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1. Ja pienācīgi nedarbosies elektroenerģijas un gāzes tirgus, Eiropas Savienībai būs 
aizvien grūtāk nodrošināt piegādes drošību, zema oglekļa līmeņa energoresursu tirgu 
un nodrošināt globālo konkurētspēju.

2. Pirms aplūkojam piemērotu tirgus modeli, mums jāpavaicā: „Kāpēc mēs uzstājam 
veikt šīs izmaiņas?” Mums vajadzīgas šīs izmaiņas, lai patērētāji saņemtu taisnīgas 
iespējas, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem tirgus 
dalībniekiem, ražotājiem un patērētājiem, kā arī labākus apstākļus ieguldījumiem, 
nodrošinot piegādes drošību un labāku piekļuvi atjaunojamajiem resursiem, un mums 
jāsamazina lielo energouzņēmumu varas koncentrāciju, atļaujot maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) labāku piekļuvi tīklam. Tam nepieciešama divkārša pieeja: 
labāks elektrības un gāzes tirgus regulējums un vadība attiecībā uz tīkla monopolu un 
tirgus dizaina darbību; un uzstājīga konkurences tiesību piemērošana, lai samazinātu 
tirgus koncentrāciju.

I – Patērētāju aizsardzība un sociālā ietekme

3. Ļoti iespējams, ka ikviens modelis novedīs pie energoresursu cenu pieauguma. 
Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas (ES ETS) ietekme, uzliekot 
pienākumu izmantot 20 % atjaunojamos resursus, un aizvien nepietiekamāka naftas 
piegāde par cenu apmēram $100 par barelu, nozīmē, ka cena, ļoti iespējams, pieaugs.

4. Lai gan energoresursu nepietiekamība un mazaizsargāto patērētāju aizsardzība atrodas 
valsts kompetencē, tomēr pastāv skaidra saikne ar ES politiku. ES jānosaka skaidra 
definīcija energoresursu nepietiekamībai, un jāuzstāj, lai tiktu iesniegti dalībvalstu 
energoresursu nepietiekamības plāni un lai Komisija tos uzraudzītu. Tomēr 
mazaizsargāto patērētāju aizsardzībā izmantotajiem līdzekļiem ir jāsadarbojas ar 
atvērtu, konkurētspējīgu tirgu priekšnoteikumiem un jāatbalsta tie. Mums jānodrošina, 
lai patērētāji, it īpaši pensionāri, kas nav spējīgi maksāt, netiktu atdalīti, un lai cenu 
modelī nebūtu diskriminācijas attiecībā pret nabadzīgajiem patērētājiem. Degvielas 
nepietiekamību vislabāk var apkarot, veicinot energoefektivitāti, kā arī sekmējot 
energotaupības pasākumus, un mums jānoskaidro, kā stiprināt saikni starp šo direktīvu 
un energoefektivitātes prasībām.

5. Vajadzīga uzlabota pārredzamība patērētāju tiesību ziņā. Direktīvas pielikums 
jāīsteno, jāuzrauga un jānodrošina valsts pārvaldes iestādēm (VPI) un jāpārrauga 
jaunajai Eiropas regulējošajai iestādei. Pakalpojuma kvalitātei jākļūst par 
energouzņēmumu atbildības centrālo elementu. Jāievieš skaidras sankcijas par 
nepienācīgu īstenošanu, tostarp licences atņemšana vai līdzīga sankcija valsts līmenī. 
Ierosinātā Eiropas Enerģijas patērētāju harta jāīsteno ar elektroenerģijas un gāzes 
direktīvu palīdzību, tādējādi tai piešķirot juridisku nozīmi. Katrā dalībvalstī jāizveido 
atbildīgā energoresursu patērētāju iestāde.

II- Kāds energoresursu modelis?
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6. Pilnīga īpašumtiesību nošķiršana ir vienīgais modelis, kas var sniegt konkurentiem, 
kuri vēlas iekļūt tirgū, pārliecību, un nodrošināt, ka neradīsies interešu konflikts.

7. Vienmēr pastāvēs negodīgas diskriminācijas iespējamība, kamēr vien uzņēmums
darbosies gan kā konkurents, gan kā monopoldarbības veicējs. Tomēr tam jāiet roku 
rokā ar uzlabotu pārredzamību, tīkla operatoru koordinēšanu, tirgus noteikumu 
saskaņošanu un dalībvalstu noteikumu, tostarp konkurences politikas, tuvināšanu.

8. Komisijas priekšlikumā nav pieprasīta valstij piederošo pārvades tīklu piespiedu 
privatizācija pēc īpašumtiesību nošķiršanas.

9. Neatkarīgā sistēmu operatora modelis, ar kuru saskaņā uzņēmumam var piederēt
elektroenerģijas tīkls, bet tas to nedrīkst vadīt, norāda uz birokrātiju un dārgu 
reglamentējošo kontroli, tāpēc tā nav dzīvotspējīga alternatīva pilnīgai īpašumtiesību 
nošķiršanai.

a) Ieguldījumi

10. Dalībvalstu pieredze liecina, ka pilnīgas īpašumtiesību nošķiršanas rezultātā pieaug 
ieguldījumi un uzlabojas tīkla efektivitāte.

11. Regulā noteiktajam ieguldījumu plānam desmit gadiem jānodrošina, ka tiek ieviestas 
ilgtermiņa stratēģijas, kas priekšplānā izvirzītu patērētāju, nevis akcionāru intereses. 
Ieguldījumu stratēģijai jānodrošina pietiekama darbaspēka kvalitāte un darbinieku 
skaits, lai izpildītu pakalpojumu saistības. Stratēģija jāapstiprina un jāuzrauga VPI, bet 
Eiropas Regulējošajai iestādei tā jāpārrauga. Ieguldījumu plānos jāņem vērā 
nepieciešamība tiekties pēc galīgā mērķa - Eiropas tīkla izveidošanas.

b) Atjaunojamie resursi un decentralizētā ražošana

12. Pilnīgs īpašumtiesību nošķiršanas modelis nodrošinās labāku piekļuvi atjaunojamo 
energoresursu tīkliem, tomēr mums jāiet tālāk un jānodrošina, lai atjaunojamiem
energoresursiem un mikroražošanai būtu prioritāra piekļuve tīkliem, izņemot
gadījumus, kad tehniskā līdzsvara jautājumu dēļ tas nav iespējams.

13. Mums jānodrošina, lai energoresursi nonāk pie cilvēkiem, izmantojot vietējo
uzņēmumu un mikroražotņu, kā arī vietējo koģenerācijas elektrostaciju atbalstu. Tādēļ 
būs vajadzīgi plaši ieguldījumi „viedajos” tīklos. Šodien vertikāli integrētajiem 
elektroenerģijas uzņēmumiem nav motivācijas veikt šos ieguldījumus, jo tie necels, kā 
arī nekontrolēs lielu daļu no šīm vietējām ražotnēm.

14. Lai veicinātu decentralizēto ražošanu un uzlabotu energoefektivitāti, būtiska ir sadales
tīklu modernizācija. Direktīvai jānodrošina, lai varētu atbalstīt rajonu sistēmas.

III – Īstenošana un pārvaldes iestādes
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15. Komisijai stingri jāseko to dalībvalstu darbam, kas nav īstenojušas šīs direktīvas. Lai 
nodrošinātu, ka nākamais modelis ir veiksmīgs, vajadzīga nodrošināšana un skaidras 
sankcijas; jo sevišķi tas vajadzīgs energoresursu tīkliem, kas ir dabiski monopoli.

16. Valsts pārvaldes iestādēm jābūt patiesi neatkarīgām gan no valdības, gan ražotājiem, 
un jāpanāk obligātie standarti, saskaņojot viņu pilnvaras, nosakot kopīgos 
pārredzamības un pārskatatbildības noteikumus. Tām arī jāuzņemas atbildība par to, 
ka, pieņemot lēmumus, it īpaši par pārrobežu ieguldījumiem, tiek ņemtas vērā Eiropas 
patērētāju vajadzības.

17. VPI jāspēj piemērot pasākumus, lai veicinātu konkurenci, un tām jāuzņemas atbildība 
pārbaudīt, kuriem uzņēmumiem ir būtisks dominējošais stāvoklis tirgū. VPI rīcībā 
jānodod instrumenti konkurētspējīgāka rezultāta sasniegšanai, cieši sadarbojoties ar 
valsts un ES karteļa iestādēm, kā arī tām jābūt tiesiski pilnvarotām noslēgt līgumus ar 
citām ES un valsts pārvaldes iestādēm (piemēram, par datu apmaiņu).

18. ES tiesību aktos skaidri jānosaka politikas mērķi un precīzs VPI pienākumu un tiesību 
apjoms, ietverot tiesības noteikt vai apstiprināt tarifus par piekļuvi tīklam un tarifu 
noteikšanā izmantoto metodoloģiju. Katrai VPU jābūt tiesībām iegūt attiecīgo 
informāciju no gāzes un elektroenerģijas ražotājiem un piemērot efektīvas sankcijas 
kopā ar pienācīgām izmeklēšanas tiesībām un pietiekamām strīdu risināšanas 
pilnvarām.

19. Ja dalībvalstis lēni īsteno ES tiesību aktus, jāveicina valsts pārvaldes iestādes izmantot 
tiesības konkurētnespējīgos tirgos uz noteiktu un ierobežotu laiku noteikt cenu 
griestus, lai patērētāji turpinātu būt aizsargāti pret ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. 
Komisijas iestādēm jāprasa, lai tarifi tiktu noteikti zemāki par tirgus likmi, jo tie traucē 
konkurencei un izkropļo to, it īpaši starp lielajiem energoresursu lietotājiem ES.

20. Komisija iesaka vairākus noteikumus, kas piešķirtu Komisijai pilnvaras pieņemt 
saistošas pamatnostādnes, izmantojot komitoloģiju. Tomēr likumdošanas tiesības 
nepieciešamības gadījumā jāaplūko koplēmuma procedūrā, nevis izmantojot 
komitoloģiju, lai nevājinātu Eiropas Parlamenta pilnvaras.

IV – Eiropas Regulējošā energoresursu aģentūra (Aģentūra)

21. Lai nepieļautu dublēšanu, jānosaka skaidri valsts un Eiropas pārvaldes iestāžu 
pienākumi. Pārvaldes iestādei jāuzrauga visi nosacījumi, kas direktīvā noteikti 
attiecībā uz valsts pārvaldes iestādēm. Par direktīvā noteikto noteikumu neievērošanu 
jāpiemēro skaidras sankcijas. Ierosinātās Eiropas Regulējošās aģentūras pilnvaras un 
neatkarība jānodrošina, izmantojot pārskatatbildību Eiropas Parlamentam.

22. Pārrobežu jautājumos nepieciešams atzīt plaisas noregulējumā un vajadzību pēc 
labākas sasaistes starp Eiropas tirgus daļām. Tāpēc atzinīgi jāvērtē priekšlikums 
piešķirt Aģentūrai pilnvaras lemt par starpsavienotāju atbrīvojumiem un par 
atbrīvojumiem, ja infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas dalībvalsts teritorijā. Ja 
kompetentās VPI nespēj panākt vienošanos par piemērotu tiesisko regulējumu, 
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Eiropas Aģentūra var, apspriežoties ar attiecīgajām iestādēm, sarīkot par būtiskajiem 
starpsavienotājiem konkursu. Izmaksas būtu jāsedz patērētājiem noregulētā un 
pārskatāmā kārtībā. Pārrobežu jautājumu regulējumā Aģentūrai būtu jāspēlē aktīvāku
lomu.

V – Reģionālie elektroenerģijas tirgi

23. Visbeidzot mūsu mērķim jābūt darboties virzienā uz vienotu Eiropas elektroenerģijas 
tīklu, sperot piemērotus, skaidrus un platus soļus. Jāpaskaidro, ka tas jāveic kopā ar 
pilnīgu īpašumtiesību nošķiršanu un nav jāuzskata par alternatīvu modeli.

24. Pārvades sistēmas operatoriem (PSO) rīcībā jānodod skaidrs plāns un laika grafiks, lai 
nodrošinātu progresu. Jāatrod līdzsvars, kad pilnvaras ir PSO, un kad - valsts 
pārvaldes iestādēm. Vispārīgi valsts pārvaldes iestādes ir labāk situētas, lai noteiktu 
komercdarbības kodeksus – piemēram, līdzsvara noteikumus, sablīvējuma 
noteikumus, savukārt PSO jābūt atbildīgiem par tehniskajiem kodeksiem. ES tīkla 
kodeksu attīstība nodrošinātu reģionālo tirgu neatsvešināšanos.

25. Būtiski ir noteikt reģionus un veicināt reģionālo sadarbību, lai nodrošinātu, ka tirgus 
tiek vienmērīgi integrēts plašākā Eiropas kontekstā. Būtiski ir saistīt tādas 
„energoresursu salas” kā Baltijas valstis, kas nav saistītas ar UCTE (Elektroenerģijas 
pārvades koordinācijas apvienības) tīklu. Mums jārada motivācija, lai novērstu 
šķēršļus, kas kavē jaunu energoresursu un eksporta infrastruktūras radīšanu. Tāpēc 
Aģentūrai arī jādarbojas, ņemot vērā reģionālo dimensiju.

VI – Trešo valstu īpašumtiesības

26. Energoresursi, neapšaubāmi, ir nozare, kurā valsts un Eiropas intereses jāuzskata par 
pašām svarīgākajām, it īpaši piegādes drošības kontekstā. Pastāv tālāka 
nepieciešamība pēc izskaidrojuma par to, kāda būtu šī panta ietekme saistībā ar trešo 
valstu ieguldījumiem ES transmisijas sistēmās, un par investīciju apjoma 
ierobežojumiem, nošķiršanas prasību rezultātā iepērkot nodalīto infrastruktūru. 
Referentei jāatzīmē, ka infrastruktūras īpašumtiesību izvēle, kurai viņa dod 
priekšroku, būtu publiskā sektora vairākuma īpašums.
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