tādējādi — nozīmīga ieinteresētā puse, 
patērētājiem un patērētāju organizācijām arī ir jāiesaistās apspriedēs.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.h pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
vadību, un veicina enerģijas biržu attīstību, 
pārrobežu jaudas piešķiršanu ar netiešām 
izsolēm un balansēšanas un rezerves jaudu 
mehānismu integrāciju. Dalībvalstis 
veicina un uzrauga tīklu.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, ka dalībvalstis veicina tīklu un pienākumu uzraudzīt tīkla efektivitāti, lai 
nodrošinātu efektīvu iekšējo pārrobežu tirgu un sadarbību.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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 

1. Lai veicinātu funkcionējošu, efektīvu 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 



PA\707314LV.doc 13/13 PE402.507v01-00

LV

izpildes noteikumiem, datu īpašumtiesībām 
un uzskaiti.

izpildes noteikumiem, datu īpašumtiesībām 
un uzskaiti.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka pārrobežu mazumtirdzniecības tirgi darbojas arī efektīvi. 
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