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Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a. pieņem zināšanai Komisijas 
paziņojumus, kas pievienoti šai 
rezolūcijai;

Or. en

Zināšanai — paziņojumu teksts ir šāds:

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR STARPSAVIENOJUMA DEFINĪCIJU

“Komisija pieņem zināšanai abu likumdevēju vienošanos Elektroenerģijas direktīvas 
pārstrādātās redakcijas un Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas sakarā atgriezties 
pie Direktīvā 2009/72/EK un Regulā (EK) Nr. 714/2009 izmantotās starpsavienojuma 
definīcijas. Komisija piekrīt, ka elektroenerģijas tirgi atšķiras no citiem tirgiem, piemēram, 
dabasgāzes tirgus, ar to, ka tirgojamos produktus pagaidām nevar vienkārši uzglabāt un tos 
ģenerē ļoti dažādas ražošanas iekārtas, ieskaitot iekārtas sadales sistēmu līmenī. Rezultātā 
savienojumiem ar trešām valstīm elektroenerģijas un gāzes nozarē ir būtiski atšķirīga loma un 
var izvēlēties atšķirīgas regulatīvās pieejas.

Komisija turpinās pētīt vienošanās ietekmi un vajadzības gadījumā dos norādījumus par 
tiesību normu piemērošanu. 

Juridiskās skaidrības labad Komisija vēlas uzsvērt: 

Elektroenerģijas direktīvā starpsavienojuma definīcija, par ko ir vienošanās, attiecas uz 
iekārtām, kas savieno elektropārvades sistēmas. Formulējums neizdala atšķirīgus tiesiskos 
regulējumus vai tehniskos apstākļus un tādējādi darbības jomā apriori ietver visus elektriskos 
savienojumus ar trešām valstīm. Sakarā ar starpsavienojuma definīciju, par ko ir vienošanās, 
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Elektroenerģijas regulā Komisija uzsver, ka elektroenerģijas tirgu integrācija prasa ļoti plašu 
sadarbību starp sistēmu operatoriem, tirgus dalībniekiem un regulatoriem. Lai gan 
piemērojamo noteikumu darbības joma variējas atkarā no integrētības iekšējā elektroenerģijas 
tirgū, trešo valstu cieša integrācija iekšējā elektroenerģijas tirgū, piemēram, dalība tirgu 
sasaistes projektos, balstāma uz nolīgumiem, kas prasa attiecīgo Savienības tiesību normu 
piemērošanu.”

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR STRĪDU ALTERNATĪVU IZŠĶIRŠANU

“Komisija pieņem zināšanai abu likumdevēju vienošanos par 26. pantu, ar ko ES līmenī 
reglamentē to, ka dalība strīdu alternatīvā izšķiršanā energopakalpojumu sniedzējiem ir 
obligāta. Komisija pauž nožēlu par šo lēmumu, jo, ievērojot Direktīvā 2013/11/ES par 
patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu (ADR direktīva) izmantoto pieeju un ņemot vērā 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, priekšlikumā šī izvēle bija atstāta dalībvalstu 
ziņā.

Komisijai nav jāveic dalībvalstīs ieviesto individuālo strīdu alternatīvas izšķiršanas modeļu 
salīdzinošs novērtējums.  Tāpēc, pildot vispārīgo pienākumu uzraudzīt Savienības tiesību aktu 
transponēšanu un faktisko piemērošanu, Komisija apskatīs to, kā strīdu alternatīvas 
izšķiršanas modeļi dalībvalstīs darbojas kopumā.”


