
PR\707198LV.doc PE402.501v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2007/0199(COD)

12.2.2008

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves 
nosacījumiem
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 –2007/0199 (COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Atanas Paparizov



PE402.501v01-00 2/29 PR\707198LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

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. 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 groza 
Regulu (EK) Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumiem
(COM (2007)0532 – C6-0319/2007 –2007/0199 (COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM 
(2007)0532),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0319/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetārās komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2007),

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.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. PANTA 3. PUNKTS

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

Visiem pārvades sistēmu operatoriem 
jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklu, lai panāktu Eiropas gāzes pārvades 
tīkla optimālu pārvaldību un tehnisko 
attīstību.

Visiem pārvades sistēmu operatoriem 
jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklu, lai veicinātu gāzes iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu un lai panāktu 
Eiropas gāzes pārvades tīkla optimālu 
pārvaldību un tehnisko attīstību.

Pamatojums

Lai uzsvērtu, ka pārvades sistēmu operatoru galvenais uzdevums ir sekmēt tirgus integrāciju, 
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gāzes iekšējā tirgus īstenošana jānosaka kā precīzi formulēts uzdevums pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam.

Grozījums Nr. 2
1. PANTA 3. PUNKTS

2.b panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

2. Aģentūra sniedz Komisijai atzinumu par 
statūtu projektu, locekļu sarakstu un 
reglamenta projektu sešu nedēļu laikā no 
šo dokumentu saņemšanas. 

2. Aģentūra pēc apspriedēm ar 
organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas, sniedz Komisijai 
atzinumu par statūtu projektu, locekļu 
sarakstu un reglamenta projektu sešu 
nedēļu laikā no šo dokumentu saņemšanas. 

Pamatojums

Aģentūrai ir jādod iespēja sistēmas lietotājiem un klientiem iesniegt savus apsvērumus par 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSOG) statūtiem, locekļiem un 
reglamentu.

Grozījums Nr. 3
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 1. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pieņem:

1. Lai sasniegtu mērķus, kas minēti 
2.a pantā, gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls sagatavo:

Pamatojums

Lai noskaidrotu kodeksu jomas, ir jāizveido skaidra saikne ar 2.a pantā noteiktajiem 
mērķiem. 

Grozījums Nr. 4
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 1. punkta a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

a) tehniskos un tirdzniecības kodeksus 
jomās, kas minētas šā panta 3. punktā;

a) ar tīkla darbībām saistītos kodeksus 
jomās, kas minētas šā panta 3. punktā;

Pamatojums

Tehnisko un tirdzniecības kodeksu svītrošana palīdzētu uzsvērt, ka ENTSOG nodarbojas 
galvenokārt ar tīkla jautājumiem un nevis ar plašiem komerciāliem jautājumiem.
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Grozījums Nr. 5
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko un
tirdzniecības kodeksu sarakstu un aprakstu, 
tīkla ekspluatācijas koordinēšanas plānu un 
pētniecības un attīstības pasākumus, 
norādot orientējošu laika grafiku.

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo, ar tīkla darbībām 
saistīto kodeksu sarakstu un aprakstu, tīkla 
ekspluatācijas koordinēšanas plānu un 
pētniecības un attīstības pasākumus, 
norādot orientējošu laika grafiku.

Pamatojums

Skatīt 1. PANTA 3. PUNKTA (2.c panta 3. punkta (Regula (EK) Nr. 1775/2005)) grozījuma 
pamatojumu.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

3. Sīki izstrādātus tehniskos un 
tirdzniecības kodeksus gatavo šādās jomās, 
ievērojot ikgadējā darba programmā 
noteiktās prioritātes:

3. Sīki izstrādātus, ar pārvades tīkla 
darbībām saistītus kodeksus gatavo šādās 
jomās, ievērojot ikgadējā darba programmā 
noteiktās prioritātes:

Pamatojums

Kodeksu jomas ir skaidri jānosaka saistībā ar tiem uzdevumiem, ko faktiski nodrošina 
pārvades sistēmu operatori. „Tirdzniecības” kodeksiem, kuri ir jāizstrādā pārvades sistēmu 
operatoriem (PSO), jāattiecas tikai uz noteikumiem, kas ir saistīti ar PSO tehniskajiem 
pienākumiem un tehniskajām darbībām.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 3. punkta g) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

g) tirdzniecības noteikumi; g) tirdzniecības noteikumi, kas saistīti ar 
tīklu piekļuves pakalpojumu tehnisko un 
darbības nodrošinājumu un sistēmu 
balansēšanu;

Pamatojums

PSO sadarbībai jāaprobežojas galvenokārt ar tīkla jautājumiem un tiem tirdzniecības 
noteikumiem, kas ir tieši saistīti ar pārvades tīkliem (tīkla balansēšana, sekundārais tirgus, 
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utt.). 

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 3. punkta 3.a apakšpunkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

3.a Sīki izstrādātos kodeksus, kas minēti šī 
panta 3. punktā, izstrādā saskaņā ar 
attiecīgajām pamatnostādnēm, kas 
minētas 9. pantā.

Pamatojums

Ir jābūt precīzi noteiktai saiknei starp kodeksiem, kas saistīti ar pārvades tīklu, un 9. pantā 
noteiktajām pamatnostādnēm, lai panāktu nodoma un rezultāta atbilstību.

Grozījums Nr. 9
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 4. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

4. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pārrauga tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu īstenošanu un 
pārraudzības rezultātus iekļauj 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajā gada pārskatā.

4. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls analizē kodeksu īstenošanu 
un to ietekmi uz tirgus integrācijas 
veicināšanai piemērojamo noteikumu 
saskaņošanu, un šo analīžu rezultātus 
iekļauj 1. punkta e) apakšpunktā minētajā 
gada pārskatā.

Pamatojums

Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam nav institucionalizētu regulatīvu funkciju, 
tādēļ apzīmējums „analizēt” ir piemērotāks tā lomai. Otrkārt, tiek uzsvērts kodeksu galvenais 
mērķis, proti, saskaņot noteikumus, lai veicinātu tirgus integrāciju.

Grozījums Nr. 10
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 5. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

5. Katru otro gadu Elektroenerģijas
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, piedāvājuma un pieprasījuma 

5. Katru otro gadu gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls izstrādā Kopienas 
mēroga 10 gadu tīkla investīciju plāna 
projektu un publicē to. Šajā investīciju 
plāna projektā ietver integrēta tīkla 
modelēšanu, scenāriju izstrādi, 



PR\707198LV.doc 9/29 PE402.501v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

atbilstības ziņojumu un sistēmas elastības 
vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo 
īpaši izmanto valstu investīciju plānus un 
pamatnostādnes Eiropas enerģētikas 
tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK.
Investīciju plānā norāda investīciju 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
jaudu. 

piedāvājuma un pieprasījuma atbilstības 
ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. 
Investīciju plāna projekta izstrādē jo īpaši:

a) izmanto valstu investīciju plānus un 
pamatnostādnes Eiropas enerģētikas 
tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK;

b) attiecībā uz pārrobežu 
starpsavienojumiem izmanto tīkla 
lietotāju priekšlikumus, ietverot tirgotājus, 
sadales sistēmu operatorus, sašķidrinātas 
dabasgāzes (SDG) un uzglabāšanas 
sistēmu operatorus, un integrē ilgtermiņa 
saistības investoriem, kas nav pārvades 
sistēmu operatori un ir ieinteresēti 
pārvades tīklu attīstībā;
c) norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

Pamatojums

Termini „sagatavot” un „izstrādāt projektu” ir ieviesti, lai noskaidrotu, ka:
i) 10 gadu plāna izveidošana ir perspektīvs instruments, kas galvenokārt sniegs ievirzes un 
aptvers Eiropas sistēmu, bet kas nav oficiāli „jāpieņem” (būtu jāizstrādā precīzi plāni īsākam 
termiņam, jāiesniedz regulatoriem apstiprināšanai, un tiem jākļūst saistošiem saskaņā ar 
priekšlikumu direktīvai);
ii) tas ir pamats, lai apspriestos ar visām ieinteresētajām pusēm, Aģentūru un, ja vajadzīgs, 
ar valsts pārvaldes iestādēm.

Grozījums Nr. 11
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 6. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
konsultē Komisiju par pamatnostādņu 
pieņemšanu, kā paredzēts 9. pantā.

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
pauž Komisijai savu viedokli par 
pamatnostādņu pieņemšanu, kā paredzēts 
9. pantā.
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Pamatojums

Pārvades sistēmu operatoriem 6. punktā ir noteiktas padomdevēja funkcijas Komisijai, 
ierosinot obligāto pamatnostādņu pieņemšanu. Padomdevēja funkcijas attiecībā uz Komisiju 
ir jāuztic Aģentūrai.

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 3. PUNKTS

2.d panta 2. punkta 1. daļa (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

2. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls Aģentūrai iesniedz tehnisko 
un tirdzniecības kodeksu projektu, 10 gadu 
investīciju plāna projektu un ikgadējās 
darba programmas projektu, tostarp 
informāciju par apspriedēm.

2. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls Aģentūrai iesniedz ar tīklu 
saistīto darbību kodeksu projektu, 10 gadu 
investīciju plāna projektu un ikgadējās 
darba programmas projektu, tostarp 
informāciju par apspriedēm.

Grozījums Nr. 13
1. PANTA 3. PUNKTS

2.d panta 2. punkta 3. daļa (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts 
nenodrošina diskriminācijas novēršanu, 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību.

Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu, kā arī ieteikumus gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, ja uzskata, ka ikgadējās darba 
programmas projekts vai 10 gadu 
investīciju plāna projekts nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci un 
efektīvu tirgus darbību vai pietiekošu 
pārrobežu starpsavienojuma līmeni, kas 
pieejams trešo pušu piekļuvei, un informē 
Komisiju par to.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir stiprināt Aģentūras padomdevēja pilnvaras un pastāvīgo mijiedarbības 
procesu ar ENTSOG, nosakot vispārējo sistēmu (ikgadējo darba programmu un 10 gadu 
investīciju plānu). 

Attiecībā uz kodeksiem padomdevēja pilnvaras ir noteiktas šī priekšlikuma 2.e pantā. Skatīt 
1. PANTA 3. PUNKTA (2.e panta 2. punkta) grozījumu.

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 3. PUNKTS
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2.d panta 2. punkta 3.a daļa (jauna) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

Aģentūra sniedz ieteikumus pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam par 
10 gadu investīciju plāna projektu, ņemot 
vērā iespējamos sociāli ekonomiskos 
ieguvumus reģionam un Kopienai. Tādēļ 
Aģentūra var apspriesties ar valsts 
regulatoriem, ja tas ir nepieciešams. 
Aģentūra nodrošina 10 gadu investīciju 
plāna atbilstību ikgadējai darba 
programmai un attiecīgajām 
pamatnostādnēm, kas minētas 9. pantā.

Pamatojums

Šis grozījums arī uzsver Aģentūras koordinējošo nozīmi 10 gadu investīciju plāna projekta 
izstrādē. 

Šī regula noskaidro, ka pārvades tīklu struktūras reģionālā/ES mēroga plānošanā jāvadās 
pēc sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem, ko investīcijas dod visam reģionam kopumā. 
Tādējādi Kopienas un reģionālajā plānošanā jāņem vērā kopējā enerģētikas sistēma, nevis 
tikai šis pārvades tīkls, kurā Aģentūrai ir jāpiešķir pilnvaras, lai nodrošinātu atbilstību.

Grozījums Nr. 15
1. PANTA 3. PUNKTS

2.d panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

2.a Aģentūra apstiprina gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
(ENTSOG) sagatavoto ikgadējo darba 
programmu.
Neskarot 2.e panta 2. punkta noteikumus, 
Aģentūra apstiprina kodeksu projektu.

Pamatojums

Kopā ar kodeksiem, darba programma un investīciju plāns ir svarīgi dokumenti, kas norādīs 
vispārējo sistēmu un galvenos stratēģiskos jautājumus tiem uzdevumiem, ko ir uzņēmies 
ENTSOG, un noteiks valsts noteikumu saskaņošanas pakāpi. Ir svarīgi, ka Aģentūrai jāveic 
šādas darbības:
i) ENTSOG ikgadējās darba programmas apstiprināšana,
ii) ENTSOG sagatavoto kodeksu apstiprināšana, piemēram, novērtēšana.

Grozījums Nr. 16
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1. PANTA 3. PUNKTS
2.e panta virsraksts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

Tehnisko un tirdzniecības kodeksu izveide 
un novērtēšana

Kodeksu izveide un novērtēšana

Pamatojums

Skatīt pamatojumus 1. PANTA 3. PUNKTA, 2.c panta 1. punkta a) apakšpunkta 
(Regula (EK) Nr. 1775/2005) grozījumam un 1. PANTA 3. PUNKTA, 2.c panta 3. punkta 
(Regula (EK) Nr. 1775/2005) grozījumam.

Grozījums Nr. 17
1. PANTA 3. PUNKTS

2.e panta 2. punkta a) -c) apakšpunkti (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās, nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību;

a) ar tīkla darbībām saistītais kodekss, ko 
sagatavojis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci un 
efektīvu tirgus darbību;

b) gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas 
par tehnisko vai tirdzniecības kodeksu 
2.c panta 3. punktā minētajās jomās;

b) gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas 
par ar tīkla darbībām saistītā kodeksa 
projektu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās.

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno ar 
tīkla darbībām saistīto kodeksu, ko 
sagatavojis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās un ko apstiprinājusi 
Aģentūra.

Pamatojums

Līdztekus sniegtajam atzinumam par darba programmu un investīciju plānu (skatīt 1. PANTA 
3. PUNKTA grozījumu), 2.d panta 2. punkta 3. daļa (Regula (EK) Nr. 1775/2005), Aģentūra 
arī savlaicīgi iejaucas kodeksu sagatavošanā un griežas pie Komisijas konkrēti noteiktos 
apstākļos.

Grozījums Nr. 18
1. PANTA 3. PUNKTS

2.e panta 3. punkta 1. daļa (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

3. Komisija pēc savas iniciatīvas vai 3. Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
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Aģentūras ieteikuma var pieņemt
pamatnostādnes 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, ja uzskata, ka:

Aģentūras ieteikuma veic pasākumus, lai 
pieņemtu pamatnostādnes 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, ja uzskata, ka:

Pamatojums

Kodeksu izstrādes modelis paredz pienākumu Komisijai rīkoties nekavējoties, ja šie kodeksi 
nenodrošina diskriminācijas novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus darbību vai ja tie netiek 
īstenoti.

Grozījums Nr. 19
1. PANTA 3. PUNKTS

2.e panta 3. punkta a), b), c) apakšpunkti (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās, nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību;

a) ar tīkla darbībām saistītais kodekss, ko 
sagatavojis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci un 
efektīvu tirgus darbību;

b) gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas 
par tehnisko vai tirdzniecības kodeksu
2.c panta 3. punktā minētajās jomās;

b) gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas 
par ar tīkla darbībām saistītā kodeksa 
projektu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās.

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno ar 
tīkla darbībām saistīto kodeksu, ko 
sagatavojis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās un ko apstiprinājusi 
Aģentūra.

Grozījums Nr. 20
1. PANTA 3. PUNKTS

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

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls, veicot savus uzdevumus, 
organizē savlaicīgas, plašas, atklātas un 
pārskatāmas apspriedes ar visiem 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, jo īpaši
tad, kad tiek izstrādāti tehniskie un 
tirdzniecības kodeksi un ikgadējā darba 
programma, kā minēts 2.c panta 1. un 

1. Saskaņā ar Reglamenta noteikumiem, 
kas minēti 2.b pantā, gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls, veicot 
savus uzdevumus, organizē savlaicīgas, 
plašas, atklātas un pārskatāmas apspriedes 
ar visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem 
un jo īpaši ar organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas, tad, kad tiek 
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3. punktā; apspriedēs iesaista piegādes 
uzņēmumus, patērētājus, sistēmas 
lietotājus, sadales sistēmas operatorus, 
SDG sistēmu operatorus un uzglabāšanas 
sistēmu operatorus, tostarp attiecīgās 
(nozares) asociācijas, tehniskās struktūras 
un interesentu grupas.

izstrādāti kodeksi, 10 gadu tīkla investīciju 
plāna projekts un ikgadējā darba 
programma, kā minēts 2.c panta 1. un 
3. punktā. Apspriedēs iesaista piegādes
uzņēmumus, patērētājus, sistēmas 
lietotājus, sadales sistēmas operatorus, 
SDG sistēmu operatorus un uzglabāšanas 
sistēmu operatorus, tostarp attiecīgās 
(nozares) asociācijas, tehniskās struktūras 
un interesentu grupas un izvirza mērķi 
noteikt lēmumu pieņemšanas procesa visu 
attiecīgo pušu viedokļus un 
priekšlikumus.

Pamatojums

ENTSOG uzsāktajā kodeksu, ikgadējās darba programmas un investīciju plāna sagatavošanā 
jāietver visu ieinteresēto personu strukturēts apspriežu process. Lai atkal panāktu ENTSOG
pilnvaru līdzsvaru, tirgus dalībniekiem ir jāpiešķir oficiāli noteikta loma, komentējot un 
piedaloties jebkādu ierosināto kodeksu izstrādē.

Apspriedes par kodeksiem tiek vadītas saskaņā ar procedūrām, kas nodrošina maksimālu 
pārredzamību un garantijas, ka tiek ievērotas ražotāju, piegādātāju un tiešo lietotāju 
intereses.

Grozījums Nr. 21
1. PANTA 3. PUNKTS

2.f panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

3. Pirms darba programmas un 2.c panta 1. 
un 3. punktā minēto tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu pieņemšanas gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
dokumentē apspriedēs saņemtos 
komentārus un to, kā šie komentāri ir 
ievēroti. Ja komentārs nav ņemts vērā, 
jānorāda pamatojums.

3. Pirms darba programmas 
apstiprināšanas un 2.c panta 1. un 
3. punktā minēto kodeksu atbalstīšanas
Aģentūra, ja tas nepieciešams, plaši 
apspriežas ar visām attiecīgajām pusēm 
par projektu, ko ir sagatavojis gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls.
Aģentūra dokumentē apspriedēs saņemtos 
komentārus un to, kā šie komentāri ir 
ievēroti. Ja komentārs nav ņemts vērā, 
jānorāda pamatojums.

Pamatojums

Pārbaudes un apstiprināšanas posmā varētu būt vajadzīga apspriežu papildu kārta Aģentūras 
aizgādībā.
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Grozījums Nr. 22
1. PANTA 3. PUNKTS

2.h panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

Reģionālie investīciju plāni nedrīkst būt 
pretrunā 2.c panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajam 10 gadu investīciju plānam.

Reģionālie investīciju plāni nedrīkst būt 
pretrunā 2.c panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajam 10 gadu investīciju plānam. 
Aģentūra nodrošina koordināciju un 
konsekvenci dažādos reģionos un formulē 
ieteikumus šajā sakarā.

Pamatojums

Izmantojot ieteikumus pārvades sistēmu operatoriem (PSO), Aģentūrai jābūt pilnvarotai 
pārraudzīt un pārbaudīt PSO reģionālās iniciatīvas attiecībā uz reģionālo sadarbību, lai 
nodrošinātu koordināciju un konsekvenci dažādos reģionos.

Grozījums Nr. 23
1. PANTA 3. PUNKTS

2.h panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

2.a Dalībvalstis un regulatori savstarpēji 
sadarbojas, lai integrētu savus valsts 
tirgus reģionālā līmenī. It sevišķi 
dalībvalstis nodrošina pārvades tīklu 
operatoru sadarbību reģionālā līmenī ar 
mērķi radīt konkurētspējīgu ES mēroga 
tirgu.

Pamatojums

ENTSOG viens pats vairāku pārvades sistēmu operatoru vārdā nespēja izveidot vienotu 
saskarni reģionālā līmenī attiecībā uz komerciālām funkcijām. Tādēļ ir jāiesaista dalībvalstis, 
lai veicinātu vai radītu piemērotus stimulus reģionālai tirgus integrācijai.

Grozījums Nr. 24
1. PANTA 3. PUNKTS

2.h panta 2.b punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

2.b Ņemot vērā dalībvalstu pienākumu 
izveidot reģionālu sadarbību, kā norādīts 
Direktīvas 2003/55/EK 5.b pantā, 
dalībvalstis mudina pārvades sistēmu 
operatorus atbilstīgi minētās direktīvas 
8. un 10. pantam izveidot vienotu lietotāju 
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saskarni, lai aptvertu vairāku dalībvalstu 
valsts teritorijas saskaņā ar šī panta 
3. punktu.

Pamatojums

ENTSOG viens pats vairāku pārvades sistēmu operatoru vārdā nespēja izveidot vienotu 
saskarni reģionālā līmenī attiecībā uz komerciālām funkcijām. Tādēļ ir jāiesaista dalībvalstis, 
lai veicinātu vai radītu piemērotus stimulus reģionālai tirgus integrācijai.

Grozījums Nr. 25
1. PANTA 3. PUNKTS

2.h panta 2.c punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

2.c Lai veicinātu operatīvos pasākumus 
reģionālā līmenī, pārvades sistēmu 
operatori:
a) divu gadu laikā pēc tam, kad Komisija 
saskaņā ar 3. punktu ir noteikusi 
attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas, saskaņo 
savus komerciālos piedāvājumus un 
pārdošanas nosacījumus, veicot blakus 
esošo pārvades sistēmu operatoru 
komerciālo iespēju tuvināšanu, un 
apstiprina apspriežu procesu kopēju 
koordināciju, kurus vada blakus esošie 
pārvades sistēmu operatori, par jaunām 
investīcijām starpsavienojumu punktos 
tajā pašā reģionālajā teritorijā;
b) trīs gadu laikā pēc tam, kad Komisija ir 
noteikusi attiecīgās ģeogrāfiskās 
teritorijas, izveido kopējus „saistītos 
piedāvājumus” nosūtītājiem 
starpsavienojumu punktos starp blakus 
esošiem pārvades sistēmu operatoriem 
tajā pašā reģionālajā teritorijā;
c) četru gadu laikā pēc tam, kad Komisija 
ir noteikusi attiecīgās ģeogrāfiskās 
teritorijas, izveido „saistītos 
piedāvājumus” visiem starpsavienojumu 
punktiem attiecīgajā reģionālā teritorijā 
un izveido reģionālās platformas 
(piemēram, vienotas lietotāju saskarnes), 
lai sniegtu nosūtītājiem centralizētu 
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informāciju par starpsavienojumu jaudu 
visā reģionālā teritorijā un veicinātu 
jaudas rezervēšanu, izmantojot tiešas 
saites ar ietverto pārvades sistēmu 
operatoru komerciālajiem 
pakalpojumiem.

Pamatojums

Reģionālās sadarbības izveidošana ir sarežģīts un ilgs process, tādēļ regulā ir jāietver 
vajadzīgā attīstības gaita un jānosaka konkrēti pasākumi, kas pakāpeniski jāīsteno pārvades 
sistēmu operatoriem (PSO) reģionālā līmenī, lai nodrošinātu PSO tehnisku konverģenci. 
Ilgtermiņa mērķis būtu izveidot vienotu lietotāju saskarni katrā reģionā, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 1. PANTA 3. PUNKTA, 2.h panta 3. punkta 1. daļas grozījumu.

Grozījums Nr. 26
1. PANTA 3. PUNKTS

2.h panta 3. punkta 1. daļa (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. 
Minēto regulu, kas paredzēta, lai grozītu 
nebūtiskus elementus šajā direktīvā, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, veicot rūpīgu pārbaudi, kas 
noteikta 14. panta 2a. punktā. 

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. 
Komisija var pievērst īpašu uzmanību 
„enerģijas salām” ES teritorijā jeb 
ģeogrāfiski ierobežotām teritorijām, kurās 
ir jāizstrādā savienojumi ar gāzes 
pārvades tīklu. Minēto regulu, kas 
paredzēta, lai grozītu nebūtiskus elementus 
šajā direktīvā, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulatīvo procedūru, veicot 
rūpīgu pārbaudi, kas noteikta 14. panta 
2a. punktā.

Pamatojums

Reģionālās sadarbības mērķis ir arī savienot „enerģijas salas” ES teritorijā.

Grozījums Nr. 27
1. PANTA 3. PUNKTS

2.h panta 3.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

3.a Aģentūra sadarbojas ar valsts 
regulatoriem un pārvades sistēmu 
operatoriem tiesiskā regulējuma 
konverģences nodrošināšanā starp 
reģioniem, lai izveidotu konkurētspējīgu 
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ES mēroga tirgu. Ja Aģentūra uzskata, ka 
ir vajadzīgi saistoši noteikumi par šādu 
sadarbību, tā izstrādā piemērotus 
ieteikumus.

Grozījums Nr. 28
1. PANTA 8. PUNKTS

5.a panta 3. punkta a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

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

a) sistēmu operatori piedāvā neizmantoto 
SDG un uzglabāšanas iekārtu jaudu 
primārajā tirgū; attiecībā uz uzglabāšanas 
iekārtām to dara ne vēlāk kā iepriekšējā 
dienā, pakalpojumi ir atslēdzami 
(nepastāvīgi), un ievēro valsts apgādes 
drošības prasības un tās prasības, kas 
noteiktas Direktīvā 2003/55/EK un 
Padomes 2004. gada 26. aprīļa 
Direktīvā 2004/67/EK par pasākumiem, 
lai nodrošinātu dabasgāzes piegādes 
drošību*;
____

OV L 127, 29.4.2004., 92. lpp.

Grozījums Nr. 29
1. PANTA 9. PUNKTS

6. panta 7. punkta 1. daļa (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

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

„7. Pārvades sistēmu operatori publisko ex-
ante un ex-post piegādes un pieprasījuma 
informāciju, pamatojoties uz nominācijām, 
prognozēm un faktiskajām plūsmām uz 
sistēmu un no tās. Publiskotajai 
informācijai ir jābūt tikpat detalizētai kā 
pārvades sistēmas operatoram pieejamajai 
informācijai. Komerciāli svarīgi dati 
attiecībā uz individuāliem līgumiem nav 
jāatklāj.

Grozījums Nr. 30
1. PANTA 10. PUNKTS

6.a panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 1775/2005)
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3. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
vienmēr sniedz šajā regulā prasīto 
informāciju jēgpilnā, skaitliski skaidrā, 
viegli saprotamā veidā un bez 
diskriminācijas.

3. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
vienmēr sniedz šajā regulā prasīto 
informāciju jēgpilnā, skaitliski skaidrā, 
viegli saprotamā veidā un bez 
diskriminācijas. Komerciāli svarīgi dati 
attiecībā uz individuāliem līgumiem nav 
jāatklāj.

Grozījums Nr. 31
1. PANTA 14. PUNKTS

9. panta 1.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

1.a Pirms pamatnostādņu sagatavošanas 
un, neskarot 2. punktā noteikto 
procedūru, Komisija ciešā sadarbībā ar 
Aģentūru savlaicīgi un katru gadu 
sagatavo to prioritāšu un ierosināto 
pasākumu sarakstu, kam ir vislielākā 
nozīme ES mēroga gāzes tirgus attīstībā.

Pamatojums

Ņemot vērā to jautājumu plašo klāstu, par kuriem ir noteikta pamatnostādņu pieņemšana, šī 
procedūra (no jaunā 1.a panta līdz jaunajam 1.e pantam) tiks izstrādāta pirms komitoloģijas 
procesa, ko reglamentē paša procesa noteikumi saskaņā ar Iestāžu nolīgumu.
Šī mehānisma mērķis būs:
i) attīstīt perspektīvus pasākumus, kas ir jāpieņem komitoloģijas procesā, un to regulāru 
novērtējumu;
ii) atzīt Aģentūras lomu ierosināto pasākumu sagatavošanā un apspriešanā;
iii) nodrošināt iepriekšējas un pārredzamas apspriedes ar attiecīgām ieinteresētām personām, 
kam ir speciālas tehniskās zināšanas.

Grozījums Nr. 32
1. PANTA 14. PUNKTS

9. panta 1.b punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

1.b Ņemot vērā prioritāšu sarakstu, 
Komisija pilnvaro Aģentūru ne ilgāk kā 
sešu mēnešu laikā izstrādāt 
pamatnostādņu projekta priekšlikumu, 
kurā noteikti skaidri un objektīvi 
pamatprincipi noteikumu saskaņošanai, 
lai varētu attīstīt konkurētspējīgu un 
integrētu gāzes tirgu.
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Pamatojums

Tāds pats kā pamatojums par 1. PANTA 14. PUNKTU, 9. panta 1.a punkts (jauns) 
(Regula (EK) Nr. 1775/2005).

Grozījums Nr. 33
1. PANTA 14. PUNKTS

9. panta 1.c punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

1.c Izstrādājot šo pamatnostādņu 
projektu, Aģentūra ne mazāk kā divus 
mēnešus plaši apspriežas atklātā un 
pārredzamā veidā ar visām 
ieinteresētajām personām un it sevišķi ar 
organizācijām, kas pārstāv tīkla lietotājus. 

Pamatojums

Tāds pats kā pamatojums par 1. PANTA 14. PUNKTU, 9. panta 1.a punkts (jauns) 
(Regula (EK) Nr. 1775/2005).

Grozījums Nr. 34
1. PANTA 14. PUNKTS

9. panta 1.d punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

1.d Aģentūra pabeidz pamatnostādņu 
projekta izstrādi, pamatojoties uz 
apspriedēm, ne vēlāk kā divus mēnešus 
pēc apspriežu posma beigām. Tā publicē 
visus saņemtos apsvērumus, ja šo 
apsvērumu autors nav norādījis citādi, un 
skaidro, kā šie apsvērumi ir ņemti vērā 
projekta galīgajā versijā, vai pamato to 
noraidīšanu.

Pamatojums

Tāds pats kā pamatojums par 1. PANTA 14. PUNKTU, 9. panta 1.a punkts (jauns) 
(Regula (EK) Nr. 1775/2005).

Grozījums Nr. 35
1. PANTA 14. PUNKTS

9. panta 1.e punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)
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1.e Pēc pamatnostādņu projekta 
priekšlikuma saņemšanas Komisija 
izvērtē, vai ir izveidoti skaidri un objektīvi 
principi noteikumu saskaņošanai, lai 
varētu attīstīt konkurētspējīgu un 
integrētu gāzes tirgu un godīgu apspriežu 
procesu. Ja Komisija secina, ka 
Aģentūras iesniegtā pamatnostādņu 
projekta galīgā versija veido piemērotu 
pamatu, tā iesniedz pamatnostādņu 
projektu komitejai, kā minēts 14. panta 
1. punktā, tā galīgai pieņemšanai saskaņā 
ar procedūru, kas minēta 14. panta
2. punktā.

Pamatojums

Tāds pats kā pamatojums par 1. PANTA 14. PUNKTU, 9. panta 1.a punkts (jauns) 
(Regula (EK) Nr. 1775/2005).

Grozījums Nr. 36
1. PANTA 14. PUNKTS

9. panta 2. punkta 2. daļa (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

Komisija var grozīt pirmajā daļā minētās 
pamatnostādnes un pieņemt 
pamatnostādnes par jautājumiem, kas 
minēti 1. punktā. Minētos pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, cita starpā to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Komisija var grozīt pirmajā daļā minētās 
pamatnostādnes un pieņemt 
pamatnostādnes par jautājumiem, kas 
minēti 1. punktā, saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 1.a–1.e punktā. Minētos 
pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, cita 
starpā to papildinot, pieņem saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Grozījums Nr. 37
1. PANTA 14. PUNKTS

9. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 1775/2005)

2.a Komisija sadarbībā ar Aģentūru 
regulāri izvērtē pamatnostādņu atbilstību. 
Kad vien tas vajadzīgs, Aģentūra 
apspriežas ar gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu un attiecīgiem 
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tirgus dalībniekiem, patērētājiem un 
tiešajiem lietotājiem, lai nodrošinātu, ka 
pamatnostādnes atbilst obligātajam 
saskaņošanas līmenim attiecīgajās 
teritorijās.

Pamatojums

Ir jānosaka pamatnostādņu atbilstības regulārs novērtējums (papildus dalībvalstu veiktās 
pamatnostādņu īstenošanas uzraudzībai, kā noteikts direktīvas priekšlikuma 24. pantā). Var 
rasties vajadzība organizēt Aģentūras un ENTSOG apspriežu papildu kārtu, arī oficiālās 
apspriedes ar ieinteresētajām personām.
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PASKAIDROJUMS

Regula, ar kuru groza Regulu Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves 
nosacījumiem

Vispārējs novērtējums 

Visu nosacījumu mērķis ir izveidot Eiropas instrumentus, lai uzlabotu sadarbību un stiprinātu 
iekšējā tirgus darbību ar pārvades sistēmu operatoru koordināciju un noteikumu par 
uzglabāšanas sistēmu operatoru saskaņošanu. Priekšlikuma mērķis ir arī palielināt 
pārredzamību un ilgtermiņa perspektīvas, lai tādējādi nodrošinātu gāzes piegādi, investīciju 
plānus un izvairītos no nopietniem pārtraukumiem. Kopumā referents var turēties pie šiem 
mērķiem principu līmenī.

- Pārbaudot visu priekšlikumu kopumu attiecībā uz gāzes tirgu 3. enerģētikas paketē, referents 
ir pārliecināts, ka jādomā par patērētāju aizsardzību, izšķiroties par pārredzamiem un sociāli 
atbilstīgiem pasākumiem. Regula tomēr ir saistīta ar tehniskiem pasākumiem, kuru mērķis ir 
izveidot tīklu piekļuves tehniskā regulējuma pamatnostādnes. Direktīva ir pienācīgi jāizmanto 
kā pareizs tiesisks līdzeklis patērētāju vajadzību risināšanai ES līmenī. (3. pants par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām). Alternatīvi patērētājus var aizstāvēt arī ar 
valsts īpašiem pasākumiem, kam jābūt savienojamiem ar ES konkurences likumu. 

- Komisijai ir arī bažas par koncentrācijas līmeni vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
darījumos, bet tā nespēj ietekmēt šo tirgus iezīmi, mazumtirdzniecības integrāciju ar gāzes 
vairumtirdzniecību un elektroenerģijas ražošanu, kura visticamāk nostiprinās dominējošo 
uzņēmumu stāvokli. Arvien vairāk visur Eiropā tirgos dominē integrēti vairumtirdzniecības 
un mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas ir aktīvi gan elektroenerģijas, gan gāzes tirgū. Mazo 
un vidējo uzņēmumu piekļuvei tīkliem ir būtiski jāuzlabojas.

- Visbeidzot, viena no galvenajām problēmām ir tā, ka netiek pietiekami ņemtas vērā 
pašreizējās 2. enerģētikas paketes īstenošanas atšķirīgās pakāpes dalībvalstīs. Nosacījumi 
trešās paketes īstenošanas nodrošināšanai rada vairāk uzdevumu, jo liberalizācijas 2. kārta vēl 
nav pilnībā ieviesta. Papildu pasākumu pieņemšana tāpēc varētu radīt tiesisku nenoteiktību. 
Lai nodrošinātu īstenošanu, papildus tiesvedībai par pienākumu neizpildi, jāatrod praktiski 
līdzekļi.

I. Pārvades sistēmu operatoru sadarbība: izveidojot gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīklu (ENTSOG) kā struktūru, kas atbildīga par obligāti veicamiem uzdevumiem, ir 
veikts svarīgs solis uz priekšu. 

i) Pilnvaru līdzsvars starp ENTSOG, valstu regulatoriem un Aģentūru: referents uzskata, ka 
ENTSOG darbības joma ir noteikta pārāk plaša (saskaņotu tehnisko un tirgus kodeksu 
pieņemšana, kas risina drošības noteikumus, bet arī tirdzniecības noteikumi energotīkla 
darbības koordinēšana, 10 gadu investīcijas plāna pieņemšana, tīklu attīstības plānu 
publiskošana). Viņš domā, ka ENTSOG darbībai -- kā Eiropas Komisijas darbībai paralēlam 
koregulācijas veidam -- jāaprobežojas ar tehniskiem jautājumiem, kas saistīti ar trešās puses 
tīkla piekļuves, drošības un uzticamības, un savietojamības noteikumiem, ar darbības 
procedūrām. Referents iesaka samazināt kodeksu un noteikumu jomas, kas jāizstrādā 
ENTSOG, aprobežojoties ar pārvades tīkla darbībām.
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Šajā sakarā referents uzskata, ka kaut arī aģentūras izveide ir būtiski nozīmīgs solis integrēta 
tirgus virzienā, tās pilnvaras varētu nostiprināt, iekļaujot tajās ENTSOG izstrādāto darba 
programmu apstiprināšanu, pārvades sistēmas operatoru (PSO) iniciatīvu attiecībā uz 
reģionālo sadarbību pārraudzību un pārskatīšanu un 10 gadu investīcijas plāna izstrādes 
koordinēšanu. Referents iesaka Aģentūrai arī atbalstīt ENTSOG izstrādātos kodeksu projektus.

ii) Citu operatoru un ieinteresēto personu iesaiste gāzes tirgū: ir jāparedz papildu noteikumi, 
kas nodrošina kārtīgu mehānismu iepriekšējām apspriedēm ar ieinteresētajām personām, 
piesaistot citu starpā EASEE — gāzes asociāciju. Plašs ieinteresēto pušu loks tiks iesaistīts 
apspriešanā, starp tiem arī ražotāji, tīkla operatori, piegādātāji un patērētāji. 

Aģentūrai ir jābūt arī atbildīgai par visu ieinteresēto personu uzklausīšanu, kad tā gatavo 
ierosinājumus un ieteikumus.

II. Tirgus integrēšana ar reģionālu iniciatīvu palīdzību: jaunais tiesiskais regulējums 
veicina reģionālas iniciatīvas starp pārvades sistēmas operatoriem un regulēšanas iestādēm, lai 
tādējādi nodrošinātu optimālu tīkla vadību un atbilstīgu investīciju plānošanu un piegādi.

i) Nepieciešams solis ceļā uz integrētu iekšējo tirgu: referents uzskata, ka reģionālās 
sadarbības apjoms nav skaidri noteikts priekšlikumā, lai gan tas ir svarīgs solis ceļā uz 
integrētu iekšējo tirgu. Ir būtiski svarīgi savienot „enerģijas salas”, tādas kā Baltijas valstis vai 
Ibērijas pussalu.

 Referents tāpēc ierosina, ka Regulā par gāzi jānosaka pārvades sistēmas operatoriem (PSO) 
precīzs laika grafiks saistībā ar konkrētiem mērķiem, kas jāīsteno reģionālā līmenī, lai 
panāktu vienotu lietotāja saskarņu izveidi. Referentam ir arī bažas par Aģentūras nozīmi PSO 
iniciatīvās attiecībā uz reģionālo sadarbību, un viņš paplašinātu aģentūras pilnvaras, lai 
nodrošinātu vajadzīgo tehniskā un tiesiskā regulējuma konverģenci reģionu starpā, kā arī 
reģionālā investīciju plāna uzraudzību.  

ii) Kā regula var padarīt „reģionālās iniciatīvas” praktiski lietojamas Komisijas 
priekšlikumus var pastiprināt šādi: vienotas lietotāja saskarnes izveide (piemēram, vienas 
pieturas vieta), kas nodrošina komerciālas funkcijas vairāku PSO vārdā reģionālā līmenī. 
Jomas, kurās PSO ir jāsadarbojas, ir jānosaka skaidrāk. PSO varētu apsvērt reģionālu vienību 
izveidi ar noteiktām atbildības jomām.

III. Piegādes drošība Pēc referenta domām katrā ziņā jāpanāk, lai Regulas noteikumi tiek 
pārbaudīti no piegādes drošības viedokļa.

- Investīciju plānošana: saskaņā ar regulas projektu ENTSOG izstrādās brīvas izvēles tīklu 
attīstības shēmu ES līmenī 10 gadiem.
i) Nepieciešamība pastiprināt investīciju attīstības plānu: investīcijas būs jāplāno, ņemot vērā 
tirgus lietotāju uzskatus un vajadzības gan valstu līmenī, PSO plānojot savas neatkarīgās 
investīcijas, gan arī Eiropas līmenī. Referents uzskata, ka šie plāni būs jāapstiprina valstu 
regulatoriem — nevis tikai jāiesniedz Aģentūrai ieteikumiem — un stingri jāpārrauga, ja 
vēlamies, lai tos sāktu pildīt; ir jānoskaidro, kāda ir koordinācija valsts, reģionālo un Eiropas 
plānu starpā. 
ii) Investīciju plāni vienlīdz jāizstrādā visiem PSO neatkarīgi no tām tirgus struktūrām, kuras 
pieņemtas direktīvas galīgajā versijā (īpašumtiesību nošķiršana, ISO un citi risinājumi).
Aģentūrai un valstu regulatīvajām aģentūrām (VRA) ir jāpārrauga investīciju plāns, lai 
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nodrošinātu, ka vajadzīgās investīcijas tiek veiktas laikā. Tomēr šajā posmā referents uzskata, 
ka viņa ziņojumam ir jāattīstās paralēli darbam Parlamentā pie ierosinātās Direktīvas par 
dabas gāzes tirgu attiecīgajiem noteikumiem. Viņš uzskatīja, ka ir pāragri ieviest īpašu 
mehānismu par investīciju īstenošanu, sasaisti starp valstu plāniem un Eiropas plāniem un par 
investīciju apstiprināšanas mehānismiem valstu regulatoriem. Pašlaik referents ierosina 
papildu pasākumus, lai iesaistītu vismaz Aģentūru Eiropas 10 gadu investīciju plānu 
sagatavošanā.

- Piekļuve uzglabāšanai: regulatoru noteikumi uzglabāšanas sistēmu operatoriem ir 
jāsaskaņo, ņemot vērā labu praksi un ERGEG iepriekš izstrādātās pamatnostādnes. Pašreizējās 
regulas spēkā esošie nosacījumi attiecībā uz PSO jāattiecina arī uz uzglabāšanas sistēmu 
operatoriem, lai izveidotu vienotu pieeju trešo personu piekļuvei uzglabāšanas sistēmai un 
sašķidrinātas dabasgāzes (SDG) termināliem.  
i) Referents uzskata, ka noteikumi par piekļuvi uzglabāšanai nedrīkst apdraudēt ilgtermiņa 
piegādes drošību. Saskaņā ar Direktīvas 2004/67/EK par gāzes piegādes drošību prasībām 
5.a panta nosacījumiem ir pievienota klauzula, kurā minēti daži aizsardzības pasākumi.

ii) Noteikumi par pārslodzes novēršanu, kurus piemēro PSO, uzglabāšanas un SDG operatori 
(pamatojoties uz pārtraucamu jaudu un katras dienas piekļuvi), ir stingri jānosaka un vismaz 
jāņem vērā ilgtermiņa līgumi un elastīguma mehānismi.      

IV. Pārredzamības prasības: ierosinātā regula attiecina pārredzamības prasības, kas jau ir 
izveidotas PSO, arī uz komerciālajiem gāzes krājumiem, prognozēm par jaudu pieprasījumu 
un pieejamību, tīkla balansēšanas izmaksām un apgrozības iespējām. Jaunas prasības attiecas 
arī uz PSO saistībā ar ex-ante un ex-post piegādes un pieprasījuma informāciju, kā arī 
sistēmas balansēšanai veiktajiem pasākumiem.
Lai gan šīs prasības ir svarīgs pavērsiens ceļā uz tirgus pārredzamības paaugstināšanu, no 
kura iegūst visi tirgus dalībnieki, un lai gan piekļuves tiesības ir likumīgas, referents lēš, ka, ja 
tiek garantēta pienācīga komerciāla konfidencialitāte, šādu datu publicēšana kopumā stiprinās 
tirgu. Tomēr jāatceras, ka atsevišķi darījumi ar gāzi ir komerciāli ļoti jutīgi. Tika ieviesti 
vairāki aizsardzības pasākumi, kad tas šķita nepieciešams. 

V. Institucionālie aspekti: regulā nav pietiekamas skaidrības par komitoloģijas procesu 
attiecībā uz ENTSOG prerogatīvām.
i) No vienas puses, ja ENTSOG ir uzdots izstrādāt kodeksus, Komisija var iejaukties skaidri 
noteiktos apstākļos, izmantojot komitoloģijas procedūru, ja šķiet, ka ENTSOG pieņemtie 
tehniskie vai tirgus kodeksi nenodrošinās nediskrimināciju, efektīvu konkurenci un 
pakalpojumu sniegšanas produktīvu darbību. 
ii) No otras puses, Komisija var uzņemties iniciatīvu saskaņā ar 9. pantu un pieņemt 
„pamatnostādnes” šajā jomā pie jebkuriem apstākļiem, lai konkrētizētu detaļas par trešās 
puses piekļuves pakalpojumiem, jaudu izvietošanas mehānismiem, pārslodzes vadības 
procedūru utt.
Ņemot vērā plašo tematiku, kurā ir paredzēta pamatnostādņu pieņemšana, referents ierosina, 
lai skaidra un vienkārša „ex-ante”procedūra ievirza un sagatavo komitoloģijas procesu 
sadarbībā ar aģentūru un apspriedēs ar ieinteresētajām pusēm. Komisijai jānosaka prioritātes 
tematu sarakstā, sadarbojoties ar ierosināto Aģentūru (ACER), un pamatnostādņu projekts 
jānodod publiskai apspriešanai vai, ja vajadzīgs, Komisijas un ACER regulāriem vērtējumiem.
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ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated, 
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030; 

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives; 
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.



PE402.501v01-00 28/29 PR\707198LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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