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ĪSS PAMATOJUMS

Ierosinātā direktīva groza Direktīvu 2003/55 un attiecas uz „kopīgiem noteikumiem attiecībā 
uz dabasgāzes iekšējo tirgu”. Tā ir daļa no „enerģētikas paketes” („ES elektroenerģijas un 
dabasgāzes tirgi: trešā likumdošanas pakete), kuru Komisija ierosināja 2007. gada septembrī.
Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē piecus paketes priekšlikumus un kopumā tos atbalsta, tā 
kā tie ir ļoti svarīgi, lai izveidotu patiesu Eiropas enerģētikas iekšējo tirgu. Priekšlikumu 
mērķi ir nodrošināt piegādes drošību, kā arī uzturēt cenu pārredzamību un to saistību ar 
konkurējošiem tirgiem, lai no tā gūtu labumu visi Eiropas patērētāji. Citiem vārdiem sakot, 
mērķis ir atbalstīt un tālāk attīstīt pašreizējo liberalizācijas procesu Eiropā, kuru stingri 
atbalsta šā atzinuma sagatavotājs.

Atzinuma sagatavotājs priekšlikumu vērtē atzinīgi, tomēr uzskata, ka ir iespējami turpmāki 
uzlabojumi galvenokārt attiecībā uz patērētāju aizsardzības jautājumiem, un tāpēc ierosina 
veikt šādus grozījumus.

 Saprātīgas cenas un viegla piekļuve energopakalpojumiem visiem Eiropas 
patērētājiem ir atzinuma sagatavotāja un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas augsta prioritāte. Patērētāju aizsardzības pasākumi gāzes nozarē ir ļoti 
svarīgi, īpaši būtiski ir nodrošināt, lai patērētāji var viegli un bez papildu maksas 
nomainīt piegādātāju un viegli piekļūt saviem patēriņa datiem u.tml. Turklāt atzinuma 
sagatavotājs atbalsta 2006. gada prasības (Direktīva 2006/32/EK par enerģijas 
galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem) un mudina dalībvalstis 
ieviest „viedo skaitītāju” sistēmu, kā arī nodrošināt, ka patērētāju veiktā 
priekšapmaksa ir adekvāta un uzrāda faktisko gāzes patēriņu.

 Lai garantētu A pielikumā minēto patērētāju aizsardzības pasākumu ieviešanu, valsts 
pārvaldes iestādēm jānodrošina efektīva šo pasākumu īstenošana un ieviešana. Turklāt 
valsts pārvaldes iestādes veic uzraudzības funkcijas un noteikumu pārkāpšanas 
gadījumā piemēro attiecīgas sankcijas. Pakalpojumu kvalitātei ir jābūt gāzes 
uzņēmumu galvenajam mērķim.

 Komisijas priekšlikums pārvaldes iestādēm nodrošina pilnīgu neatkarību. Lielākajā 
daļā Eiropas Savienības tiesisko sistēmu tiesa varēs vienīgi pārbaudīt, vai regulators 
sava lēmuma pieņemšanā ir ievērojis procesuālo kārtību (ierobežotā pārbaude), bet 
nevarēs lemt par lēmuma saturu. Atzinuma sagatavotājs ir nobažījies, ka tas dos 
pārvaldes iestādei neierobežotu rīcības brīvību. Tas ir pretrunā vispārējiem kontroles 
un līdzsvarotības principiem.

 Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka piegādes drošību, no kuras gūtu labumu Eiropas 
patērētāji, vislabāk var sasniegt, izvairoties no tirgus koncentrācijas un nodrošinot 
efektīva enerģētikas tirgus izveidi. Pastāv strukturālas atšķirības starp gāzes un 
elektroenerģijas nozarēm. Gāzes nozarē pastāv piegādātāju koncentrācija un piegāžu 
ilgtermiņa līgumi, kā arī vērojams lejupējo tirgu likviditātes trūkums. Tādēļ 
nepieciešama jauna tirdzniecības sistēma, un tirdzniecības saistības jāpadara obligātas.

 Atzinuma sagatavotājs stingri atbalsta Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija 
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rezolūcijā par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvām ietverto 
paziņojumu, ka pārvades nošķiršana uzskatāma par vissvarīgāko līdzekli, lai 
nediskriminējošā veidā veicinātu investīcijas infrastruktūrā.

 Dalībvalstu pienākums ir nodrošināt pienācīgu šīs direktīvas ieviešanu un kontroli, kā 
arī otrās enerģētikas paketes īstenošanu. Atzinuma sagatavotājs stingri mudina 
Komisiju piemērot sankcijas tām dalībvalstīm, kuras vēl nav ieviesušas otro 
enerģētikas paketi.

 Turklāt atzinuma sagatavotājs atbalsta reģionālo sadarbību, lai nodrošinātu ciešāku 
gāzes cauruļvadu integrāciju Eiropā. Lai iegūtu reāli funkcionējošu, efektīvu iekšējo 
tirgu, jāatvieglo piegādes virzienu mainīšana. Dalībvalstis nodrošina un uzrauga 
reģionālo sadarbību, kā arī nodrošina obligāto starpsavienojumu līmeni kaimiņos 
esošo dalībvalstu starpā.

 Attiecīgi ir jāpastāv pārredzamākiem un stingrākiem noteikumiem attiecībā uz 
pārvadi, uzglabāšanu un/vai sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļiem, lai jauniem 
dalībniekiem būtu vieglāk ienākt gāzes tirgū.

 Visbeidzot atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu par izņēmumiem 
attiecībā uz jaunām infrastruktūrām (22. pants), taču 22. pantam jāattiecas arī uz 
starpsavienojumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm.

GROZĪJUMI

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

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr.1
8.A APSVĒRUMS (jauns)

(8a) Lai nodrošinātu īpašumtiesību 
nošķiršanas prasību pareizu izpildi, 
Komisijai jāpārrauga nošķiršanas process 
dalībvalstīs un jāziņo Eiropas 
Parlamentam. Komisijai arī jāvēršas pret 
dalībvalstīm, kuras nav īstenojušas 
enerģētikas jomas tiesību aktus, kas ir 
spēkā laikā, kad šī direktīva stājas spēkā. 

                                               
1 OV C , … lpp.
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Pamatojums

Otrās enerģētikas paketes īstenošana parādīja, ka Komisijai rūpīgāk jāpārrauga 
transponēšanas process un laiks, kādā šo direktīvu transponē dalībvalstis.

Grozījums Nr. 2
14. APSVĒRUMS

14. Enerģijas piegādes aizsardzība ir svarīgs 
sabiedrības drošības aspekts un cieši saistīta 
ar ES gāzes tirgus efektīvu darbību. ES 
iedzīvotāji gāzi var saņemt tikai pa tīklu. 
Funkcionējoši gāzes tirgi un jo īpaši tīkli un 
citi aktīvi, kas saistīti ar gāzes piegādi, ir 
svarīgs priekšnoteikums sabiedrības 
drošībai, ekonomikas konkurētspējai un 
iedzīvotāju labklājībai Kopienā. Neskarot 
Kopienas starptautiskās saistības, Kopiena 
uzskata, ka dabasgāzes pārvades sistēma 
Kopienai ir īpaši svarīga, tāpēc vajadzīga 
papildu aizsardzība pret trešo valstu ietekmi, 
kas var apdraudēt Kopienas sabiedrisko 
kārtību un sabiedrības drošību, un Kopienas 
iedzīvotāju labklājību. Šādi pasākumi ir 
nepieciešami arī tādēļ, lai nodrošinātu 
atbilstību efektīvas nošķiršanas 
noteikumiem.

14. Enerģijas piegādes aizsardzība ir svarīgs 
sabiedrības drošības aspekts un cieši saistīta 
ar ES gāzes tirgus efektīvu darbību. Tīkla 
izmantošana ir būtiska ES iedzīvotāju 
apgādei ar gāzi. Funkcionējoši atvērti gāzes 
tirgi, kuros iespējama īsta tirdzniecība, un 
jo īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
gāzes piegādi, ir svarīgs priekšnoteikums 
sabiedrības drošībai, ekonomikas 
konkurētspējai un iedzīvotāju labklājībai 
Kopienā. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, Kopiena uzskata, ka dabasgāzes 
pārvades sistēma Kopienai ir īpaši svarīga, 
tāpēc vajadzīga papildu aizsardzība pret 
trešo valstu ietekmi, kas var apdraudēt 
Kopienas sabiedrisko kārtību un sabiedrības 
drošību, un Kopienas iedzīvotāju labklājību. 
Šādi pasākumi ir nepieciešami arī tādēļ, lai 
nodrošinātu atbilstību efektīvas nošķiršanas 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 3
15. APSVĒRUMS

15. Jāpanāk uzglabāšanas sistēmu operatoru 
neatkarība, lai pilnveidotu trešo personu 
pieeju uzglabāšanas iekārtām, kas ir tehniski 
un/vai ekonomiski nepieciešamas, lai 
nodrošinātu efektīvu pieeju patērētāju
apgādes sistēmai. Tāpēc uzglabāšanas 
iekārtas jāpārvalda juridiski nodalītām 
struktūrām ar faktiskām tiesībām pieņemt 
lēmumus par aktīviem, kas vajadzīgi 
uzglabāšanas iekārtu uzturēšanai, 
ekspluatācijai un attīstīšanai. Jāpalielina arī 
pārredzamība trešām personām piedāvāto 
uzglabāšanas iekārtu jaudu pārvaldīšanā, 
paredzot, ka dalībvalstis nosaka un publicē 
atbilstošu nediskriminējošu, skaidru un 

15. Jāpanāk uzglabāšanas sistēmu operatoru 
neatkarība, lai pilnveidotu trešo personu 
pieeju uzglabāšanas iekārtām, kas ir tehniski 
un/vai ekonomiski nepieciešamas, lai 
nodrošinātu efektīvu pieeju patērētāju 
apgādes sistēmai. Tāpēc uzglabāšanas 
iekārtas jāpārvalda juridiski nodalītām 
struktūrām ar faktiskām tiesībām pieņemt 
lēmumus par aktīviem, kas vajadzīgi 
uzglabāšanas iekārtu uzturēšanai, 
ekspluatācijai un attīstīšanai. Efektīvi
jāpalielina arī pārredzamība trešām 
personām piedāvāto uzglabāšanas iekārtu 
jaudu pārvaldīšanā, paredzot, ka dalībvalstis 
nosaka un publicē atbilstošu 
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publisku regulējumu, ko piemēro 
uzglabāšanas iekārtām.

nediskriminējošu, skaidru un publisku 
regulējumu, ko piemēro uzglabāšanas 
iekārtām.

Grozījums Nr. 4
16. APSVĒRUMS

16. No nediskriminējošas piekļuves sadales 
tīkliem ir atkarīga pakārtota piekļuve 
patērētājiem mazumtirdzniecības līmenī. 
Taču diskriminācijas iespējas trešo personu 
pieejas un investīciju ziņā sadales līmenī ir 
mazākas nekā pārvades līmenī, jo pārslodze 
un ražošanas interešu ietekme sadales līmenī 
kopumā ir mazāka nekā pārvades līmenī. 
Turklāt sadales sistēmu operatoru 
funkcionālā nošķiršana atbilstoši Direktīvai 
2003/55/EK ir obligāta tikai no 2007. gada 
1. jūlija, un tās ietekme uz iekšējo tirgu vēl 
nav novērtēta. Pašreizējie tiesiskie un 
funkcionālie nošķiršanas noteikumi var 
nodrošināt efektīvu nošķiršanu, ja tos 
skaidrāk definē, atbilstoši īsteno un cieši 
pārrauga. Lai panāktu vienādus noteikumus 
mazumtirdzniecībā, jāuzrauga sadales 
sistēmas operatoru darbība, lai tie 
neizmantotu vertikāli integrēta uzņēmuma 
priekšrocības attiecībā uz to konkurētspēju 
tirgū, jo īpaši saistībā ar maziem 
mājsaimniecību vai citu grupu patērētājiem. 

16. No nediskriminējošas piekļuves sadales 
tīkliem ir atkarīga pakārtota piekļuve 
patērētājiem mazumtirdzniecības līmenī. 
Taču diskriminācijas iespējas trešo personu 
pieejas un investīciju ziņā sadales līmenī ir 
mazākas nekā pārvades līmenī, jo pārslodze 
un ražošanas interešu ietekme sadales līmenī 
kopumā ir mazāka nekā pārvades līmenī. 
Turklāt sadales sistēmu operatoru 
funkcionālā nošķiršana atbilstoši Direktīvai 
2003/55/EK ir obligāta tikai no 2007. gada 
1. jūlija, un tās ietekme uz iekšējo tirgu vēl 
nav novērtēta. Pašreizējie tiesiskie un 
funkcionālie nošķiršanas noteikumi var 
nodrošināt efektīvu nošķiršanu, ja tos 
skaidrāk definē, atbilstoši īsteno un cieši 
pārrauga. Lai panāktu vienādus noteikumus 
mazumtirdzniecībā un izveidotu īstu tirgu, 
jāuzrauga sadales sistēmas operatoru 
darbība, lai tie neizmantotu vertikāli 
integrēta uzņēmuma priekšrocības attiecībā 
uz to konkurētspēju tirgū, jo īpaši saistībā ar 
maziem mājsaimniecību vai citu grupu 
patērētājiem. 

Grozījums Nr. 5
21.A APSVĒRUMS (jauns)

(21a) Piegādātāju koncentrācija, piegāžu 
ilgtermiņa līgumi un nākamā posma 
likviditātes trūkums rada gāzes tirgus 
strukturālu neelastību, kas izraisa 
nepārredzamu cenu struktūru. Lai ieviestu 
skaidrību izmaksu struktūrā, cenu 
veidošanai jābūt pārredzamākai, tādēļ 
tirdzniecības pienākumam jābūt obligātam.
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Pamatojums

Lai veicinātu jaunu un mazāku gāzes uzņēmumu piekļuvi tirgum un lai uzlabotu gāzes tirgus 
un cenu pārredzamību.

Grozījums Nr. 6
23. APSVĒRUMS

23. 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. 

23. 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, un 
priekšapmaksai jābūt atbilstīgai un 
jāatspoguļo to reālais gāzes patēriņš. 
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. 

Pamatojums

Patērētāji par gāzi maksā avansā, piemēram, katru mēnesi. Bieži šis avansa maksājums 
neatspoguļo patērētāja reālo patēriņu. Tādējādi energouzņēmumi no patērētājiem saņem 
bezprocentu kredītu. Izmantojot jaunās tehnoloģijas (piemēram, „viedos skaitītājus”), 
energouzņēmumi var prasīt atbilstīgāku priekšapmaksu.

Grozījums Nr. 7
23.A APSVĒRUMS (jauns)

(23a) Dalībvalstīm jānodrošina pienācīga 
apgāde ar individuālajiem skaitītājiem 
(viedā mērīšana), kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK par 
enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK1, lai 
patērētājiem sniegtu precīzu informāciju 
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par enerģijas patēriņu un nodrošinātu 
efektivitāti galapatērētājiem.
1 OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.

Pamatojums

Viedie skaitītāji patērētājiem sniedz labāku priekšstatu par faktisko gāzes patēriņu un 
tādējādi veicina apdomīgāku gāzes patēriņu.

Grozījums Nr. 8
24. APSVĒRUMS

24. Lai uzlabotu apgādes drošību, vienlaikus 
saglabājot dalībvalstu solidaritāti, jo īpaši 
energoapgādes krīzes gadījumā, jāizveido 
pamats reģionālai solidārai sadarbībai.

24. Lai uzlabotu apgādes drošību, vienlaikus 
saglabājot dalībvalstu solidaritāti, jo īpaši 
energoapgādes krīzes gadījumā, jāizveido 
efektīva sistēma reģionālai solidārai 
sadarbībai.

Grozījums Nr. 9
25. APSVĒRUMS

25. Lai izveidotu dabasgāzes iekšējo tirgu, 
dalībvalstīm jāveicina savu valstu tīklu 
integrācija un tīklu operatoru sadarbība 
Eiropas un reģionālā mērogā.

25. Lai izveidotu dabasgāzes iekšējo tirgu, 
dalībvalstīm jānodrošina un jāpārrauga
savu valstu tīklu integrācija un tīklu 
operatoru sadarbība Eiropas un reģionālā 
mērogā.

Grozījums Nr. 10
1. PANTS, 3. PUNKTS

5.a pants, 3. punkts (Direktīva 2003/55/EK)

3. Par sadarbību informē Komisiju. 3. Par sadarbību informē Komisiju; 
Komisija pārrauga to un ziņo Eiropas 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 11
1. PANTS, 4. PUNKTS

5.b pants (Direktīva 2003/55/EK)

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru sadarbību 
reģionālā mērogā un sekmē tiesisko un 

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru sadarbību
reģionālā mērogā un nodrošina tiesisko un 
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regulatīvo sistēmu konsekvenci. Reģionālās 
sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā teritorija 
atbilst ģeogrāfiskajām teritorijām, ko 
noteikusi Komisija saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.h panta 3. punktu.”

regulatīvo sistēmu konsekvenci. Turklāt 
dalībvalstis nodrošina kaimiņos esošu 
dalībvalstu starpsavienojumu obligāto 
līmeni. Reģionālās sadarbības aptvertā 
ģeogrāfiskā teritorija atbilst ģeogrāfiskajām 
teritorijām, ko noteikusi Komisija saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.h panta 
3. punktu.”

Pamatojums

Lai izveidotu patiesi starptautisku gāzes tirgu, jābūt pietiekamiem savienojumiem starp 
dalībvalstīm. Starpsavienojumu skaita palielināšana uzlabos arī piegāžu drošību.

Grozījums Nr. 12
1. PANTS, 6. PUNKTS

8. pants, 1. punkts, a) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)

(a) ar ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem 
ekspluatē, uztur un attīsta drošas, stabilas un 
efektīvas pārvades, uzglabāšanas un/vai 
SDG iekārtas, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus, un veicina energoefektivitāti, 
pētniecību un inovācijas, jo īpaši attiecībā uz 
neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu 
oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes 
vairošanu.

(a) ar ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem 
ekspluatē, uztur un attīsta drošas, stabilas un 
efektīvas pārvades, uzglabāšanas un/vai 
SDG iekārtas, lai nodrošinātu tirgus 
atvērtību jauniem ienācējiem, pienācīgi 
ņemot vērā vides apsvērumus, un veicina 
energoefektivitāti, pētniecību un inovācijas, 
jo īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas 
resursu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju 
popularitātes vairošanu.

Pamatojums

Maziem un jauniem uzņēmumiem jānodrošina iespēja piekļūt tirgum.

Grozījums Nr. 13
1. PANTS, 6.A PUNKTS (jauns)

8.a pants (jauns) (Direktīva 2003/55/EK)

(6a) Iekļauj šādu pantu:
„8.a pants
Dalībvalstis atsevišķi vai kopīgi nodrošina, 
ka vismaz 20 % no kopējā valsts līmenī 
izmērītā vairumtirdzniecībā pārdotās gāzes 
apjoma tirgo pārredzamā biržā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka visi tirgus dalībnieki ir 
vienādi pakļauti šim pienākumam.”
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Pamatojums

Lai veicinātu jaunu un mazāku gāzes uzņēmumu piekļuvi tirgum un lai uzlabotu gāzes tirgus 
un cenu pārredzamību.

Grozījums Nr. 14
1. PANTS, 13. PUNKTS

22. pants, 3. punkts, 1. daļa (Direktīva 2003/55/EK)

3. Pārvaldes iestāde, kas minēta VIa nodaļā, 
konkrētos gadījumos var pieņemt lēmumu 
par 1. un 2. punktā minētā atbrīvojuma 
piešķiršanu. Ja attiecīgā infrastruktūra 
atrodas vairāku dalībvalstu teritorijā, 
uzdevumus, kas ar šo pantu uzticēti 
pārvaldes iestādei, veic Aģentūra.

3. Pārvaldes iestāde, kas minēta VIa nodaļā, 
konkrētos gadījumos pieņem lēmumu par 
1. un 2. punktā minētā atbrīvojuma 
piešķiršanu. Ja attiecīgā infrastruktūra 
atrodas vairāku dalībvalstu teritorijā, 
uzdevumus, kas ar šo pantu uzticēti 
pārvaldes iestādei, veic Aģentūra.

Grozījums Nr. 15
1. PANTS, 14. PUNKTS

24.b pants, a) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)

(a) ciešā sadarbībā ar Aģentūru, citu 
dalībvalstu pārvaldes iestādēm un Komisiju 
sekmēt konkurētspējīgu, drošu un ekoloģiski 
ilgtspējīgu iekšējo dabasgāzes tirgu Kopienā 
un efektīvu tirgus atvēršanu visiem 
Kopienas patērētājiem un piegādātājiem;

(a) ciešā sadarbībā ar Aģentūru, citu 
dalībvalstu pārvaldes iestādēm un Komisiju 
sekmēt konkurētspējīgu, pārredzamu, drošu 
un ekoloģiski ilgtspējīgu iekšējo dabasgāzes 
tirgu Kopienā un efektīvu tirgus atvēršanu 
visiem Kopienas patērētājiem un 
piegādātājiem;

Grozījums Nr. 16
1. PANTS, 14. PUNKTS

24.b pants, b) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)

(b) attīstīt konkurējošus un pienācīgi 
funkcionējošus reģionālos tirgus Kopienā, 
lai sasniegtu a) apakšpunktā minēto mērķi; 

(b) attīstīt konkurējošus un pienācīgi un 
efektīvi funkcionējošus reģionālos tirgus 
Kopienā, lai sasniegtu a) apakšpunktā 
minēto mērķi; 

Grozījums Nr. 17
1. PANTS, 14. PUNKTS

24.b pants, d) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)
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(d) īstermiņā un ilgtermiņā panākt drošu, 
uzticamu un efektīvu sistēmu attīstību, 
veicināt energoefektivitāti, pētniecību un 
inovācijas, lai nodrošinātu sistēmas 
atbilstību pieprasījumam, un neizsīkstošo 
enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju 
inovatīvu tehnoloģiju attīstību;

(d) īstermiņā un ilgtermiņā panākt drošu, 
pārredzamu, uzticamu un efektīvu sistēmu 
attīstību, veicināt energoefektivitāti, 
pētniecību un inovācijas, lai nodrošinātu 
sistēmas atbilstību pieprasījumam, un 
neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu 
oglekļa emisiju inovatīvu tehnoloģiju 
attīstību;

Grozījums Nr. 18
1. PANTS, 14. PUNKTS

24.c pants, 1. punkts, i) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)

i) uzraudzīt tirgus atvērtību un konkurenci 
vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, 
tostarp saistībā ar dabasgāzes 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;

uzraudzīt tirgus atvērtības efektivitāti un 
konkurenci vairumtirdzniecībā un 
mazumtirdzniecībā, tostarp saistībā ar 
dabasgāzes biržām, cenām, ko maksā 
mājsaimniecības, operatoru maiņu, 
faktiskajam patēriņam atbilstīgiem 
priekšapmaksas noteikumiem, 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; 

Pamatojums

Patērētāji par gāzi katru mēnesi maksā avansā. Bieži šis avansa maksājums neatspoguļo 
patērētāja reālo patēriņu. Tādējādi energouzņēmumi no patērētājiem saņem bezprocentu 
kredītu. Izmantojot jaunās tehnoloģijas (piemēram, „viedos skaitītājus”), energouzņēmumi 
var prasīt atbilstīgāku priekšapmaksu.

Grozījums Nr. 19
1. PANTS, 14. PUNKTS

24.c pants, 1. punkts, l) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)

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

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti un 
pienācīgu īstenošanu patērētāju labā un 
piemērot sankcijas pret piegādes 
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uzņēmumiem noteikumu pārkāpšanas 
gadījumā;

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm jānodrošina ne tikai patērētāju aizsardzības pasākumu efektivitāte, bet 
arī to īstenošana.

Grozījums Nr. 20
1. PANTS, 14. PUNKTS

24.c pants, 1. punkts, n) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)

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

(n) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, 
vienota un viegli saprotama patēriņa datu 
formāta izmantošanu, faktiskajam 
patēriņam atbilstīgu priekšapmaksu un 
piekļuvi datiem saskaņā ar A pielikuma 
h) punktu;

Pamatojums

Patērētāji par gāzi maksā avansā, piemēram, katru mēnesi. Bieži šis avansa maksājums 
neatspoguļo patērētāja reālo patēriņu. Tādējādi energouzņēmumi no patērētājiem saņem 
bezprocentu kredītu. Izmantojot jaunās tehnoloģijas (piemēram, „viedos skaitītājus”), 
energouzņēmumi var prasīt atbilstīgāku priekšapmaksu.

Grozījums Nr. 21
1. PANTS, 14. PUNKTS

24.c pants, 3. punkts, b) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)

(b) sadarbībā ar valsts konkurences iestādēm
pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, ja 
konkurences noteikumi nav pārkāpti, lemt 
par pasākumiem, kas ir vajadzīgi efektīvas 
konkurences veicināšanai un tirgus 
pareizas darbības nodrošināšanai, tostarp 
gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences iestādi
pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
pamatojoties uz šādiem pētījumiem, 
saskaņā ar valsts tiesību aktos noteiktajām 
pilnvarām lemt par pasākumiem, kas ir 
vajadzīgi un piemēroti, lai nodrošinātu 
atbilstību pienākumiem, kas noteikti šajā 
direktīvā vai pārvaldes iestādes vai 
aģentūras lēmumos;

Pamatojums

Pārvaldes iestādes lēmums veikt norādītos pasākumus jābalsta uz minēto izmeklēšanu (kas 
veiktas sadarbībā ar kompetentu valsts iestādi) rezultātiem. Turklāt grozījuma otrā daļa ir 
vajadzīga, jo vairākumā Eiropas Savienības tiesisko sistēmu tiesa varēs tikai pārbaudīt, vai 
regulators sava lēmuma pieņemšanā ir ievērojis procesuālo kārtību (ierobežotā pārbaude), 
bet nevarēs lemt par lēmuma saturu. Ir vajadzīga kontrole un līdzsvarojoši pasākumi.
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Grozījums Nr. 22
1. PANTS, 14. PUNKTS

24.c pants, 9. punkts (Direktīva 2003/55/EK)

9. Dalībvalstis izveido atbilstīgus un 
efektīvus regulēšanas, kontroles un 
pārredzamības mehānismus, lai izvairītos no 
dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas 
izmantošanas, jo īpaši kaitējot patērētājiem, 
un no negodīgas rīcības, kas vērsta uz 
konkurences samazināšanu. Šajos 
mehānismos ņem vērā Līguma noteikumus 
un īpaši tā 82. pantu.

9. Dalībvalstis izveido atbilstīgus un 
efektīvus regulēšanas, kontroles un 
pārredzamības mehānismus, lai nodrošinātu 
patiesi atvērtu gāzes tirgu un lai izvairītos 
no dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas 
izmantošanas, jo īpaši kaitējot patērētājiem, 
un no negodīgas rīcības, kas vērsta uz 
konkurences samazināšanu. Šajos 
mehānismos ņem vērā Līguma noteikumus 
un īpaši tā 82. pantu.

Grozījums Nr. 23
1. PANTS, 17. PUNKTS

A pielikums, h) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)

(h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un ar 
skaidru vienošanos un bez maksas var 
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites 
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus 
uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka datu 
formātu un kārtību, kādā piegādātāji un 
patērētāji var piekļūt datiem. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja iekasēt 
atsevišķu samaksu.

(h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un ar 
skaidru vienošanos un bez maksas var 
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites 
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus 
uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka viegli 
saprotamu datu formātu un kārtību, kādā 
piegādātāji un patērētāji var viegli piekļūt 
datiem. Par šo pakalpojumu nedrīkst no 
patērētāja iekasēt atsevišķu samaksu.

Grozījums Nr. 24
1. PANTS, 17. PUNKTS

A pielikums, ha) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 2003/55/EK)

(ha) veic priekšapmaksu tikai par apjomu, 
kas atspoguļo faktisko patēriņu; 

Grozījums Nr. 25
1. PANTS, 17. PUNKTS

A pielikums, i) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)

(i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko gāzes patēriņu un 
izmaksām. Par šo pakalpojumu nedrīkst no 
patērētāja iekasēt atsevišķu samaksu.

(i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko gāzes patēriņu un 
izmaksām un var viegli piekļūt šai 
informācijai (attiecīgajā mēnesī). Par šo 
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pakalpojumu nedrīkst no patērētāja iekasēt 
atsevišķu samaksu.

Grozījums Nr. 26
1. PANTS, 17. PUNKTS

A pielikums, j) apakšpunkts (Direktīva 2003/55/EK)

(j) var mainīt piegādātāju jebkurā gada brīdī, 
un patērētāja norēķinus ar iepriekšējo 
piegādātāju nokārto ne vēlāk kā mēneša 
laikā pēc pēdējās piegādes, ko veicis 
iepriekšējais piegādātājs.

(j) var bez papildu izmaksām mainīt 
piegādātāju jebkurā gada brīdī, un patērētāja 
norēķinus ar iepriekšējo piegādātāju nokārto 
ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pēdējās 
piegādes, ko veicis iepriekšējais piegādātājs. 
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