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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0530),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0318/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija 
par valsts pārvaldes iestādēm, tai 
jākonsultē Komisija par tirgus regulēšanas 
jautājumiem. Jāparedz, ka Aģentūra 
informē Komisiju, ja konstatē, ka pārvades 
sistēmu oepratoru sadarbībai nav 
vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts pārvaldes 
iestāde, kuras lēmums neatbilst 
pamatnostādnēm, atsakās izpildīt 
Aģentūras atzinumu.

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija 
par valsts pārvaldes iestādēm, tai 
jākonsultē Komisija par tirgus regulēšanas 
jautājumiem. Jāparedz, ka Aģentūra 
informē Komisiju, ja konstatē, ka pārvades 
sistēmu operatoru sadarbībai nav 
vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts pārvaldes 
iestāde, kuras lēmums neatbilst 
pamatnostādnēm, atsakās izpildīt 
Aģentūras atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus.
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.

Pamatojums

Aģentūrai jābūt nepieciešamajām pilnvarām, lai efektīvi pildītu nozīmīgo regulatora funkciju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot
nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi.

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot
saistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi.

.

Pamatojums

Aģentūrai jābūt nepieciešamajām pilnvarām, lai pildītu nozīmīgo regulatora funkciju, 
nodrošinot efektīvu pārrobežu sadarbību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Aģentūrai vajadzības gadījumā 
jāapspriežas ar ieinteresētajām pusēm un 
jādod tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem, piemēram, tīkla kodeksu un 
noteikumu projektiem.

.

Pamatojums

Aģentūras darba galvenajai daļai jābūt atbilstīgām apspriedēm ar ieinteresētajām personām. 
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Sabiedriskas apspriedes saistībā ar pasākumu, piemēram, tīkla kodeksu un noteikumu, 
sagatavošanu ir jāorganizē Aģentūrai, nevis elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkliem (PSOET).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Aģentūras finansējumu galvenokārt 
vajadzētu veidot Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, pakalpojuma 
maksām un brīvprātīgām iemaksām. Jo 
īpaši Aģentūras rīcībā arī turpmāk jābūt 
resursiem, ko kopējos līdzekļos sadarbībai 
Eiropas mērogā iegulda pārvaldes iestādes.
Attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir 
no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta, 
jāpiemēro Kopienas budžeta procedūra.
Turklāt Revīzijas palātai jāveic 
grāmatvedības revīzija saskaņā ar 91. pantu 
Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā
(EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata 
Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 
185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam.

(15) Aģentūras finansējumu galvenokārt 
vajadzētu veidot Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, pakalpojuma 
maksām un iemaksām. Jo īpaši Aģentūras 
rīcībā arī turpmāk jābūt resursiem, ko 
kopējos līdzekļos sadarbībai Eiropas 
mērogā iegulda pārvaldes iestādes.
Attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir 
no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta, 
jāpiemēro Kopienas budžeta procedūra.
Turklāt Revīzijas palātai jāveic 
grāmatvedības revīzija saskaņā ar 91. pantu 
Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā
(EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata 
Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 
185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam.

.

Pamatojums

Brīvprātīgu iemaksu iespēja varētu radīt šaubas par Aģentūras darba pārredzamību un 
neatkarību.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Līdz ar Aģentūras darba uzsākšanu 
tās budžetu pastāvīgi pārbauda budžeta 
lēmējiestāde, pamatojoties uz reālo darba 
slodzi un rezultātiem. Šajā pārbaudē 
jānosaka, vai Aģentūrai ir doti pietiekami 
cilvēkresursi un finanšu līdzekļi. Budžets 
nodrošina, ka tiek ievēroti vislabākie 
efektivitātes standarti. 

.

Pamatojums

Ir būtiski regulāri pārskatīt izdevumu un cilvēkresursu nepieciešamību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ne vēlāk kā četrus gadus pēc tam, 
kad Aģentūra faktiski ir uzsākusi darbu, 
un vēlāk ik pēc pieciem gadiem Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz pārskatu par Aģentūras tiešajiem 
uzdevumiem un sasniegtajiem 
rezultātiem, to papildinot ar atbilstīgiem 
priekšlikumiem. 

.

Pamatojums

Ir būtiski regulāri pārskatīt Aģentūras darba efektivitāti, un nepieciešamības gadījumā 
paredzēt iespēju pārskata iesniegšanai vēlāk.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūras galvenā mītne atrodas [vieta].
Līdz savu telpu sagatavošanai Aģentūra 
izmantos Komisijas telpas.

4. Aģentūras galvenā mītne atrodas
Briselē. Līdz savu telpu sagatavošanai 
Aģentūra izmantos Komisijas telpas.

.

Pamatojums

Brisele ir vislabākā Aģentūras atrašanās vieta. Tādējādi samazināsies ceļa izdevumi un būs 
vieglāk sazināties ar Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorātu un PSOET, kurš joprojām 
atradīsies Briselē, kā arī ar citām nozīmīgām ieinteresētajām personām. Eiropas 
Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa (ERGEG) pašlaik atrodas Briselē un ir 
parādījusi, ka var strādāt efektīvi. Brisele ir Eiropas galvaspilsēta, un tai ir vislabākie sakari 
ar visām pārējām ES galvaspilsētām.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūras izdotie dokumenti Aģentūras uzdevumi
Aģentūra var Aģentūra papildus 1. panta noteiktajam 

mērķim:
(a) izdot atzinumus, kas adresēti pārvades 
sistēmu operatoriem;

(a) par visiem tehniskajiem jautājumiem, 
kas ir saistīti ar iekšējā tirgus 
nevainojamu darbību, sniedz atzinumus,
ieteikumus un lēmumus, kas adresēti 
pārvades sistēmu operatoriem;

(b) izdot atzinumus, kas adresēti pārvaldes 
iestādēm;

(b) sniedz atzinumus, kas adresēti 
pārvaldes iestādēm;

(c) izdot atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti Komisijai;

(c) sniedz atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti Komisijai, Eiropas Parlamentam 
vai Padomei;

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 7. un 8. pantā.

(d) pieņem lēmumus konkrētos gadījumos, 
kā minēts 6., 7., 8., 8.a, 8.b un 8.c pantā;
(e) kalpo kā valstu regulatoru sadarbības 
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struktūra;
(f) pārskata PSOET uzdevumu izpildi;
(g) izstrādā ekonomiskus un tehniskus 
noteikumus, lai PSOET varētu sagatavot 
kodeksus un noteikumus, kā arī tos 
apstiprina, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
efektīvu un drošu darbību;
(h) pamatojoties uz PSO faktisko izmaksu 
izvērtējumu, nosaka Eiropas 
kompensācijas mehānismu metodes un 
tarifus starp PSO;
(i) rīko ES līmeņa sabiedrisko 
apspriešanu par iepriekš minētajiem 
jautājumiem.

.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ES pamata efektīvai VRI sadarbībai. Aģentūrai ir nepieciešamas 
reālas pilnvaras, lai tā varētu efektīvi risināt pārrobežu jautājumus. Aģentūrai ir 
nepieciešama lielāka nozīme PSO pasākumu projektu sākšanai, uzraudzībai un 
apstiprināšanai, lai panāktu sabiedrības interešu pilnīgu ievērošanu. Aģentūrai ir jābūt arī 
galvenajai nozīmei tīkla pārvades operatoru kodeksu īstenošanā un to piemērošanā. Kopumā 
Aģentūrai jāpiedalās ES kodeksu darbības jomas un satura noteikšanā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma vai 
savas iniciatīvas sniedz Komisijai 
atzinumu par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar tās izveides mērķiem.

Aģentūra pēc Komisijas, Eiropas 
Parlamenta vai Padomes pieprasījuma vai 
savas iniciatīvas sniedz Komisijai, Eiropas 
Parlamentam vai Padomei atzinumu par 
visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās 
izveides mērķiem.

.

Pamatojums

Saskaņā ar ierosināto 4. panta c) apakšpunkta grozījumu Eiropas Parlaments un Padome ir 
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jāiekļauj to iestāžu sarakstā, kuras var saņemt atzinumus no Aģentūras.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu.

3. Aģentūra var apstiprināt Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c pantā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c pantā minētos 
elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu kodeksus un 10 
gadu investīciju plānu, nepieļaujot 
diskrimināciju un nodrošinot efektīvu 
konkurenci, kā arī efektīvu un drošu 
tirgus darbību.

.

Pamatojums

Tīkla kodeksi un 10 gadu investīciju plāna projekts ir jāapstiprina Aģentūrai. Jāizvairās no 
pašregulējuma ES līmenī. Valstu regulatoru uzdevums ir apstiprināt PSO investīciju plānus. 
Tāpēc Aģentūrai ir ES līmenī jāapstiprina 10 gadu investīciju plāns, kurš attiecas uz visu ES. 
Ieguldītajiem ir vajadzīgs skaidri un paredzami reglamentējošie noteikumi. Tāpēc ir svarīgi, 
lai investīciju plānus apstiprina regulatori, kurus neskar tirgotāju un politikas ietekme.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. panta 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Investīciju plānos 10 gadiem iekļauj 
noteikumus par pāreju uz inteliģentajiem 
tīkliem 10 gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. Par pārvades sistēmu 
operatoru virzību uz inteliģento tīklu 
īstenošanu apspriežas ar Aģentūru un 
valstu regulatīvajām iestādēm. Tāpēc 
nosaka pakāpenisku grafiku ar mērķi tajā 
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iekļauties. 

.

Pamatojums

Inteliģento tīklu tehnoloģija ir nozīmīga attīstība, kura 10 gadu investīciju plānā ir jāņem 
vērā pietiekami nopietni.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. panta 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisijai ir jāsagatavo pilnvaras, lai 
PSOET ievadītu kodeksu un citu 
uzdevumu sagatavošanā, kuri ir minēti 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2. pantā un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.c pantā un 
kuri attiecas uz tīklu tehnisko darbību. 
Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Komisijas pieprasījuma sagatavo 
obligātas pamatnostādnes, lai konsultētu 
Komisiju par pilnvaru sagatavošanu. 
PSOET ir jāsagatavo kodeksu projekti un 
jāveic pārējie uzdevumi tā, lai sasniegtu 
mērķus un visus kritērijus, kas ir izklāstīti 
šajā mandātā. Aģentūra pieņem PSOET 
sagatavotos kodeksu projektus.

.

Pamatojums

Lai PSOET ievirzītu kodeksu izstrādē un citu svarīgu uzdevumu veikšanā, Komisijai 
jāsagatavo mandāts, kurā ir izklāstīti mērķi un visi kritēriji, kuri šajos kodeksos/uzdevumos ir 
jāievēro. Tādējādi PSOET pievērsīsies tiem prioritārajiem jautājumiem, kas nodrošina 
patiešām konkurētspējīga ES tirgus izveidi. Aģentūrai ir jābūt galvenajai lomai šī mandāta 
sagatavošanā. Šajā mandātā iekļauj tikai tehniskus jautājumus, un, lai gan kodeksus par 
tehnisko darbību ir jāsagatavo PSOET (un šādi tehniski jautājumi ir jāapstiprina Aģentūrai),
tiem nav jāizstrādā tirgus noteikumi.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. panta 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3c. Komisija pieņem Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c pantā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c pantā noteiktos 
kodeksus jomās, kuras galvenokārt 
attiecas uz konkurenci un tirgus 
noteikumiem, nevis tīklu tehnisko 
darbību. PSOET nepieņem kodeksus šajās 
jomās. Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai 
pēc Komisijas pieprasījuma sagatavo 
obligātas pamatnostādnes, lai konsultētu 
Komisiju par šo kodeksu sagatavošanu.

Pamatojums

PSOET nav jāizstrādā tirgus noteikumi. Tā kā šie jautājumi attiecas uz konkurenci, tie ir 
jāsagatavo Komisijai, kuru konsultē Aģentūra.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
6. panta 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Izdevumus, kuri PSO rodas no 
Aģentūras pieņemtajiem lēmumiem vai 
atzinumiem, atgūst caur valsts pārvades 
tarifu sistēmām, ja vien šie izdevumi nav 
radušies, PSO pārkāpjot vai neievērojot 
uzdevumus, kuri tiem ir uzticēti saskaņā 
ar šo regulu, Regulu (EK) Nr. 1228/2003 
vai Regulu (EK) Nr. 1775/2005.

.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. panta 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra pēc Komisijas lūguma veic 
īpašus papildu uzdevumus, kas ir saistīti 
ar tās darbības mērķi.

Pamatojums

Komisijai ir jābūt iespējai lūgt Aģentūrai veikt tādus īpašus papildu uzdevumus, ievērojot tās 
vispārējo darbības mērķi, kuri var palīdzēt, lai sasniegtu Kopienas tiesiskā regulējuma 
mērķus attiecībā uz energoregulatoru sadarbību.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Lēmumu termiņš

8.a Ja Aģentūra lēmumu par 
jautājumiem, kuros tai saskaņā ar šo 
regulu ir saistošas pilnvaras, nepieņem ne 
vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad 
ieinteresētā persona iesniedz 
pieprasījumu, lēmumu pieņem Eiropas 
Komisija.

Pamatojums

Lai izvairītos no darba paralīzes Aģentūrā, tiek ieviests standarta mehānisms, lai nopietnas 
kavēšanās gadījumā galīgā lēmuma pieņemšana pārietu Eiropas Komisijas rokās.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
8.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b pants
Apspriedes un pārredzamība

1. Pirms pasākumu pieņemšanas 
Aģentūra vajadzības gadījumā apspriežas 
ar ieinteresētajām personām un dod tām 
pienācīgu iespēju izteikties par ierosināto 
pasākumu. Apspriežu procedūras 
rezultātus publisko.
2. Aģentūra strādā, ievērojot augstu 
pārredzamības līmeni.
3. Aģentūra nodrošina, ka sabiedrība un 
visas ieinteresētās puses saņem objektīvu, 
ticamu un viegli pieejamu informāciju, 
īpaši par Aģentūras darba rezultātiem, ja 
šāda informācija ir nepieciešama.
4. Aģentūra savā reglamentā nosaka 
praktiskus pasākumus, lai īstenotu 2. un 
3. punktā minētos pārredzamības 
noteikumus.

Pamatojums

Pašlaik sabiedrisku apspriešanu ES līmenī veic ERGEG. Tādēļ Aģentūrai vajadzētu pārņemt 
šo pienākumu, jo ERGEG jau ir izstrādājusi noteikumus un tai ir pieredze sabiedriskas 
apspriešanas rīkošanā. Aģentūra turpinās pārstāvēt visu tirgus dalībnieku intereses.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
8.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.c pants
Enerģētikas nozares uzraudzība un 

ziņojumu sagatavošana
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1. Aģentūra uzrauga gāzes un elektrības 
tirgus tendences, īpaši gāzes un elektrības 
mazumtirdzniecības cenas, kā arī 
Direktīvā 2003/55/EK un Direktīvā 
2003/54/EK izklāstīto patērētāju tiesību 
ievērošanu.
2. Aģentūra publicē gada ziņojumu par 
gāzes un elektrības tirgus tendencēm, 
tostarp patērētāju tiesību jautājumiem, un 
šajā ziņojumā min visus atlikušos šķēršļus 
elektrības un gāzes iekšējā tirgus izveidei.
3. Publiskojot gada ziņojumu, Aģentūra 
Eiropas Parlamentam un Komisijai var 
iesniegt atzinumu par pasākumiem, kuri 
būtu jāveic, lai novērstu 2. punktā 
minētos šķēršļus.

Pamatojums

Aģentūras uzdevums būtu sniegt gada ziņojumu par elektrības un gāzes tirgus tendencēm, kā 
arī tai ir jābūt iespējai sniegt ieteikumus pasākumiem, kādi būtu jāveic, lai uzlabotu enerģijas 
tirgus liberalizāciju.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
9. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no pieciem
locekļiem. Divus ieceļ Komisija, divus —
Padome un vienu — Eiropas Parlaments.
Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var 
vienreiz atjaunot.

Pamatojums

Lai strādātu daudz efektīvāk, valdes sastāvā jābūt pieciem locekļiem: divus ieceļ Komisija, 
divus — Padome un vienu — Eiropas Parlaments.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs, ja vien 
administratīvā valde nenolemj citādi.
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās 
daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā 
valde var uzaicināt sanāksmēs kā 
novērotāju piedalīties jebkuru personu, 
kuras atzinums var būt svarīgs.
Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot 
reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai 
eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei 
sniedz sekretariāta pakalpojumus.

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors un regulatoru valdes 
priekšsēdētājs piedalās apspriedēs bez 
tiesībām balsot, ja vien administratīvā 
valde nenolemj citādi. Administratīvā 
valde uz regulārajām apspriedēm sanāk 
vismaz divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc 
priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas 
pieprasījuma vai vismaz divu locekļu 
pieprasījuma. Administratīvā valde var 
uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju 
piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums 
var būt svarīgs. Administratīvās valdes 
locekļiem, ievērojot reglamentu, var 
palīdzēt padomdevēji vai eksperti.
Aģentūra administratīvajai valdei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņošanu starp dažādajām Aģentūras valdēm, apspriedēs bez balsošanas 
tiesībām ir jāiesaista Aģentūras direktors un regulatoru valdes priekšsēdētājs. 
Administratīvās valdes lēmumi materiāli skars regulatoru valdi.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
9. panta 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Administratīvās valdes locekļi 
apņemas rīkoties neatkarīgi sabiedrības 
interesēs un katru gadu sagatavo publisku 
rakstisku paziņojumu par uzdevumiem un 
interesēm, kuras varētu apdraudēt valdes 



PE400.717v01-00 18/28 PR\707077LV.doc

LV

locekļu neatkarību.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu administratīvās valdes locekļu neatkarību.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
10. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā 
ar 13. panta 2. punktu.

1. Administratīvā valde ieceļ direktoru 
saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ievērot ierosināto grozījumu 13. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
10. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvā valde ieceļ regulatoru 
valdes locekļus saskaņā ar 11. panta 
1. punktu.

svītrots

Pamatojums

Lai nodrošinātu Aģentūras neatkarību, administratīvā valde nevar būt atbildīga par 
regulatoru valdes locekļu iecelšanu.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
10. panta 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Administratīvā valde pienākumus 
veic neatkarīgi, objektīvi un sabiedrības 
interesēs. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu Aģentūras neatkarību, administratīvajai valdei jārīkojas neatkarīgi, arī 
negaidot norādes no valstu valdībām vai citas ieinteresētas personas.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
11. panta 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visas valstu regulatīvās iestādes ir 
atbildīgas par regulatoru valdes pārstāvja 
un viņa aizstājēja iecelšanu. 

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka valstu regulatīvās iestādes, nevis administratīvā valde, ir tieši atbildīgas 
par locekļu iecelšanu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
11. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu.

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu.
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Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

Locekļu balsis vērtē saskaņā ar EK 
Līguma 205. panta 2. punktu.

Pamatojums

Pašlaik ERGEG pieņem lēmumus, ievērojot balsošanas principu. Tāpēc ir loģiski, ka arī 
regulatoru valde ievēro šo pašu principu un pieņem lēmumus, ņemot vērā dažādo iedzīvotāju 
skaitu, kuru pārstāv katrs regulators.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
12. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā minēto 
atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Regulatoru valde sniedz direktoram
pamatotu atzinumu pirms 5., 6., 7., 8., 8.a, 
8.b un 8.c pantā minēto atzinumu, 
ieteikumu un lēmumu pieņemšanas.
Turklāt regulatoru valde atbilstoši savai 
kompetencei sniedz norādes direktoram par 
viņa uzdevumu veikšanu.

Pamatojums

Direktoram ir svarīga regulatīva nozīme. Ņemot to vērā, kā arī lai nodrošinātu viņa 
regulatīvo neatkarību, ir svarīgi, lai direktors vispirms no regulatoru valdes saņemtu 
pamatotu atzinumu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
12. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz atzinumu par
direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 

1. Regulatoru valde iesniedz 
administratīvajai valdei sarakstu ar 
vismaz diviem par direktoru ieceļamiem 
kandidātiem atbilstoši 10. panta 
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locekļu balsu vairākumu. 1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

Pamatojums

Sk. pamatojumu ierosinātajam 13. panta 2. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
13. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt administratīvās 
valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi regulatoru valde, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi enerģētikas nozarē.
Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
administratīvās valdes izvēlēto kandidātu 
teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas 
locekļu jautājumiem.

Pamatojums

Lai līdzsvarotu pilnvaras Aģentūras pašreizējā struktūrā, kandidātu sarakstu ierosina 
regulatoru valde, nevis Komisija.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
13. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 

4. Administratīvā valde, apspriežoties ar 
regulatoru valdi un Komisiju un ņemot 
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ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

vērā novērtējuma ziņojumu, var vienreiz 
pagarināt direktora pilnvaru termiņu par ne 
vairāk kā trim gadiem, taču tikai tādā 
gadījumā, ja tas ir nepieciešams Aģentūras 
pienākumu un vajadzību dēļ.

Pamatojums

Tā kā regulatoru valdei ir galvenā loma direktora iecelšanā, ar to ir jāapspriežas par 
direktora pilnvaru termiņa pagarināšanu. Lai saglabātu savu neatkarību, administratīvajai 
valdei ir jābūt iespējai pagarināt direktora pilnvaru termiņu, negaidot Komisijas 
priekšlikumu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
14. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma
direktors pieņem 5., 6., 7. un 8. pantā 
minētos atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus.

3. Pēc regulatoru valdes iesniegta 
pamatota atzinuma direktors pieņem 5., 6., 
7., 8., 8.a, 8.b un 8.c pantā minētos 
atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

Pamatojums

Sk. pamatojumu ierosinātajam 12. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
15. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 
valdi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas 
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valdi. Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt administratīvās valdes izvēlētos 
kandidātus teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai Apelācijas valdes locekļu ievēlēšanu demokrātiski kontrolētu, vismaz sarīkojot 
uzklausīšanu Eiropas Parlamentā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
18. panta 1. punkts c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) brīvprātīgas dalībvalstu vai to 
pārvaldes iestāžu iemaksas;

(c) regulatoru kopfondā ieskaitītie līdzekļi 
sadarbībai ES līmenī;

Pamatojums

Lai nodrošinātu Aģentūras pilnīgu autonomiju un neatkarību, tai ir jāpiešķir atsevišķs 
budžets. Tāpēc jāizvairās no tā, ka dalībvalstis dod līdzekļus kā citādi un brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
19. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par atbrīvojuma lēmuma pieprasījumu
atbilstoši 8. panta 1. punktam Aģentūra 
iekasē maksu.

1. Aģentūra iekasē maksu par atbilstoši 
8. panta 1. punktam prasīta atbrīvojuma 
lēmumu vai īpašu vai sevišķu 
konsultāciju, ieteikumu, lēmumu vai 
uzraudzības uzdevumu pieprasījumu 
Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam vai Gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam.
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Pamatojums

Lai palielinātu Aģentūras finanšu autonomiju un ņemot vērā samazinātā ES budžeta 
problēmu, ir ierosināts paplašināt noteikumus par finansējuma iegūšanu no tirgus.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
20. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim 
direktors sagatavo provizorisko budžeta 
projektu, kas ietver saimnieciskās darbības 
un darba programmas izdevumus, kuri 
paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo 
projektu kopā ar provizorisko amatu 
sarakstu administratīvajai valdei. Katru 
gadu administratīvā valde, pamatojoties uz 
direktora sagatavoto projektu, sagatavo 
Aģentūras ieņēmumu un izdevumu aplēsi 
nākamajam finanšu gadam. Šo aplēsi, 
iekļaujot amatu saraksta projektu, 
administratīvā valde ne vēlāk kā 31. martā 
nosūta Komisijai. Pirms aplēses 
pieņemšanas direktora sagatavoto projektu 
nosūta regulatoru valdei, kas par šo 
projektu var sniegt atzinumu.

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim 
direktors sagatavo provizorisko budžeta 
projektu, kas ietver saimnieciskās darbības 
un darba programmas izdevumus, kuri 
paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo 
projektu kopā ar provizorisko amatu 
sarakstu administratīvajai valdei. Katru 
gadu administratīvā valde, pamatojoties uz 
direktora sagatavoto projektu, sagatavo 
Aģentūras ieņēmumu un izdevumu aplēsi 
nākamajam finanšu gadam. Šo aplēsi, 
iekļaujot amatu saraksta projektu, 
administratīvā valde ne vēlāk kā 31. martā 
nosūta Komisijai. Pirms aplēses 
pieņemšanas direktora sagatavoto projektu 
nosūta regulatoru valdei, kas par šo 
projektu var sniegt pamatotu atzinumu.

Pamatojums
Direktoram ir svarīga regulatīva nozīme. Ņemot to vērā, kā arī lai nodrošinātu viņa 
regulatīvo neatkarību, ir svarīgi, lai direktors vispirms no regulatoru valdes saņemtu 
pamatotu atzinumu.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Regulas apspriešanas laikā referents ir ieguvis lielāku pārliecību par vajadzību paplašināt 
Komisijas priekšlikumus attiecībā uz energoregulatoru sadarbības aģentūras izveidošanu un 
izveidot aģentūru ar lielāku neatkarību un lēmumu pieņemšanas pilnvarām.

Pēc referenta domām, lai Aģentūra Eiropas Savienībā efektīvi veicinātu tāda integrēta 
enerģijas tirgus attīstību, kurā valdītu konkurence, tai būs nepieciešamas plašākas, no 
Komisijas neatkarīgas pilnvaras, lai risinātu ar pārrobežu situācijām saistītus jautājumus un 
nodrošinātu efektīvu sadarbību starp pārvades sistēmu operatoriem un valstu 
energoregulatoriem.

Tāpēc ierosinātie grozījumi šajā ziņojuma projektā paredz Aģentūrai nozīmīgas jaunas 
lēmumu pieņemšanas pilnvaras, jo īpaši attiecībā uz pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu 
(PSOET) tehnisko kodeksu un ieguldījumu plānu izstrādi, kā arī lielāku regulējošo un 
finansiālo neatkarību.

Tomēr, piešķirot lielākas pilnvaras un neatkarību, jāparedz lielāks atbildība Parlamenta un 
galveno ieinteresēto pušu priekšā. Tāpēc, lai līdzsvarotu Aģentūras jaunās pilnvaras, referents 
ierosina būtiski pastiprināt Aģentūras pienākumu konsultēties ar Parlamentu, tās 
pārredzamību un atbildību Parlamenta priekšā.

Jāatceras, ka 3. enerģētikas pakete ir jāaplūko kā vienota pakete, kurā Aģentūra ir galvenais 
vienojošais aspekts. Aģentūras nozīmei, pilnvarām un pienākumiem, kurus Parlaments 
pieņem šajā regulā, jāatbilst pārējiem paketē iekļautajiem direktīvu un regulu projektiem, jo 
īpaši attiecībā uz PSOET pilnvarām un atbildību.

Tiesiskie jautājumi — iestāžu līdzsvars un Aģentūras pilnvaras

Eiropas Parlaments apzinās, cik nozīmīgs ir iestāžu līdzsvara princips, kas Eiropas Komisijai 
ir jānodrošina saskaņā ar Līgumu.

Gatavojot šo ziņojuma projektu, referents ir ņēmis vērā galvenos tiesiskos principus Eiropas 
Kopienu Tiesas 1958. gada spriedumā Meroni lietā (un citās lietās):

 ka iestāde, kas deleģē pilnvaras, nevar piešķirt citai iestādei pilnvaras, kas atšķiras no tām, 
kuras deleģētājai iestādei ir noteiktas Līgumā, un kas neparedz tos pašus pienākumus; 

 ka nav iespējams deleģēt pilnvaras ar plašu rīcības brīvību attiecībā uz daudziem 
dažādiem mērķiem un uzdevumiem, tādējādi mainot atbildību un izvairoties no politiskās 
kontroles.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, pašreizējām Eiropas aģentūrām galvenokārt ir noteikti 
informēšanas un koordinēšanas uzdevumi, tikai atsevišķos gadījumos paredzot iespēju 
izmantot lēmumu pieņemšanas pilnvaras (ar trešajām pusēm saistošu ietekmi).
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Bet katrai aģentūrai ir sava institucionālā struktūra un izmaiņas tajās jāizstrādā, pirmkārt un 
galvenokārt ņemot vērā to nozaru vajadzības, kurās tām jādarbojas. Šāda pieeja jāizmanto, 
veidojot šo jauno enerģētikas nozares aģentūru.

Kopumā referents uzskata, ka viņa ierosināto grozījumu saturs nepārkāpj Meroni lietas 
pamatprincipus.

Apšaubāms ir uzskats, ka šajā ziņojumā minētie ierosinājumi piešķirs Aģentūrai plašu rīcības 
brīvību. Situācija šajā gadījumā pilnībā atšķiras no Meroni lietas, kurā iestādei, kas deleģēja 
pilnvaras, bija jāapsver ,,astoņi dažādi mērķi”. Aģentūra pieņems lēmumus, kas paredz ļoti 
tehniskus apsvērumus; tā neveiks tāda veida darbību, kas paredz izvēlēties starp daudzām 
dažādām un konfliktējošām sabiedrības interesēm.

Patiesībā Aģentūrai saskaņā ar 4. panta grozīto redakciju uzticētās funkcijas neparedz ne 
vispārīgas regulatīvas pilnvaras, ne arī vispārīgu novērtēšanas brīvību, ko varētu pielīdzināt 
(pat daļēji) ,,enerģētikas politikas” izstrādei. Ierosinātajos grozījumos iespēja pieņemt 
saistošus lēmumus ir ierobežota attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem vai noteikumiem, kas 
saistīti ar strikti tehniskiem jautājumiem, kuri nepieciešami iekšējā enerģētikas tirgus efektīvai 
un drošai darbībai.

Regulas 6. panta 3. punkta grozījumi paredz šādu pieeju — Aģentūra ir pilnvarota tikai 
apstiprināt kodeksus (ko sagatavojuši PSOET), kas attiecas uz tīkla tehnisko darbību. Taču 
aģentūra tikai konsultē Komisiju par kodeksiem, kas galvenokārt attiecas uz konkurenci un 
tirgus noteikumiem. Ņemot vērā, ka tīri tehnisko kodeksu apstiprināšana ir Aģentūrai 
piemērots, tīri tehnisks pienākums, Komisija rīkojas pareizi, uzņemoties atbildību par tirgus 
kodeksiem, jo tie attiecas uz konkurences politiku.

Meroni lietā noteiktie principi tāpēc jāaplūko kontekstā, nevis jāpiemēro vienkāršotā, pārlieku 
konservatīvā veidā. Energoregulatoru sadarbības aģentūras lietā (kuras tiesiskais pamatojums 
ir EKL 95. pants) tiem nepieciešama rūpīgāka pārvērtēšana.

Aģentūras vadība un struktūra

Ierosinātās izmaiņas Aģentūras struktūrā un darbībā izstrādātas, lai nodrošinātu visefektīvāko 
līdzsvaru starp vajadzību pēc regulatīvās neatkarības no vienas puses, un piemērotu politisko 
kontroli no otras puses. Referenta pamatprincips ir, ka Aģentūras neatkarība ir būtiski 
nepieciešama ne tikai tās darbības efektivitātei, bet arī uzticamībai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, referenta ierosinātie grozījumi paredz šādas galvenās izmaiņas.

 Lielāka Regulatoru valdes un Parlamenta ietekme, ieceļot direktoru. Direktoru 
joprojām ieceļ Administratīvā valde, bet vismaz no 2 kandidātiem, kurus izvirzīs 
Regulatoru valde, nevis Komisija.

 Efektīvāka un pārredzamāka Administratīvā valde. Tās sastāvs ir ievērojami 
racionālāks, kopskaitā paredzot 5 cilvēkus — pa 2 izvirzīs Komisija un Padome; bet būs 
arī Eiropas Parlamenta izvirzīts pārstāvis, lai nodrošinātu likumdevēja varas viedokļu 
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atspoguļošanu. Valdes locekļiem būs jāapņemas darboties neatkarīgi un jādeklarē saistības 
vai intereses, kas varētu ierobežot viņu neatkarību.

 Laika ierobežojuma noteikšana, lai nodrošinātu Aģentūras lēmumu ātru 
pieņemšanu. Aģentūrai būs jāpieņem lēmumi noteiktā laika periodā — ierosinātais laika 
ierobežojums ir trīs mēneši. Ja šajā laikā lēmums netiek pieņemts, tā pieņemšanu pārņem 
Komisija. Šī norma ļaus izvairīties no institucionālās paralīzes un tirgus nenoteiktības. Tas 
arī nodrošinās Komisiju ar atbilstošu uzraudzības un kontroles mehānismu.

 Palielināta aģentūras finansiālā neatkarība. Aģentūrai ir lielākas iespējas iekasēt 
finansējumu no enerģētikas nozares (par sniegtajiem pakalpojumiem/ pieņemtajiem 
lēmumiem) un valstu regulatoriem.

Kopumā šie ierosinājumi stiprinās aģentūras regulatīvo neatkarību, vienlaicīgi nodrošinot 
efektīvu politisko atbildību. Jo īpaši tiks stiprināts Aģentūras atbildīgums Parlamenta priekšā.

Apspriedes, pārraudzība un ziņošana

Pareizais veids, kā piešķirt Aģentūrai pilnvaras ar saistošu ietekmi (ar darbību, kas veicinās 
turpmāku atbilstību Meroni lietas principiem), ir izveidot atbilstošu tiesisko ietvaru, kas 
garantē to, ka notiks apspriedes ar visām ieinteresētajām pusēm; paredz Aģentūrai skaidri 
definētu pārredzamības pienākumu; un, jo īpaši, paplašina (sniedzot informāciju un ziņojot) 
aģentūras atbildīgumu Eiropas Parlamenta priekšā.

Lai sasniegtu šo mērķi, ierosinātie jaunie panti 8.b (jauns) un 8.c (jauns) ierosinātajā regulā 
noteiktu precīzas prasības energoregulatoru sadarbības aģentūrai:

 apspriesties ar visām iesaistītajām pusēm par jebkādiem pasākumiem, kas veikti 
saskaņā ar šo regulu;

 nodrošināt augsta līmeņa pārredzamību un vieglu pieeju informācijai atbilstoši 
Reglamentā skaidri noteiktai kārtībai; un

 pārraudzīt gāzes un elektrības tirgus attīstību, jo īpaši ar patērētājiem saistītus 
jautājumus, un sagatavot ikgadēju ziņojumu Parlamentam un Komisijai, minot (ja 
nepieciešams) ierosinājumus pasākumiem, lai uzlabotu tirgu atvēršanu.

Secinājums

Minētās 3. enerģētikas paketes mērķis ir enerģijas tirgu, kura pamatā vēl pirms desmit gadiem 
bija monopola sistēma, pakāpeniski virzīt no liberalizācijas posma uz posmu, kurā ir patiesa 
un ilgtspējīga konkurence.

Lai šo mērķi sasniegtu, saikne starp regulēšanas procesiem un tirgus attīstību jāveido ar tādu 
pieeju:

 kas ir vērsta uz tirgus stāvokli nākotnē (tas ir, ar tālredzīgu pieeju), kurā būs daudz 
lielākas konkurences un dažādības apstākļi; un



PE400.717v01-00 28/28 PR\707077LV.doc

LV

 kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta konkurences tiesību aktu īstenošanai, lai 
maksimāli samazinātu ex-ante noteikumu piemērošanu katram gadījumam 
atsevišķi.

Šos mērķus var sasniegt Eiropas līmenī, saskaņojot konkurences noteikumus un ex-ante 
noteikumus. Tas nozīmē, ka enerģētikas nozares regulējums tiks pakāpeniski samazināts, līdz 
noteikumi, ko piemēros, būs konkurences noteikumi. Jānorāda, ka, ja vien netiks nodrošināta 
efektīva konkurences vide, nozaru atsevišķam regulējumam saglabāsies noteikta nozīme.

Taču sistēmu, kuras pamatā galvenokārt būs konkurences noteikumi, enerģētikas nozarei 
piemēros tikai tad, kad tiks konstatēts, ka šī nozare vairs nav dabīgs monopols, bet ir kļuvusi 
par „normālu” nozari.

Tāpēc Eiropas enerģētikas tirgus nākotnei un tā attīstībai pēc 3. enerģētikas paketes 
īstenošanas būs nepieciešams, lai Energoregulatoru sadarbības aģentūrai būtu pietiekami 
svarīga nozīme. Šī iemesla dēļ Aģentūras pilnvaras un neatkarība ir jāpastiprina virs 
Komisijas ierosinātā līmeņa.


	707077lv.doc

