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ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo priekšlikumu groza Direktīvu 2003/54/EK un tas ir veltīts kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu. Tas ir viens no pieciem priekšlikumiem ES 
elektrības un gāzes tirgus trešā tiesību aktu kopumā, ko Komisija ierosināja 2007. gada
septembrī. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē un kopumā ļoti atbalsta šos piecus 
priekšlikumus, jo šis tiesību aktu kopums ir ļoti svarīgs, lai Eiropā izveidotu patiesu elektrības 
un tādēļ ar enerģijas iekšējo tirgu. Ar šo tiesību aktu kopumu ir paredzēts nodrošināt piegāžu 
drošību un saglabāt zemas un pārredzamas cenas visiem Eiropas patērētājiem, lai, citiem 
vārdiem sakot, atbalstītu un attīstītu Eiropā notiekošo liberalizācijas procesu, kuram arī 
atzinuma sagatavotājs pauž stingru atbalstu. Lai gan atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo 
priekšlikumu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu, tomēr viņš 
uzskata, ka ir iespēja tos vēl uzlabot. Jo īpaši būtu jāapsver īpašumtiesību nošķiršana (ĪN).

Priekšlikumos ir ierosināti pasākumi, lai garantētu tīklu (pārvades sistēmu vai pārvades 
sistēmas operatoru) reālu nošķiršanu no piegādes un ražošanas ar mērķi nodrošināt turpmāku 
elektrības un dabasgāzes iekšējā tirgus liberalizāciju, tādējādi nesot labumu patērētājiem. 
Atzinuma sagatavotājs atzīst īpašumtiesību nošķiršanu par pēdējo no iespējām, kā panākt 
pilnīgu liberalizāciju. Tomēr, ņemot vērā to, ka pašreizējie dati par īpašumtiesību nošķiršanas 
izmantošanu, lai panāktu pilnīgu elektrības un dabasgāzes iekšējā tirgus liberalizāciju, šķiet 
nepilnīgi, ir jāizskata un jāizvērtē citas stabilas alternatīvas šo pašu mērķu sasniegšanai. Tādēļ 
šajā atzinumā tiek ierosinātas atsevišķas daļas no astoņu dalībvalstu priekšlikuma par 
„produktīvu un efektīvu nošķiršanu”. Atzinuma sagatavotājs ierosina sākumā dot dalībvalstīm 
iespēju izvēlēties vai nu īpašumtiesību nošķiršanu var arī produktīvu un efektīvu nošķiršanu. 
Tomēr, ja kāda dalībvalsts izvēlas produktīvu un efektīvu nošķiršanu un trīs gadus pēc 
transponēšanas izrādās, ka ar to nepietiek, lai sasniegtu pilnu liberalizāciju, tad šai dalībvalstij 
obligāti jāizvēlas īpašumtiesību nošķiršana. Komisija laicīgi informēs Kopienu par šādu 
nepietiekamību, un tiks pieņemts lēmums par īpašumtiesību nošķiršanas noteikšanu, 
izmantojot likumdošanas procesu, kurā pilnībā būs iesaistīts Parlaments. Neatkarīgu sistēmas 
operatoru (NSO) variants tādā formā, kā to ir ierosinājusi Komisija, nav izmantojams, jo tas ir 
saistīts ar pārmērīgi augstām reglamentējošām izmaksām.

Šī priekšlikuma 8.a pantā minētais savstarpīguma noteikums nodrošina, kā ārpus ES reģistrēti 
uzņēmumi nevar iegādāties ievērojamas ES pārvades tīklu daļas vai to operatorus, lai 
nepieļautu pārlieku lielu atkarību no šiem uzņēmumiem. Atkāpes ir iespējams vienīgi 
gadījumos, kad Kopiena pieņem lēmumu noslēgt nolīgumu ar kādu trešās valsts pusi. 
Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, lai nodrošinātu saskanīgu Eiropas enerģijas politiku, par 
nolīgumiem ar trešajām valstīm jālemj Kopienas līmenī. Tādējādi viņš piekrīt Komisijas 
priekšlikumam.

Lai gan Komisija atsaucas uz nediskriminācijas principu starp valsts un privāto sektoru 
(12. apsvērums), atzinuma sagatavotāja šaubās par to, vai pietiekama uzmanība ir pievērsta 
tam, lai nodrošinātu, ka uz valsts uzņēmumiem attiecas tās pašas nošķiršanas saistības, kā uz 
privātuzņēmumiem, ņemot vērā, ka valsts iestādēm nevar piespiest privatizēt to uzņēmumus. 
Te rodas jautājums, vai tādējādi privātie konkurenti varētu būt nostādīti neizdevīgākā stāvoklī.

Atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka patērētāju aizsardzībai ir nepieciešami stingrāki 
pasākumi, un tādēļ iesaka grozījumus, kas radīs uzlabojumus patērētāju aizsardzības jomā. 
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Attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu pienākumiem un tiesībām, šajā priekšlikumā norādīti 
turpmākie pasākumi patērētāju aizsardzības jomā. Atzinuma sagatavotājs mēģina stiprināt un 
padarīt skaidrāku valsts iestāžu nozīmi, lai panāktu uzlabojumus šajos patērētāju aizsardzības 
jautājumos.

Šajā priekšlikumā galvenā uzmanība pievērsta elektroenerġijas vairumtirdzniecības tirgus 
liberalizācijai. Tomēr atzinuma sagatavotājs mēģina arī uzsvērt, cik būtiski ir nodrošināt 
enerģijas ražošanas atbilstību pieaugošajam pieprasījumam. Turklāt, kā to atzinusi Komisija, 
vēl nav izveidots pilnīgi funkcionējošs mazumtirdzniecības tirgus. Tādēļ ir nepieciešami 
turpmāki konkrēti priekšlikumi patiesa iekšējā tirgus izveidei.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Jāpilnveido sabiedriskā pakalpojuma 
saistības un no tām izrietošās kopīgās 
obligātās prasības, lai visiem patērētājiem 
nodrošinātu ieguvumus no konkurences. 
Galvenais patērētāju apgādes faktors ir 
piekļuve patēriņa datiem, un patērētājiem 
jābūt iespējai piekļūt saviem datiem, lai uz 
šo datu pamata varētu lūgt konkurentiem 
sagatavot piedāvājumu. Patērētājiem arī 
jānodrošina tiesības būt pienācīgi 
informētiem par savu enerģijas patēriņu.
Regulāri sniegta informācija par enerģijas 
izmaksām radīs stimulu enerģiju taupīt, jo 
patērētāji skaidri redzēs, kā to enerģijas 
rēķinu ietekmē investīcijas 
energoefektivitātē un patēriņa paradumu 
maiņa.

(21) Jāpilnveido vispārējā un sabiedriskā 
pakalpojuma saistības un no tām izrietošās 
kopīgās obligātās prasības, lai visiem 
patērētājiem nodrošinātu ieguvumus no 
konkurences un taisnīgākām cenām.
Galvenais patērētāju apgādes faktors ir 
piekļuve objektīviem un pārredzamiem
patēriņa datiem, un patērētājiem jābūt 
iespējai piekļūt saviem patēriņa datiem, ar 
to saistītajām cenām un pakalpojumu 
izmaksām, lai uz šo datu pamata varētu 
lūgt konkurentiem sagatavot piedāvājumu.
Patērētājiem arī jānodrošina tiesības būt 
pienācīgi informētiem par savu enerģijas 
patēriņu. Vismaz ceturksnī reizi 
patērētājiem sniegta informācija par 
enerģijas izmaksām radīs stimulu enerģiju 
taupīt, jo patērētāji skaidri redzēs, kā to 
enerģijas rēķinu ietekmē investīcijas 
energoefektivitātē un patēriņa paradumu 
maiņa.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu brīvu un pārredzamu konkurenci, piekļuve noteiktām datu kategorijām ļauj 
patērētājiem izdarīt uz informāciju balstītu izvēli par savu elektroenerģijas piegādātāju.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. pants – 6. punkts – a) un b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
elektroenerģijas piegādātāji gala 
patērētājiem paredzētajos rēķinos vai 
kopā ar tiem un reklāmas materiālos 
precizē šādu informāciju:
(a) katra enerģijas avota daļu kopējā 
enerģijas avotu apjomā, ko attiecīgais 
piegādātājs izmantojis iepriekšējā gadā;
saskaņotā un saprotamā veidā pa 
dalībvalstīm, lai būtu iespējams viegli 
salīdzināt.
(b) vismaz norādi uz esošiem informācijas 
avotiem, piemēram, piegādātāju 
mājaslapām tīmekļa vietnēs, kur ir 
publiski pieejama informācija vismaz par 
ietekmi uz vidi, vismaz attiecībā uz CO2
emisiju un radioaktīvajiem atkritumiem, 
ko radījusi attiecīgā piegādātāja 
elektroenerģijas ražošana no tam 
pieejamā kopējā enerģijas avotu apjoma 
iepriekšējā gadā.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varētu īstenot izvēles brīvību, viņiem jābūt pieejamiem datiem, kas dod 
ieguldījumu gan sociālo gan vides mērķu īstenošanā. Patērētāju izvēle pozitīvi ietekmēs tirgu.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvaldes iestādes veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
informācija, ko piegādātāji sniedz saviem 
patērētājiem saskaņā ar šo pantu, ir 
uzticama. Dalībvalstīs un attiecīgajos 
tirgos ir jāsaskaņo noteikumi par 
informācijas struktūru.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varētu gūt labumu no patiesas izvēles iespējas, starp elektroenerģijas 
piegādātājiem ir jāsaskaņo datu struktūra. Saskanība nodrošinās pārredzamību un uzlabos 
patērētāju spēju izvēlēties dažādus operatorus.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/54/EK
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
šā panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā
ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Komisija pieņem pamatnostādnes šā panta 
īstenošanai viena gada laikā no šīs 
direktīvas stāšanās spēkā. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saziņā ar Parlamentu atbilstīgi 
EK līguma 253. pantam.

Or. en
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Pamatojums

Tā vietā, lai būtiskus patērētāju aizsardzības jautājumus risinātu ar komitoloģijas procedūru, 
Parlamentam ir tiesības pilnībā iesaistīties šajā procesā. 

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 
[transponēšanas datums plus viens gads]

1. Lai nodrošinātu pārvades sistēmas 
operatoru neatkarību, dalībvalstis 
nodrošina, lai no [transponēšanas datums 
plus viens gads] vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem ir jāievēro:
-vai nu 8., 8.a un 8.b panta noteikumi; vai 
arī 
-8.a, 8.b un 8.c panta noteikumi.
Gadījumā, ja ar 8.a, 8.b un 8.c panta 
noteikumu transponēšana vien nepietiek, 
lai konkrētajā dalībvalstī panāktu pilnīgu 
liberalizāciju pēc [transponēšanas datums 
plus trīs gadi], Kopiena pieņem lēmumu 
par 8. panta īstenošanas nepieciešamību.
Ja 8., 8.a un 8.b panta noteikumi tiek 
ievēroti, dalībvalstis nodrošina, lai no 
[transponēšanas datums plus viens gads]:

Or. en

Pamatojums

Šī izmaiņa ļauj dalībvalstīm izvēlēties starp īpašumtiesību nošķiršanu un produktīvu un 
efektīvu nošķiršanu un ļauj Kopienai rīkoties, ja produktīva un efektīva nošķiršana nedod 
vēlamos rezultātus.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekļauj šādu 8.a pantu un 8.b pantu. iekļauj šādu 8.a, 8.b un 8.c pantu:

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.c pants
Produktīva un efektīva pārvades sistēmu 
nošķiršana

1. Pārvades sistēmu operatora rīcībā ir 
visi vertikāli integrēto uzņēmumu 
cilvēkresursi, fiziskie un finanšu resursi, 
kas nepieciešami regulārai 
uzņēmējdarbībai elektroenerģijas 
pārvades jomā, proti: 
(i) pārvades sistēmas operatora īpašumā ir 
regulārai uzņēmējdarbībai 
elektroenerģijas pārvades jomā 
nepieciešamie līdzekļi;
(ii) Pārvades sistēmas operators algo 
regulārai uzņēmējdarbībai 
elektroenerģijas pārvades jomā 
nepieciešamo personālu; 
(iii) personāla iznomāšana un 
pakalpojumu sniegšana kādai no vertikāli 
integrētu uzņēmumu filiālēm, kas 
nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu 
vai piegādi, vai arī pakalpojumu 
saņemšana no tās aprobežojas vienīgi ar 
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gadījumiem, kuros nepastāv 
diskriminācijas iespējas, un tie 
jāapstiprina pārvaldes iestādei, lai 
nepieļautu konkurences ierobežojumus 
un interešu konfliktu;
(iv) savlaicīgi ir pieejami pietiekami 
finanšu resursi turpmākiem ieguldījumu 
projektiem.
2. Pie 1. punktā minētajām regulārai 
uzņēmējdarbībai elektroenerģijas 
pārvades jomā nepieciešamām darbībām 
pieder vismaz šādas: 
-pārvades sistēmas operatora 
pārstāvēšana un saziņa ar trešām pusēm 
un pārvaldes iestādēm;
-trešo pušu piekļuves piešķiršana un 
pārvalde;;
-piekļuves maksu iekasēšana;
- sastrēguma pārvaldības maksas un 
starpsavienojuma sistēmas operatora 
kompensācijas mehānismā noteiktās 
maksas iekasēšana saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 3. pantu;
-pārvades sistēmu ekspluatēšana, 
uzturēšana un attīstīšana;
-investīciju plānošana, nodrošinot, ka 
sistēma ilgtermiņā atbilst pamatotam 
pieprasījumam un garantē piegāžu 
drošību;
-juridiskie pakalpojumi;
-grāmatvedība un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumi;
3. Pārvades sistēmas operatoram ir sava 
uzņēmējdarbības identitāte, kas ir būtiski 
atšķirīga no vertikāli integrētā uzņēmuma 
ar atsevišķu zīmolu, komunikācijas 
sistēmu un telpām..
4. Pārvades sistēmas operatoru 
grāmatvedību pārbauda revidents, kurš 
nav vertikāli integrētā uzņēmuma un ar to 
saistīto uzņēmumu revidents. 
Pārvaldes sistēmas operatora pārvaldes, 
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galvenās izpildpersonas/valdes neatkarība 
5. Par lēmumiem saistībā ar pārvades 
sistēmas operatora galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļu 
iecelšanu amatā, pirmstermiņa 
atbrīvošanu no amata un attiecīgiem 
darba līgumiem un to pārtraukšanu ziņo 
pārvaldes iestādei vai attiecīgi citai 
kompetentai valsts iestādei. Šie lēmumi un 
līgumi var kļūt saistoši tikai, ja trīs nedēļu 
laikā pēc paziņošanas pārvaldes iestāde 
vai attiecīgi cita kompetentā valsts iestāde 
nav izmantojusi savas veto tiesības. Veto 
tiesības var izmantot amatā iecelšanas vai 
attiecīgu līgumisku vienošanos 
gadījumos, ja ir nopietnas bažas par 
ieceļamās galvenās izpildpersonas vai 
valdes locekļa profesionālo neatkarību, 
vai pirmstermiņa darba attiecību un 
līgumisku vienošanos pārtraukšanas 
gadījumos, ja ir nopietnas bažas par šāda 
lēmuma pamatojumu.
6. Ja pārvades sistēmas operatora vadībai 
ir sūdzības par darba līgumu 
pirmstermiņa pārtraukšanu, tai nodrošina 
apelācijas tiesības pārvaldes iestādē vai
citā kompetentā valsts iestādē, vai tiesā.
7. Pārtraucot darba attiecības ar pārvades 
sistēmas operatoru, pārvaldes galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļi vismaz 
trīs gadus neieņem amatu nevienā 
vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, 
kas veic ražošanas vai piegādes funkciju.
8. Pārvades sistēmas operatora galvenajai 
izpildpersonai un valdes locekļiem nav 
nekādu interešu nevienā no vertikāli 
integrētā uzņēmuma struktūrvienībām un 
kompensāciju viņi saņem tikai no 
pārvades sistēmas operatora. Viņu 
atalgojumu nedrīkst ietekmēt vertikāli 
integrētā uzņēmuma veikums, bet tikai 
pārvades sistēmas operatora darbība.
9. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona vai valdes locekļi nedrīkst 
būt tieši vai netieši atbildīgi par vertikāli 
integrētā uzņēmuma citu filiāļu ikdienas 
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darbu.
10. Neskarot šī panta noteikumus, 
pārvades sistēmas operatoram ir faktiskas 
tiesības pieņemt lēmumus neatkarīgi no 
integrētā elektroenerģijas uzņēmuma 
attiecībā uz tīkla ekspluatācijai, 
uzturēšanai un attīstībai vajadzīgajiem 
aktīviem. Tas nedrīkst izslēgt pienācīgus 
koordinācijas mehānismus, ar ko aizsargā 
mātesuzņēmuma uzņēmējdarbības un 
pārvaldes uzraudzības tiesības attiecībā uz 
peļņu no aktīviem, ko meitasuzņēmumā 
netieši regulē saskaņā ar 22.c pantu. It 
īpaši tas ļauj mātesuzņēmumam 
apstiprināt gada finanšu plānu vai kādu 
līdzvērtīgu pārvades sistēmas operatora 
instrumentu un noteikt vispārējas robežas 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Ja 
mātesuzņemums neapstiprina vai groza 
gada finanšu plānu vai kādu līdzvērtīgu 
finanšu plānu, tad šo gadījumu jānodod 
pārvaldes iestādei izskatīšanai. Tas neļauj 
mātesuzņēmumam dot norādījumus par 
ikdienas darbību vai par atsevišķiem 
lēmumiem par uzglabāšanas iekārtu 
celtniecību vai modernizāciju, kas 
nepārsniedz apstiprinātā finanšu plāna
vai līdzvērtīga instrumenta noteikumus.

11. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes vai direktoru 
padomes priekšsēdētāji neieņem amatu 
nevienā vertikāli integrētā uzņēmuma 
struktūrā, kas veic ražošanas vai piegādes 
funkciju.
12. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomi vai direktoru padomi 
veido neatkarīgi locekļi, kas iecelti vismaz 
uz pieciem gadiem. Par viņu iecelšanu 
ziņo pārvaldes iestādei vai citai 
kompetentai valsts iestādei, un tā ir 
saistoša saskaņā ar šā panta 6. punkta 
noteikumiem.
13. Šā panta 12.a punkta vajadzībām 
pārvades sistēmas operatora uzraudzības 
padomes vai direktoru padomes loceklis ir 
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uzskatāms par neatkarīgu, ja viņš nav 
iesaistīts vertikāli integrētā uzņēmuma 
darbībās vai kā citādi saistīts ar vertikāli 
integrēto uzņēmumu, to kontrolējošiem 
akcionāriem vai ar abu pārvaldi, kas 
radītu interešu konfliktu un ietekmētu 
lēmumu pieņemšanu, it īpaši:
(a) pēdējos piecus gadus pirms iecelšanas 
uzraudzības padomē vai direktoru padomē 
viņš nav bijis darba ņēmējs nevienā no 
vertikāli integrētā uzņēmuma filiālēm, kas 
veic ražošanas vai piegādes funkciju;
(b) viņš nav ieinteresēts vai nesaņem 
nekādu atlīdzību no vertikāli integrētā 
uzņēmuma vai kāda saistītā uzņēmuma, 
izņemot pārvades sistēmas operatoru;
(c) viņam nav darījuma attiecību ar 
vertikāli integrētā uzņēmuma filiālēm, kas 
veic elektroenerģijas piegādes funkciju 
laikā, kamēr viņš ir uzraudzības padomē 
vai direktoru padomē;
(d) viņš nav valdes loceklis uzņēmumā, 
kurā vertikāli integrētais uzņēmums ieceļ 
uzraudzības padomes vai direktoru 
padomes locekļus.
13. Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 
sistēmas operators izstrādā un īsteno 
atbilstības programmu, kurā izklāsta 
pasākumus, kas veikti, lai nepieļautu 
diskriminējošu rīcību. Programmā paredz 
konkrētus darbinieku pienākumus, lai 
sasniegtu šo mērķi. To apstiprina 
pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts iestāde. Programmas 
atbilstību uzrauga neatkarīga atbilstības 
amatpersona. Pārvaldes iestāde ir 
pilnvarota noteikt sankcijas, ja atbilstības 
programma netiek pienācīgi īstenota.
15. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona vai valde ieceļ personu vai 
struktūru par atbilstības amatpersonu, kas 
atbild par:
(i) atbilstības programmas uzraudzību un 
īstenošanu;



PA\707346LV.doc 13/22 PE402.514v01-00

LV

(ii) gada ziņojuma izstrādi, kurā izklāstīti 
pasākumi atbilstības programmas 
īstenošanai, un tās iesniegšanu pārvaldes 
iestādei;
(iii) ieteikumiem saistībā ar atbilstības 
programmu un tās īstenošanu.
16. Atbilstības amatpersonas neatkarību 
jo īpaši garantē darba līguma noteikumi.
17. Atbilstības amatpersonai ir iespēja 
regulāri vērsties pie pārvades sistēmas 
operatora vai vertikāli integrētā 
uzņēmuma uzraudzības padomes vai 
direktoru padomes un pie pārvaldes 
iestādēm.
18. Atbilstības amatpersona piedalās visās 
pārvades sistēmas operatora uzraudzības 
padomes vai direktoru padomes 
sanāksmēs, kurās tiek izskatīti šādi 
jautājumi:
(i) nosacījumi attiecībā uz piekļuvi un 
pieslēgumu tīklam, tostarp piekļuves un 
sastrēgumu pārvaldības maksas 
iekasēšana un maksājumi saskaņā ar 
kompensācijas mehānismu starp pārvades 
sistēmu operatoriem atbilstoši Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 3. pantam;
(ii) projekti pārvades tīklu sistēmas 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai, 
tostarp investīcijas starpsavienojumos un 
pieslēgumos;
(iii) balansēšanas noteikumi, tostarp 
rezerves jaudas noteikumi;
(iv) elektroenerģijas iegāde, lai segtu 
zudumus.
19. Šo sanāksmju laikā viņš neļauj 
diskriminējošā veidā izpaust uzraudzības 
padomei vai direktoru padomei tādu 
informāciju par ražotāju vai piegādātāju 
darbībām, kas var būt komerciāli izdevīga.
20. Atbilstības amatpersonai ir pieeja visai 
pārvades sistēmas operatora 
dokumentācijai, ierakstiem un birojiem 
un visai informācijai, kas vajadzīga 
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atbilstības amatpersonas pienākumu 
pienācīgai veikšanai.
21. Atbilstības amatpersonu ieceļ amatā 
un atlaiž galvenā izpildpersona vai valde 
tikai pēc pārvaldes iestādes 
apstiprinājuma.
22. Pārvades sistēmas operators vismaz 
reizi divos gados izstrādā tīkla attīstības 
desmit gadu plānu. Šajos plānos paredzēti 
efektīvi pasākumi sistēmas atbilstības un 
piegāžu drošības garantēšanai.
23. Sagatavotajā tīkla attīstības desmit 
gadu plānā jo īpaši:
(i) norāda tirgus dalībniekiem galvenās 
pārvades infrastruktūras, kas būtu 
jāuzbūvē turpmākajos desmit gados;
(ii) min visas investīcijas, par kurām jau 
ir pieņemts lēmums, un nosaka jaunas 
investīcijas, par kurām jāpieņem 
īstenošanas lēmums turpmāko trīs gadu 
laikā.
24. Lai izstrādātu šo tīkla attīstības desmit 
gadu plānu, katrs pārvades sistēmas 
operators izstrādā pamatotu hipotēzi par 
ražošanas, patēriņa un tirdzniecības ar 
citām valstīm attīstību un ņem vērā jau 
esošos reģionālos un Eiropas tīklu 
investīciju plānus. Pārvades sistēmu 
operators pienācīgā laikā iesniedz 
projektu kompetentajai valsts iestādei.
25. Kompetentā valsts iestāde atklātā un 
pārredzamā veidā konsultējas ar visiem 
attiecīgā tīkla lietotājiem, pamatojoties uz 
tīkla attīstības desmit gadu plāna 
projektu, un konsultāciju rezultātu var 
publiskot, it īpaši informāciju par 
iespējamām vajadzīgajām investīcijām.
26. Kompetentā valsts iestāde pārbauda, 
vai tīkla attīstības desmit gadu plāns 
aptver visas nepieciešamās investīcijas, 
kas konstatētas konsultāciju laikā. Šī 
iestāde var likt pārvades sistēmas 
operatoram grozīt šo plānu.
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27. Kompetentā valsts iestāde, kas minēta 
šā panta 24., 25. un 26. punktā var būt 
valsts pārvaldes iestāde, jebkura cita 
kompetenta valsts iestāde vai pārvades 
sistēmu operatoru izveidots tīkla attīstības 
pārvaldītājs. Tādā gadījumā pārvades 
sistēmu operatori iesniedz statūtu, 
dalībnieku saraksta un reglamenta 
projektus, ko apstiprina kompetentā valsts 
iestāde.
28. Ja pārvades sistēmas operators 
atsakās īstenot kādas investīcijas, kas 
minētas tīkla attīstības 10 gadu plānā un 
kas jāīsteno turpmākajos trijos gados, 
dalībvalstis nodrošina, ka pārvaldes 
iestāde vai jebkura cita kompetenta valsts 
iestāde ir pilnvarota veikt vienu no šādiem 
pasākumiem:
(a) izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, 
prasīt pārvades sistēmas operatoram pildīt 
investīciju saistības, izmantojot savas 
finansiālās iespējas;
(b) aicināt neatkarīgus investorus 
piedalīties konkursā par iespēju veikt 
vajadzīgās investīcijas pārvades sistēmā 
un var noteikt par pienākumu pārvades 
sistēmas operatoram:
- piekrist, ka finansējumu sniedz trešā 
puse;
- piekrist, ka būvniecību veic trešā puse, 
un būvēt jaunos objektus;
- piekrist ekspluatēt attiecīgo jaunos 
objektus.
Attiecīgos finanšu noteikumus apstiprina 
pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts pārvaldes iestāde. Abos 
gadījumos tarifu noteikumos paredz 
ieņēmumus, kas sedz investēšanas 
izmaksas.
29. Kompetentā valsts iestāde uzrauga un 
vērtē investīciju plāna īstenošanu.
30. Pārvades sistēmu operatori ir atbildīgi 
par to, lai izstrādātu un publiskotu 
pārredzamas un efektīvas procedūras 
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jaunu spēkstaciju nediskriminējošai 
pieslēgšanai tīklam. Šīs procedūras 
apstiprina valsts pārvaldes iestāde vai 
jebkura cita kompetenta valsts iestāde.
31. Pārvades sistēmas operators nav 
tiesīgs atteikties pieslēgt jaunu 
spēkstaciju, to pamatojot ar to, ka nākotnē 
varētu veidoties pieejamās tīkla jaudas 
ierobežojumi, piemēram, sastrēgumi 
pārvades tīkla attālās vietās. Pārvades 
sistēmas operatoram jāsniedz vajadzīgā 
informācija.
32. Pārvades sistēmas operators nav 
tiesīgs atteikties pieslēgt jaunu 
savienojuma punktu, to pamatojot tikai ar 
to, ka tas radīs papildu izmaksas saistībā 
ar tīkla elementu nepieciešamās jaudas 
palielinājumu netālu no šī jaunā 
savienojuma punkta.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kas nav īstenojušas īpašumtiesību nošķiršanu, tiek dota iespēja vēl vairāk 
liberalizēt tirgus, neķeroties pie īpašumtiesību nošķiršanas.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Neatkarīgi sistēmas operatori
1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spējā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 8. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
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un iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā 
gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli 
integrētam uzņēmumam, kam pieder 
pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai 
panāktu atbilstību 8. panta 1. punktam.
2. Dalībvalsts var apstiprināt un iecelt 
neatkarīgu sistēmas operatoru tikai tad, ja
(a) potenciālais operators ir apliecinājis 
savu atbilstību 8. panta 1. punkta b) līdz 
d) apakšpunkta prasībām;
(b) potenciālais operators ir apliecinājis, 
ka tā rīcībā ir finanšu, tehniskie un 
cilvēkresursi, kas vajadzīgi 9. pantā 
paredzēto uzdevumu veikšanai;
(c) potenciālais operators ir apņēmies 
ievērot pārvaldes iestādes ierosināto 
desmit gadu tīkla attīstības plānu;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks ir 
apliecinājis spēju ievērot saistības, kas 
izriet no 6. punkta. To apliecina, 
iesniedzot projektus visiem līgumiem, ko 
šis potenciālais operators slēgs ar citām 
attiecīgajām struktūrām;
(e) potenciālais operators ir apliecinājis 
spēju ievērot saistības, kas izriet no 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā*, tostarp par 
pārvades sistēmu operatoru sadarbību 
Eiropas un reģionālā mērogā.
3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde 
sertificējusi kā atbilstošus 8.a panta un 
10. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis 
apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu 
operatoriem. Piemēro 8.b pantā izklāstīto 
sertifikācijas procedūru.
4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 8.b pantā izklāstīto procedūru 
un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu 
mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas 
lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc 
Energoregulatoru sadarbības aģentūras 
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priekšlikuma un pēc pārvades sistēmas 
īpašnieka un pārvades sistēmas operatora 
viedokļu uzklausīšanas ieceļ neatkarīgu 
pārvades sistēmas operatoru uz 5 gadiem. 
Pārvades sistēmas īpašnieks jebkurā laikā 
var ierosināt pārvaldes iestādei iecelt 
jaunu neatkarīgu sistēmas operatoru 
saskaņā ar 10. panta 1. punktā paredzēto 
procedūru.
5. Neatkarīgo sistēmas operatoru 
uzdevums ir piešķirt un pārvaldīt trešās 
personas pieeju, tostarp iekasēt piekļuves 
maksu un pārslodzes maksu, un 
maksājumus saistībā ar kompensācijas 
mehānismu starp pārvades sistēmu 
operatoriem atbilstoši Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 3. pantam, kā arī 
ekspluatēt, uzturēt un attīstīt pārvades 
sistēmu un ar investīciju plānošanu 
panākt, lai sistēma ilgtermiņā atbilstu 
pamatotam pieprasījumam. Tīkla attīstībā 
neatkarīgais sistēmas operators atbild par 
jaunu infrastruktūras objektu plānošanu 
(tostarp apstiprināšanu), būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas 
darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators 
atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses pieejas 
piešķiršana un pārvaldība un investīciju 
plānošana nedrīkst būt pārvades sistēmas 
īpašnieku pienākums.
6. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašnieks
(a) pienācīgi sadarbojas ar neatkarīgo 
sistēmas operatoru un palīdz tam veikt 
pienākumus, tostarp sniedzot visu 
attiecīgo informāciju;
(b) finansē investīcijas, par kurām nolemj 
neatkarīgais sistēmas operators un kuras 
apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, 
ka tās finansē cita ieinteresētā puse, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. 
Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina 
pārvaldes iestāde. Pirms apstiprināšanas 
pārvaldes iestāde apspriežas ar aktīvu 
īpašnieku un citiem interesentiem;
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(c) nodrošina segumu saistībām, kas 
attiecas uz tīkla aktīviem, izņemot to 
saistību daļu, kas saistīta ar neatkarīgā 
sistēmas operatora uzdevumiem; 
(d) nodrošina garantijas, kas vajadzīgas 
finansējuma piesaistei tīkla 
paplašināšanai, izņemot tās investīcijas, 
attiecībā uz kurām saskaņā ar 
b) apakšpunktu pārvades sistēmas 
īpašnieks piekritis, ka finansējumu 
nodrošina cita ieinteresētā persona, arī 
neatkarīgais sistēmas operators.
7. Attiecīgajai valsts konkurences iestādei 
piešķir visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
ciešā sadarbībā ar pārvaldes iestādi varētu 
efektīvi uzraudzīt, kā pārvades sistēmas 
īpašnieks pilda 6. punktā paredzētās 
saistības.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgu sistēmas operatoru variants, ņemot vērā tā augstās reglamentējošās izmaksas, 
neparedz citu stabilu alternatīvu kā vienīgi īpašumtiesību nošķiršanu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants svītrots
Pārvades sistēmu īpašnieku nošķiršana
1. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem, 
kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, 
jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, 
kas nav saistītas ar pārvadi, vismaz šādos 
aspektos: to juridiskā forma, organizācija 
un lēmumu pieņemšana.
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2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka neatkarību, 
piemēro vismaz šādus obligātos kritērijus:

(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā elektroenerģijas 
uzņēmuma struktūrās, kas tieši vai netieši 
ir pastāvīgi atbildīgas par elektroenerģijas 
ražošanu, sadali un piegādi; 
(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to 
personu profesionālās intereses, kas atbild 
par pārvades sistēmas īpašniekuzņēmuma 
vadību, un vienlaikus tās varētu rīkoties 
neatkarīgi; 
(c) pārvades sistēmas īpašnieks izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāsta 
pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.
3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks pilnībā ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šie noteikumi pamatojas uz 10. pantu un 10. panta svītrošanas gadījumā tie ir lieki.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 1. punkts – i) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) uzraudzīt tirgus atvērtību un konkurenci 
vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, 
tostarp saistībā ar elektroenerģijas biržām, 
cenām, ko maksā mājsaimniecības, 
operatoru maiņu, atteikumiem no 
pieslēguma un mājsaimniecību sūdzībām 
saskaņotā formā, kā arī konkurences 
kropļojumus vai ierobežojumus, 
sadarbojoties ar konkurences iestādēm, 
tostarp sniedzot konkurences iestādēm 
informāciju par atbilstīgiem gadījumiem;

(i) uzraudzīt tirgus atvērtību un konkurenci 
vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, 
tostarp saistībā ar elektroenerģijas biržām, 
cenām, ko maksā mājsaimniecības, 
operatoru maiņu, pieteikumiem uz 
pieslēgumu un atteikumiem no 
pieslēguma, uzturēšanas izmaksām un 
mājsaimniecību sūdzībām saskaņotā formā, 
kā arī konkurences kropļojumus vai 
ierobežojumus, sadarbojoties ar 
konkurences iestādēm, tostarp sniedzot 
konkurences iestādēm informāciju par 
atbilstīgiem gadījumiem;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu patērētājiem labāku izvēli, valsts iestādei jāpiešķir pilnvaras pārraudzīt 
visdažādākās likmes un maksājumus.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 1. punkts – k) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
elektroenerģijas universālajam un 
sabiedriskajam pakalpojumam,
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti;

(k) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, visā ES teritorijā nodrošināt
vienādas un pārskatāmas augstas prasības 
elektroenerģijas patērētājiem, tostarp 
pilsoņiem, sniegtajam universālajam un 
sabiedriskajam pakalpojumam un 
nodrošināt mazaizsargātu patērētāju 
aizsardzību un visu A pielikumā paredzēto 
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patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu 
efektivitāti;

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādes pilnvaru pilnīgāks skaidrojums palīdz tirgus darbībai un gara rezultātā dod 
labumu patērētājiem.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 1. punkts – m) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, 
vienota patēriņa datu formāta izmantošanu 
un piekļuvi datiem saskaņā ar A pielikuma 
h) punktu;

(m) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, 
tostarp cenām un jebkuriem citiem 
saistītajiem izdevumiem, šādu vienota 
patēriņa datu formāta izmantošanu un 
visiem patērētājiem tūlītēju piekļuvi 
šādiem datiem saskaņā ar A pielikuma 
h) punktu;

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādes pilnvaru pilnīgāks skaidrojums palīdz tirgus darbībai un gara rezultātā dod 
labumu patērētājiem.
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