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IEVADS

Gāzes un elektroenerģijas tirgus ir ārkārtīgi nozīmīgs Eiropas Savienībai, kura jau vairākkārt 
izteikusi vēlmi „runāt vienbalsīgi” attiecībā uz elektroenerģijas jomu.

Ja Eiropas Savienība vēlas konkretizēt enerģijas iekšējā tirgus ieviešanas mērķi,
visbūtiskākais ir vienādu konkurences noteikumu definēšana visiem uzņēmumiem, kas 
darbojas gāzes nozarē, lai minētie uzņēmumi varētu brīvi cirkulēt tirgū un lai patērētājs varētu 
no tā iegūt finansiālā ziņā, saņemot izdevīgākus tarifus.

Tādēļ Eiropas Komisija ir ierosinājusi enerģijas tirgu 3. paketi, kas paredzēta tieši šo tirgu 
liberalizācijai, ko līdz šim nav izdevies īstenot ar iepriekšējām paketēm1.

GĀZES NOZARES ĪPATNĪBAS

Eiropas Komisijas priekšlikums paredz vienāda režīma piemērošanu gāzes un elektroenerģijas 
nozarēm.

Šis priekšlikums neapšaubāmi ir interesants tādā ziņā, ka tā mērķis ir izveidot kopēju un 
saskaņotu enerģijas tirgu, kas ļaus sasniegt augstu koncentrācijas pakāpi, kāda šobrīd ir 
raksturīga vairākām dalībvalstīm, paredzot jaunu uzņēmumu iekļaušanu tirgū un tādējādi 
radot konkurenci, kura ilgākā laika posmā radīs cenu kritumu, kas ir galapatērētāja interesēs.

Referents uzskata, ka tomēr ir nepieciešams nošķirt gāzes un elektroenerģijas tirgu. Ņemot 
vērā atšķirības abu tirgu struktūrā un gāzes nozares nenoliedzamo atkarību no trešām valstīm, 
kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, viņš uzsver, cik svarīgi ir apzināties nozaru atšķirīgās 
īpatnības un tiekties uz lēnāku gāzes tirgus atvēršanu salīdzinājumā ar elektroenerģijas tirgu.

Pasākumu paketes, ko Eiropas Komisija izstrādājusi iepriekš, ir devušas dažādus rezultātus 
transponēšanas posmā, kas ļāvis vairākām ES valstīm uzsākt īpašumu nošķiršanu 
elektroenerģijas nozarē, ievērojami apsteidzot tās valstis, kuras veikušas tādus pašus 
pasākumus gāzes nozarē.

NOŠĶIRŠANA (UNBUNDLING)

Paketes svarīgākais punkts neapšaubāmi ir īpašuma nošķiršana, kas saskaņā ar 
Direktīvas 2003/55 2. panta jauno formulējumu skaidri aizliedz vertikāli integrētajiem 
uzņēmumiem vienlaikus darboties mēbeļu nozarē un transporta nozarē.

Spēkā esošie tiesību akti, kuri paredz operatoru funkcionālu un juridisku nošķiršanu un uz 
kuriem pamatojoties tas pieder transporta jomai vai apgādes jomai, nav ļāvuši atrisināt 
interešu konfliktu vertikāli integrētajos uzņēmumos, kas turpina izmantot savu tīklu, tādējādi 
saglabājot dominējošu pozīciju tirgū, jo šiem uzņēmumiem nav vajadzības ieguldīt jaunos 
tīklos un ļaut tirgū ienākt jauniem operatoriem. 

Šajā ziņā referents uzskata, ka īpašuma nošķiršana ir labākais līdzeklis, lai nodrošinātu pilnīgu

                                               
1 Gāzes tirgus liberalizācijas process iesākās 1999. gadā, neskatoties uz to, svarīgs posms Eiropas enerģijas tirgus izveidē 
tika īstenots ar 2003. gada jūnija direktīvu.
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to uzņēmumu neatkarību, kas darbojas transporta jomā, no tiem, kas darbojas apgādes nozarē, 
turklāt tā ir visvieglāk īstenojamais un efektīvākais risinājums salīdzinājumā ar pārvades 
sistēmu operatoriem (PSO), kuri ieviestu sarežģītu un smagu vadības sistēmu, kā arī stingru 
reglamentēšanas kontroli, tāpat neaizmirstot arī to, ka vairākās dalībvalstīs PSO pieredze 
acīmredzami nav vainagojusies panākumiem. 

Taču tikpat svarīgi ir nodrošināt, pirmkārt, uzglabāšanas un transporta darbību faktisku 
nošķiršanu, otrkārt, piegādes darbību, kas saistītas ar vertikāli integrētiem uzņēmumiem
(izņemot infrastruktūras, kuras skar atbrīvošanas lēmumi, kas balstīti uz konkurencei 
labvēlīgiem motīviem, uz ko attiecas direktīvas 22. pants), lai garantētu pārredzamu jaudas 
vadību gāzes jomā, kā arī vispārēju drošību piegādes ziņā.

Viņš arī uzsver, ka, pamatojoties uz gāzes nozares īpatnībām, īpašumu nošķiršanas stratēģijas 
ieviešanā visās dalībvalstīs pastāv nevainojama simetrija un savstarpēja saistība, tādēļ būtu 
veltīgi uzsākt iekšējā enerģijas tirgus izveidi ar 27 atšķirīgiem tiesību aktiem.

Iepriekš minētā savstarpējā saistība jāievieš arī attiecībā uz trešām valstīm. Šajā ziņā, pat 
būdams labvēlīgi noskaņots pret Eiropas Savienības noteikto uzglabāšanas klauzulu, referents 
uzskata, ka ir svarīgi, lai noslēgtās vienošanās starp ES un valstīm, kas nav ES dalībvalstis, kā 
arī potenciālajiem investoriem attiecīgajās nozarēs būtu stingrāk izstrādātas formas un satura 
ziņā. 

VALSTS ENERGOREGULATORU NEATKARĪBA

Ar trešās paketes ieviešanu Komisija vēlas svarīgāko lomu piešķirt valstu kontroles iestādēm, 
kurām būtu juridiska individualitāte un autonomija finanšu jomā un kurām jāapliecina pilnīga 
neatkarība vadības ziņā.

Referents atzinīgi novērtē Komisijas iesniegtos priekšlikumus par valstu energoregulatoriem 
piešķirto funkciju pastiprināšanu un harmonizēšanu, kurām papildu nepieciešama arī 
piemērota atturēšanas un sankciju vara.

Referents piekrīt attiecībā uz nepieciešamību formalizēt energoregulatoru savstarpējās 
sadarbības pienākumus, ārpus paredzētā koncepta un uzticot Komisijai šīs sadarbības 
uzraudzību, ar Energoregulatoru sadarbības aģentūras palīdzību.

Turklāt ir nepieciešams skaidri nošķirt valstu energoregulatoru pilnvaras no Antitrasta 
kompetences.

INFRASTRUKTŪRAS

Infrastruktūrām neapšaubāmi ir ārkārtīgi nozīmīga loma integrētā Eiropas enerģijas tirgus 
izveidē.

Jāatceras, ka tieši jaunajās dalībvalstīs infrastruktūras ir nepilnīgas (vai arī to nav vispār), 
tādējādi tās ir pilnībā atkarīgas no ES ārējiem operatoriem gāzes piegādes ziņā.

Noteikumos ietilpst virkne ieteikumu, kas palīdzētu veicināt jaunu operatoru investīcijas 
infrastruktūrās, bez noteiktās pieejas (TPP), kas Komisijas priekšlikumos ir pienācīgi 



PE400.311v01-00 4/5 DT\702031LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

paplašināta jaunām prognozēm īpašuma nošķiršanas jomā. Tādējādi ir absolūti nepieciešams 
rīkoties tā, lai līdzīgi atbrīvojumi tiktu piešķirti noteiktā laika periodā un nepieļaujot 
iespējamu nepareizu interpretāciju, pateicoties skaidriem un iepriekš noteiktiem noteikumiem, 
kā arī jāsaglabā un jānodrošina iepriekšējais un pašreizējais ieguldījums (un TPP
atbrīvojums), palielinot atbrīvojumus no papildu prognozēm, kas ietilpst Komisijas 
priekšlikumos.

Pēc referenta domām, jebkuru Gāzes direktīvas 22. panta grozījumu galvenajam mērķim ir 
jābūt ieguldījumu veicināšanai, un viņš uzskata, ka ieguldījumu plāns infrastruktūrām nedrīkst 
aprobežoties vienīgi ar pārrobežu infrastruktūrām, bet tam jāiekļauj arī citas tikpat svarīgas 
infrastruktūras, piemēram, atgāzēšanas iekārtas un gāzes uzglabāšanas vietas, ieviešot tirgus 
konsekvenci un veicināšanu prokonkurences perspektīvā, kā to paredz direktīvas 22. pants.

Referents pozitīvi vērtē Komisijas priekšlikumu, kas paredz valstu transporta sistēmu 
sistemātisku sadarbību vismaz reģionālā mērogā.

KOMISIJAS PILNVARAS

Direktīva, kas attiecas uz kopējiem noteikumiem gāzes tirgum, paredz Komisijas pilnvaru 
paplašināšanu attiecībā uz pamatnostādņu pieņemšanu, kam piemīt traucējošs raksturs, ar 
minēto komitoloģijas procedūru virknē gadījumu, sākot no transporta operatoru izvirzīšanas 
un sertifikācijas līdz saistību ievērošanai, konkretizējot regulatīvās kārtības pilnvaras un 
piešķirot atbrīvošanu jaunām infrastruktūrām, utt.

Atbalstot to, ka nopietnu šaubu gadījumā Komisija ir noteicošā kompetentā iestāde, kura
pieņem lēmumus kompetences konfliktu un strīdu gadījumā, kā arī nosaka ierobežojošus 
pasākumus tehniskā ziņā, referents uzskata, ka ir nepieciešams novērtēt gadījumu pēc 
gadījuma, kas attiecas uz iespējamām jaunām kompetences jomām, ko paredz traucējošu 
virzienu pieņemšana (saskaņā ar komitoloģijas procedūru) jautājumos attiecībā uz būtiskiem 
un procedūrā neietilpstošiem aspektiem.

Būtiski ir arī skaidri definēt, vai un kā individuālais patērētājs varēs ierosināt sūdzību pret
Komisijas lēmumiem un kuras būs atbildīgās Komisijas struktūras par augstāk vērstu lēmumu 
pieņemšanu. 

Mēs uzskatām, ka tieši šajos punktos direktīva ir neskaidra, neļauj pienācīgi aizsargāt 
patērētāju un neveido skaidru likumdošanas pamatu.

PĀRREDZAMĪBA

Kas attiecas uz pārredzamību, referents piekrīt Komisijas novērojumiem, kuri liecina, ka gan 
elektroenerģijas, gan gāzes iekšējam tirgum trūkst pārredzamības, kas traucē efektīvai resursu 
sadalei un jaunu dalībnieku ienākšanai tirgū. 

Referents tomēr uzsver, ka ir nepieciešams vairot uzticību tirgū, paplašinot rīcībā esošo 
informāciju par piegādes līgumiem vai saistītiem līgumiem ar tai veltītām tīmekļa vietnēm. 

PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA
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Visbeidzot, runājot par pārredzamību, nevar nepieminēt patērētāju aizsardzības jautājumu, jo 
patlaban patērētāja rīcībā nav izsmeļošas informācijas par patēriņu (rēķini bieži vien ir 
nesalasāmi).

Dažās dalībvalstīs patērētājiem turklāt nav iespējas brīvi izvēlēties savu gāzes piegādātāju.

Tādēļ referents vēlas, lai noteicošais jautājums direktīvā būtu patērētāju aizsardzība vienlaikus 
ar citiem priekšlikumiem definēšanas un attīstības stadijā, sākot ar Enerģijas patērētāju tiesību 
Eiropas hartu. 

Apsverot visu, patērētājam jābūt iespējai būt informētam un brīvi un sev izdevīgi izvēlēties 
pārredzamā un konkurētspējīgā tirgū bez noteiktiem vai noklusētiem regulatīviem tarifu 
mehānismiem, kas apiet aizsardzības struktūru, līdzīgi mehānismiem, kas rada kaitējumu cenu 
veidošanas sekmīgai norisei un tādējādi visai konkurences praksei.
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