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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 groza Regulu (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0531),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0320/2007),

– 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 
(A6-0000/2008),

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.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 1. punkta (a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

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

a) atzinumus un ieteikumus par 2.e pantā 
minēto pamatnostādņu un kodeksu 
projektiem;

Pamatojums.

Sk. ierosinātā 2.e, 2.ea un 2.eb panta pamatojumu. Ar šo grozījumu tekstu pielāgo jaunajai 
procedūrai.
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Grozījums Nr. 2
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

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

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

Pamatojums.

Sk. ierosinātā 2.e, 2.ea un 2.eb panta pamatojumu. Ar šo grozījumu tekstu pielāgo jaunajai 
procedūrai.

Grozījums Nr. 3
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

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

svītrots

a) drošības un uzticamības noteikumi;
b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;
c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;
d) savstarpējas savietojamības noteikumi;
e) operatīvās procedūras ārkārtas 
situācijās;
f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;
g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārredzamības noteikumi;
i) balansēšanas noteikumi, tostarp 
rezerves jaudas noteikumi; balansēšanas 
noteikumi, tostarp rezerves jaudas 
noteikumi;
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j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;
k) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

Pamatojums.

Sk. ierosinātā 2.e, 2.ea un 2.eb panta pamatojumu. Ar šo grozījumu tekstu pielāgo jaunajai 
procedūrai.

Grozījums Nr. 4
1. PANTA 3. PUNKTS

2.c panta 6. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

6. Pēc Komisijas pieprasījuma 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls konsultē Komisiju 
par pamatnostādņu pieņemšanu, kā 
paredzēts 8. pantā.

svītrots

Pamatojums.

Sk. ierosinātā 2.ba (jauns), 2.bb (jauns) un 2.bc (jauns) panta pamatojumu. Ar šo grozījumu 
tekstu pielāgo jaunajai procedūrai.

Grozījums Nr. 5
1. PANTA 3. PUNKTS

2.d panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

2. Elektroenerģijas 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. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai iesniedz
atzinumus un ieteikumus par 
pamatnostādnēm un kodeksu projektiem,
kā ar iesniedz 10 gadu investīciju plāna 
projektu un ikgadējās darba programmas 
projektu, tostarp informāciju par
saistītajiem apspriežu procesiem.

Pamatojums.

Sk. ierosinātā 2.e, 2.ea un 2.eb panta pamatojumu. Ar šo grozījumu tekstu pielāgo jaunajai 
procedūrai.
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Grozījums Nr. 6
1. PANTA 3. PUNKTS

2.e pants (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

Tehnisko un tirdzniecības kodeksu izveide 
un novērtēšana

Pamatnostādnes un kodeksi

1. Pēc apspriešanās ar Aģentūru Komisija 
var lūgt elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam pamatotā 
termiņā sagatavot kodeksus 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, ja Komisija 
uzskata, ka šādi kodeksi ir vajadzīgi tirgus 
efektīvai funkcionēšanai.

1. Komisija var pilnvarot Aģentūru 
izstrādāt pamatnostādnes un pieņemt 
kodeksus, lai saskaņotu tehniskos un 
tirdzniecības noteikumus nolūkā atvieglot 
tirgus integrāciju.

2. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka

2. Pamatnostādnēs un kodeksos jo īpaši 
jāiekļauj šādas jomas:

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

a) drošības un uzticamības noteikumi;

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

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

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

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

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

d) savstarpējas savietojamības noteikumi;

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

e) operatīvās procedūras ārkārtas 
situācijās;

b) elektroenerģijas pārvades sistēmu f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
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operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības 
kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;

novēršanas noteikumi;

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

g) noteikumi par pārrobežu diennakts 
tirgiem ar saskaņotām slēgšanas 
stundām;

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

h) tirdzniecības noteikumi, jo īpaši 
nodrošinot sekundāro tirgu izveidi 
pārrobežu pārvades tiesībām un pārvades 
tiesību drošībai;

4. Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, 
neskar Komisijas tiesības pieņemt un 
grozīt pamatnostādnes atbilstoši 
8. pantam.

i) pārredzamības noteikumi;

j) balansēšanas noteikumi, tostarp 
rezerves jaudas noteikumi;

k) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

l) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

Pamatojums.

Pamatnostādnēm un kodeksiem ar tehnisko un tirdzniecības noteikumu saskaņošanu 
jāatvieglo konkurences tirgu izveide un jānodrošina tirgus integrācija. Šiem noteikumiem 
jākalpo tirgus interesēm, optimizējot jaudas iedalīšanu, izveidojot nākamās dienas tirgus 
savienošanu/sadalīšanu, kā arī izmantojot pārrobežu nākamās dienas un diennakts tirgus utt. 
Vispirms pamatnostādnēs jānosaka augsta līmeņa noteikumi un principi, un tad kodeksos 
sīkāk jāpaskaidro šie principi.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 3. PUNKTS

2.ea pants (jauns) (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

2.ea pants
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Pamatnostādņu izveide
1. Komisija pēc apspriešanās ar Aģentūru 
sagatavo gada prioritāšu sarakstu, kurā 
nosaka svarīgākos jautājumus par 
elektroenerģijas iekšējā tirgus attīstību. 
2. Ņemot vērā prioritāšu sarakstu, 
Komisija var pilnvarot Aģentūru ne ilgāk 
kā sešu mēnešu laikā izstrādāt 
pamatnostādņu projektu, nosakot 
skaidrus un objektīvus pamatprincipus 
noteikumu saskaņošanai, lai varētu 
izveidot integrētu konkurences tirgu.
3. Šo pamatnostādņu sagatavošanā 
Aģentūra ne mazāk kā divus mēnešus 
atklāti, pārredzami un plaši apspriežas, kā 
arī informē elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklu un citas 
ieinteresētās personas.
4. Aģentūra, pamatojoties uz apspriežu 
rezultātiem, pamatnostādņu projektu 
pabeidz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc 
apspriežu posma beigām. Tā publisko 
visus saņemtos apsvērumus un paskaidro, 
kā tie ir ņemti vērā pamatnostādņu 
galīgajā projektā, vai pamato, kāpēc tie ir 
noraidīti.
5. Galīgo pamatnostādņu projektu 
Aģentūra iesniedz Komisijai un 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam, kā arī citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai 
saņemtu atzinumus, kurus iesniedz ne
vēlāk kā mēneša laikā pēc pamatnostādņu 
projekta saņemšanas. Ja kāds no šiem 
atzinumiem ir negatīvs, Aģentūra galīgo 
pamatnostādņu projektu iesniedz 
Regulatoru padomei, kura sniedz 
atbilstīgus pamatojumus attiecīgā 
atzinuma pieņemšanai vai noraidīšanai.
6. Komisija izvērtē, vai galīgajā 
pamatnostādņu projektā ir noteikti skaidri 
un objektīvi pamatprincipi to noteikumu 
saskaņošanai, kuri reglamentē integrēta 
konkurences tirgus izveidi, kā arī 
apspriežu procesa taisnīgumu. 
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7. Ja Komisija secina, ka Aģentūras 
iesniegtais galīgais pamatnostādņu 
projekts veido atbilstīgu pamatu, tā šīs 
pamatnostādnes iesniedz 13. panta 
1. punktā minētajai Komitejai, lai tās 
galīgi pieņemtu saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto procedūru.

Pamatojums.

Lemjot par tirgus izveides prioritātēm, ir būtiski, lai Komisija pēc apspriešanās ar Aģentūru 
izveido prioritāšu sarakstu. Ņemot vērā šo sarakstu, pamatnostādnes jāsagatavo, lai noteiktu 
pamatprincipus par attiecīgajiem jautājumiem nolūkā saskaņot piemērojamos noteikumus. 
Kodeksus var attiecīgi izstrādāt tikai tad, ja prioritāšu saraksts un pamatnostādnes ir 
sagatavotas ar pienācīgu pamatu.

Šis grozījums aizstāj Regulas Nr. 1288/2003 2.e panta tekstu.

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 3. PUNKTS

2.eb pants (jauns) (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

2.eb pants
Kodeksu izveide

1. Pieņemot pamatnostādnes saskaņā ar 
2.ea pantu, Komisija pilnvaro 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu sešu mēnešu laikā 
izstrādāt kodeksu projektus, kuri pilnīgi 
atbilstu pamatnostādnēs noteiktajiem 
principiem.
2. Šo kodeksu sagatavošanā 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls savlaicīgi, atklāti, 
pārredzami un plaši apspriežas ar visiem 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, kā arī 
sagatavošanas laikā informē visas 
attiecīgās ieinteresētās personas un tās 
pilnīgi iesaista procesā.
Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls kodeksu projektus 
iesniedz Aģentūrā tālākai apspriešanai.
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5. Aģentūra ne mazāk kā divus mēnešus 
atklāti, pārredzami un plaši apspriež 
kodeksu projektus.
6. Aģentūra, pamatojoties uz apspriedēm, 
kodeksu projektus pabeidz ne vēlāk kā 
divu mēnešu laikā pēc apspriežu posma 
beigām. Tā publisko visus saņemtos 
apsvērumus un paskaidro, kā tie ir ņemti 
vērā kodeksu galīgajos projektos, vai 
pamato, kāpēc tie ir noraidīti. .
7. Galīgos kodeksu projektus Aģentūra 
iesniedz Komisijai, lai tā izvērtē kodeksu 
atbilstību pamatnostādnēm.
8. Komisija izvērtē kodeksu projektu 
atbilstību saskaņā ar 2.ea pantu pieņemto 
pamatnostādņu principiem.
8. Komisija izvērtē, vai kodeksi palīdzēs 
izveidot integrētu konkurences tirgu. Ja 
Komisija pieņem negatīvu atzinumu, tā 
pilnvaro elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklu grozīt 
kodeksu projektus.
9. Komisija kodeksu piemērošanu izvērtē 
pēc pašas iniciatīvas, Aģentūras 
pieprasījuma vai attiecīgo tirgus 
ieinteresēto personu ieteikuma. Ja 
Komisija atklāj, ka pieņemto kodeksu 
nepiemēro, tā kodeksu iesniedz 13. panta 
1. punktā minētajā komitejā izskatīšanai 
saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
procedūru. 
10. Šī pati procedūra attiecas arī uz 
kodeksu atjaunināšanu.

Pamatojums.

Sk. ierosinātā 2.ea panta pamatojumu.

Ir būtiski, lai kodeksi pilnīgi atbilstu pamatnostādnēs noteiktajiem principiem. Turklāt plašas 
apspriedes un cieša tirgus dalībnieku iesaistīšanās procesā ir būtiska, lai kodeksi būtu 
racionāli. Jau esošo kodeksu atjaunināšanā tehnisku izmaiņu un uzlabotu procesu dēļ 
jāievēro tāda pati procedūra (sk. 10. punktu).
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Grozījums Nr. 9
1. PANTA 3. PUNKTS

2.f panta 1. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls, veicot savus 
uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, 
atklātas un pārredzamas apspriedes ar 
visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, jo 
īpaši tad, kad tiek izstrādāti tehniskie un 
tirdzniecības kodeksi un ikgadējā darba 
programma, kā minēts 2.c panta 1. un 
3. punktā; apspriedēs iesaista piegādes un 
ražošanas uzņēmumus, patērētājus, 
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.

1. Aģentūra, veicot savus uzdevumus, 
organizē plašas, atklātas un pārredzamas 
apspriedes ar visiem attiecīgajiem tirgus 
dalībniekiem; apspriedēs iesaista piegādes 
un ražošanas uzņēmumus, patērētājus, 
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.

Pamatojums.

Sk. ierosinātā 2.e, 2.ea un 2.eb panta pamatojumu. Ar šo grozījumu tekstu pielāgo jaunajai 
procedūrai.

Grozījums Nr. 10
1. PANTA 3. PUNKTS

2.f panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

3. Pirms darba programmas un 2.c panta 
1. un 3. punktā minēto tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu pieņemšanas
elektroenerģijas 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 pamatnostādņu un kodeksu 
pieņemšanas Aģentūra dokumentē 
apspriedēs saņemtos komentārus un to, kā 
šie komentāri ir ievēroti. Ja komentārs nav 
ņemts vērā, jānorāda pamatojums.

Pamatojums.

Sk. ierosinātā 2.e, 2.ea un 2.eb panta pamatojumu. Ar šo grozījumu tekstu pielāgo jaunajai 
procedūrai.

Grozījums Nr. 11
1. PANTA 5. PUNKTS

6. panta 2.a daļa (jauna) (Regula (EK) Nr. 1228/2003)
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Regulatīvās iestādes, apstiprinot tīkla 
tarifu aprēķināšanas metodes un/vai 
novērtējot tarifu grozīšanas 
nepieciešamību, var ņemt vērā 
ienākumus.

Pamatojums.

Atjauno Regulā Nr. 1228/2003 svītrotu noteikumu. 

Grozījums Nr. 12
1. PANTA 8. PUNKTS

8. panta virsraksts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par kompensācijas 
mehānismu starp pārvades sistēmu 

operatoriem

Pamatojums.

Grozījums virsrakstā, lai izvairītos no sajaukšanas ar 2.e pantā minētajām pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 13
1. PANTA 8. PUNKTS

8. panta 3. punkta h) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 1228/2003)

h) ziņas par jautājumiem, kas minēti 
2.c panta 3. punktā.

h) ziņas par jautājumiem, kas minēti 
2.e pantā.

Pamatojums.

Sk. ierosinātā 2.e, 2.ea un 2.eb panta pamatojumu. Ar šo grozījumu tekstu pielāgo jaunajai 
procedūrai.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

1. Referents atzinīgi vērtē Eiropas Savienības enerģijas tirgu trešo liberalizācijas paketi, jo, 
pēc viņa domām, tā piedāvā pilnīgu un saskanīgu tiesību akta priekšlikumu, kurā ir 
iekļauta lielākā daļa ieteikumu, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2007. gada jūnijā.

2. Šajā sakarā viņš atbalsta to, ka ir iekļautas lielākas un neatkarīgākas pilnvaras 
regulatoriem, palielinātas pārredzamības prasības tirgū, uzlabota sadarbības sistēma 
Eiropas līmenī starp valstu regulatoriem, kā arī starp pārvades sistēmu operatoriem, 
pievērsta uzmanība turpmākai starpsavienojumu jaudas attīstībai starp dalībvalstīm un ir 
sagatavots priekšlikums īpašumtiesību nošķiršanai kā efektīvākais, taču ne vienīgais 
veids, kā veicināt ieguldījumus un novērst jaunu dalībnieku diskrimināciju.

3. Viņš arī piekrīt ierosinātajai Eiropas regulatoru aģentūras izveidei, kaut arī viņam ir 
iebildes attiecībā uz šīs jaunās iestādes pašreizējo struktūru un lēmumu pieņemšanas 
pilnvarām.

4. Attiecībā uz regulu par elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecību referents uzskata, ka 
tiesību akta priekšlikuma galvenā problēma ir pašreizējais kompetenču sadalījums starp 
dažādiem dalībniekiem, kas rada juceklīgu un savā ziņā apgrūtinošu lēmumu 
pieņemšanas procesu. Šajā dokumentā ir uzsvērtas galvenās referenta bažas attiecībā uz 
šo konkrēto priekšlikumu.

Pienākumu struktūra

5. Kā minēts iepriekš, referents uzskata, ka šīs lietas galvenā problēma ir tā, ka pašreizējā 
pienākumu struktūra, kas izklāstīta Komisijas priekšlikumā regulai par elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecību, neatbilst pašreizējam un dabiskajam kompetenču sadalījumam 
valstu līmenī, jo pārvades sistēmu operatoriem ir piešķirts gandrīz reglamentējošs statuss, 
kamēr šķiet, ka regulatīvajām aģentūrām tas ir samazināts līdz konsultatīvas iestādes 
statusam.

6. Jo īpaši viņš uzskata, ka tā vietā vairākiem no vienpadsmit uzdevumiem, kas ir jāpilda 
pārvades sistēmu operatoriem (PSO), ir jābūt regulatīvo iestāžu kompetencē.

7. Patiesi, lai gan referents piekrīt Komisijas idejai izveidot augšupēju pieeju attiecībā uz 
tehnisko kodeksu izstrādi, jo PSO ir vislabāk piemēroti šādai rīcībai, un tie ir tieši 
ieinteresēti šādu noteikumu vienkāršošanā un saskaņošanā Eiropas līmenī, viņš uzskata, 
ka citiem kodeksiem, piemēram, tiem, kas ir saistīti ar tirdzniecības un tirgus 
pārredzamību, ir jāpiemēro cita pieeja, kurā aģentūrai kā neatkarīgai iestādei ir jābūt 
atbildīgai par pamatnostādņu projekta sagatavošanu un to pieņemšanu ciešā sadarbībā ar 
tirgus dalībniekiem un, pats par sevi saprotams, PSO.

8. Turklāt iepriekš minēto kodeksu un noteikumu īstenošana pēc brīvprātības principa rada 
dažus jautājumus attiecībā uz to, vai tiek radīta jebkāda pievienotā vērtība pašreizējai 
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PSO sadarbības sistēmai Eiropas līmenī. Referents noteikti uzskata, ka dažiem 
noteikumiem un kodeksiem, kas izrietēs no šīs regulas īstenošanas, ir jābūt obligātiem.

9. Visbeidzot referents uzskata, ka, ņemot vērā tirgus kodeksu projektu sagatavošanas un 
pieņemšanas tiesību piešķiršanu aģentūrai, šai regulatīvajai iestādei, nevis PSO, ir jābūt 
atbildīgai par ieinteresēto pušu apspriežu organizēšanu saskaņā ar procesu, kas notiek 
valstu līmenī.

Aģentūra

10. Referents apzinās tos ierobežojumus, kas Komisijas juridiskā dienesta atzinumā ir 
noteikti attiecībā uz Eiropas regulatoru aģentūrai piešķirtajām pilnvarām. Tomēr viņš 
uzskata, ka lielākā daļa pilnvaru struktūras neskaidrību izriet tieši no šī kompetences 
trūkuma. Šī iemesla dēļ referents vēlētos, lai komiteja lūdz Parlamenta juridiskajam 
dienestam izpētīt, vai var palielināt aģentūras pilnvaras, lai tā varētu sagatavot galīgos 
reglamentējošos lēmumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2007. gada rezolūciju par 
enerģijas tirgu liberalizāciju.

11. Ja tas nav iespējams, tad referents uzskata, ka Parlamentam būtu jāapsver tas, vai 
ierosinātais modelis atrisinātu problēmas panākt kopīgu viedokli, kas pašlaik rodas starp 
valstu regulatoriem, un vai tas būtu pieņemams kā starpposms virzībā uz īsta Eiropas 
regulatora izveidi.

12. Pavisam nesen Eiropas Parlaments izteica vēlmi izveidot valstu regulatoru Eiropas 
iestādi, kurai būtu piešķirtas lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā uz pārrobežu 
jautājumiem starp dalībvalstīm, kamēr valstu regulatori paliktu atbildīgi par lēmumiem 
saistībā ar tādiem jautājumiem, kas ir risināmi valstu teritorijās. Parlamenta nostājas 
mērķis bija izbeigt strupceļa situācijas starp valstu regulatoriem, kādas pieredzam pašlaik; 
tādēļ Komisijas priekšlikums tāds, kāds tas ir pašlaik, piešķir aģentūrai pilnvaras risināt 
šīs pašreizējās un iespējamās grūtības. Referents uzskata, ka neatkarīga aģentūra ar 
atbilstīgām pilnvarām pārrobežu jautājumos efektīvāk un pārredzamāk sekmētu īsta 
Eiropas Savienības enerģētikas regulējuma attīstību.

13. Referents arī pauž bažas par pašreizējās Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru 
grupas (ERGEG) izjukšanu un par tās iespējamo ietekmi uz neatkarību, jo aģentūra 
saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu būs pārāk atkarīga no Eiropas Komisijas.

Nošķiršanas prasības saskaņā ar Eiropas pārvades sistēmu operatoru tīklu (EPSOT)

14. Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu piešķirt oficiālu statusu pārvades sistēmu 
operatoru pašreizējai sadarbības sistēmai, lai veicinātu integrāciju Eiropas līmenī un 
pilnīgi saskaņotu tehniskos noteikumus starp 27 dalībvalstīm.

15. Lai EPSOT modelis darbotos pareizi un neatkarīgi no katrā dalībvalstī vajadzīgā 
nošķiršanas līmeņa, proti – nošķirti PSO vai neatkarīgie sistēmas operatori (NSO) –, 
referents uzskata, ka ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei pret visiem EPSOT pārvades 
sistēmas operatoriem attiecībā uz to sistēmas operatora pienākumiem un 
nediskriminējošas piekļuves nodrošināšanu tīklam.
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Ieguldījumi

16. Komisijas priekšlikumi attiecībā uz PSO 10 gadu ieguldījumu plānu iesniegšanu ir 
saskaņā ar jau esošiem pienākumiem dalībvalstu līmenī, tādēļ referents atzinīgi vērtē 
mērķi piešķir tiem Eiropas dimensiju, jo īpaši attiecībā uz pārvades jaudas palielināšanu 
un uzlabošanu starp dalībvalstīm.

17. Tomēr ir svarīgi, lai šo plānu pieņemtu regulatīvā iestāde, nevis to tikai iesniegtu 
pārskatīšanai.

Pārredzamība

18. Referents ir pārliecināts, ka noteikumi par pārredzamību ir jāizstrādā regulatīvajai 
iestādei, apspriežoties ar PSO, nevis tie tikai jāpārskata aģentūrā. Kaut gan viņš atzinīgi 
vērtē pamatnostādņu izstrādi ES līmenī, viņš labāk vēlētos, lai attiecībā uz svarīgākajiem 
elementiem šīs pamatnostādnes kļūtu saistošas.

19. Referents arī vēlētos norādīt, ka dažās regulas daļās šķiet, ka pārredzamība ir sajaukta ar 
pārraudzību un ziņošanu, tādēļ viņš vēlas diferencēt šīs daļas saskaņā ar viņa ziņojumu.

Saskaņošana

20. Referents uzskata, ka saskaņošana nav izvirzīta šī priekšlikuma priekšplānā. 27 dažādu 
regulatīvo sistēmu pastāvēšana ir viens no galvenajiem šķēršļiem enerģijas tirgu 
integrēšanai. Tāpēc referents uzskata, ka tehnisko un tirgus noteikumu brīvprātīga 
saskaņošana nebūs pietiekama, lai pārvarētu pašreizējos šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai 
starp dalībvalstīm, kas izriet no nepietiekamas integrācijas. Šī iemesla dēļ viņš uzskata, 
ka tehnisko kodeksu, kā arī regulatīvās sistēmas saskaņošanai ir jābūt vienam no šīs 
paketes pamatmērķiem.

Reģionālie tirgi

21. Referents atzinīgi vērtē reģionālo tirgu attīstības iekļaušanu regulās un direktīvas kā 
pozitīvu virzību ceļā uz integrāciju. Jaunākais progress šajā jomā, kā arī jau labi 
izveidotie tirgi, piemēram, Ziemeļvalstu tirgus, patiešām varētu nodrošināt stabilu 
pamatu, lai salīdzinātu dažādus modeļus un varbūt piemērotu dažu tirgu pieredzi ES 
līmenī.

Starpsavienojumu līmeņi

22. Referents atzinīgi vērtē īpašu koordinatoru iecelšanu, lai paātrinātu četru galveno 
dalībvalstu starpsavienojumu projektu attīstību, kas ir apstājusies. Viņš uzskata, ka tie var 
pozitīvi ietekmēt šo procesu paātrināšanos, darbojoties kā dalībnieku un ieinteresēto pušu 
starpnieki.

23. Kaut arī šie atsevišķie gadījumi ir svarīgi pēc būtības, tomēr tie ir tikai maza problēmas 
daļa, un Eiropas Savienībā joprojām ir daudzi politiski, tehniski un administratīvi šķēršļi, 
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kas traucē palielināt starpsavienojumu jaudu starp dalībvalstīm pat tādos gadījumos, kad 
šie projekti ir ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgi.
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