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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas ierosinātās direktīvas mērķis ir nodrošināt ES elektroenerģijas iekšējā 
tirgus pienācīgu funkcionēšanu. Elektroapgādes nodrošinājums un atbilstoša sasaistes pakāpe 
dalībvalstu starpā ir direktīvas priekšlikuma centrālie elementi šā mērķa īstenošanai. Bez tam 
komiteja izvirza pamatnostādnes, kuru ietvaros dalībvalstīm jāizstrādā politiskas koncepcijas 
elektroapgādes drošībai. 

Tādējādi direktīvas priekšlikums no vienas puses ir papildinājums Direktīvai 2003/54/EK par 
elektroenerģijas iekšējā tirgus kopējiem priekšrakstiem. No otras puses priekšlikums ir saistīts 
ar 2002. gada Barselonas galotņu tikšanās secinājumiem, kurā valstu un valdību vadītāji 
sankcionēja mērķi censties sasniegt elektroenerģijai tādu sasaistes pakāpi, kas atbilst 10% no 
uzstādītajām ražošanas kapacitātēm. 
Bez tam elektroapgādes pagaidu pārtraukumi (blackouts) 2003. gada vasarā parādīja, ka 
Eiropas Savienībā ir nepieciešama steidzama rīcība elektroapgādes drošības sakarā. Komitejas 
priekšlikumā šī problēma ir pastiprināti aplūkota elektropārvades drošības aspektā. 

Direktīvas priekšlikuma vispārējos noteikumos (3. pants) runa ir par dalībvalstu politiskajām 
koncepcijām, kurām jādefinē dažādo tirgus dalībnieku loma un kompetence. 
Referents šai sakarā uzskata par nepieciešamu paplašināt komitejas ieteikto tirgus dalībnieku 
loku un nenoteikt nekādus ierobežojumus. Tieši vides politikas skatījumā ir svarīgi, lai arī 
patērētāji kā pieprasījuma puse tiek iesaistīta dalībvalstu politiskajā koncepcijā par apgādes 
drošību. Pieprasījuma menedžmentam ir jābūt centrālai lomai enerģijas efektivitātes 
kāpināšanā. 

Politisko koncepciju izveidei dalībvalstīs vides politikas aspektā nozīmīgi vispirms ir četri 
punkti: pretdarboties pieaugošā enerģijas pieprasījuma tendencei, veicināt elektroenerģijas 
izmantošanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem, veicināt enerģijas efektivitāti un ieviest 
jaunas tehnoloģijas jo īpaši patēriņa regulēšanai, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai, 
kā arī decentralizētai energoapgādei. Šajos punktos referents atbalsta komitejas 
priekšlikumus. Taču papildus vajadzētu atsaukties arī uz tīklu un tīklu infrastruktūru kvalitāti. 
Ir svarīgi, lai turpmākās investīcijas elektrotīklos stipri vairāk atbilst atjaunojamo enerģiju 
prasībām un rādītājiem un tādā veidā rodas ilgtspējīgi energotīkli. Eiropas Savienībai un 
dalībvalstīm šā mērķa tehniskajai jomai vajadzētu pastiprināt savus pūliņus pētniecības 
veicināšanas sektorā. 

Mērķi palielināt sasaisti dalībvalstu starpā jāaplūko no divējādiem aspektiem. No vienas puses 
šī sasaiste ir priekšnosacījums tirdzniecībai ārpus valstu robežām un enerģijas iekšējā tirgus 
funkcionēšanai. Savienojošo līniju būve bez tam elektroapgādes drošību varētu uzlabot tādā 
veidā, ka būtu mazāka tīklu pārslodze. No otras puses elektroapgādes pārtraukums Itālijā 
parādīja, ka spēcīgāka sasaiste nesniedz pietiekamu risinājumu apgādes drošībai. Investīcijas 
jaunu savienojošo līniju būvē tādēļ pēc referenta uzskata ir tikpat svarīga apgādes drošībai kā 
investīcijas decentralizētā enerģijas ražošanā (distributed generation). 

Nobeigumā referents vēlētos piezīmēt, ka viņš noraida komitejas reglamentējošo 
viedokli/aprēķinu par savienojošo līniju būvi (7. pants). Tirgus ekonomikas ziņā nav 
attaisnojami, ka pārvades tīklu operatorus piespiež investēt. Referents gan atzīst neatliekamo 
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nepieciešamību investēt jaunās savienojošās līnijās, lai ne visbeidzot tīklus padarītu derīgus 
atjaunojamām enerģijām, taču plānsaimniecības metodikai nevajadzētu kalpot par līdzekli 
mērķa sasniegšanai. 

IZMAIŅU PRIEKŠLIKUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja lūdz vadošo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus izmaiņu priekšlikumus: 

Komitejas priekšlikums1 Parlamenta pārveidojumi

Grozījums 1
6. apsvērums

6) Eiropas Padomes sesijā Barselonā tika 
panākta vienošanās, kā mērķi sasaistes 
pakāpei starp dalībvalstīm 10% no 
instalētās kapacitātes izvietot atsevišķās 
dalībvalstīs, lai uzlabotu apgādes drošību 
un atvieglotu konkurenci. Nelielas sasaistes
pakāpes noved pie tirgus fragmentācijas un 
aizkavē konkurences attīstību. Atbilstošu 
fizikālu savienojošu līniju kapacitāte ir 
nepieciešams, bet ne pietiekošs 
priekšnosacījums konkurences pilnīgai 
atraisīšanai. Līdzās tam pārvades tīklu 
operatoru jāattur no tā, lai rezervējot 
kapacitāti, neizraisītu tās mākslīgu deficītu. 
Šajā sakarībā kapacitātes aprēķinu un 
piešķiršanas procedūrā vajadzētu nodrošināt 
lielāku caurspīdīgumu. 

6) Nelielas sasaistes pakāpes noved pie 
tirgus fragmentācijas un aizkavē 
konkurences attīstību. Atbilstošu fizikālu 
savienojošu līniju kapacitāte ir 
nepieciešams, bet ne pietiekošs 
priekšnosacījums konkurences pilnīgai 
atraisīšanai. Līdzās tam pārvades tīklu 
operatoru jāattur no tā, lai rezervējot 
kapacitāti, neizraisītu tās mākslīgu deficītu. 
Šajā sakarībā kapacitātes aprēķinu un 
piešķiršanas procedūrā vajadzētu nodrošināt 
lielāku caurspīdīgumu.

Pamatojums

Ir, protams, pareizi, ka valstu un valdību vadītāji Barselonas galotņu tikšanās laikā 2002. 
gadā vienojās par instalētās kapacitātes 10% sasaistes pakāpi. Tomēr 2003. gada vasaras 
elektroapgādes pagaidu pārtraukumi parādīja, ka augsta apvienotās energosistēmas pakāpe 
ne tikai nevar pietiekami aizsargāt pret elektroapgādes pārtraukumu, bet gluži pretēji tā 
varētu to pat veicināt. Tādēļ ir jāšaubās, vai 10% mērķi, pamatojot to ar apgādes drošību, 
vajadzētu šajā vietā, šādā formā minēt.

  
1 Vēl nav publicēts OV. 
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Grozījums 2
6a apsvērums (jauns)

(6a) Pilnīgai konkurences atraisīšanai 
līdzās caurspīdīgumam kapacitātes 
aprēķinā ir jānodrošina arī caurspīdīgums 
tīkla pieejai. Šādā veidā var labāk izmantot 
esošās kapacitātes un tirgū netiks raidīti 
nepatiesi deficīta signāli.

Pamatojums

Ir neapstrīdami, ka ir nepieciešamas investīcijas jaunās pārvades kapacitātēs, lai novērstu 
zināmas krīzes situācijas un pilnībā varētu attīstīties iekšējais tirgus. Protams, jāņem vērā, lai 
nepietiekama caurspīdīguma dēļ sakarā ar trešo personu nediskriminējošu piekļūšanu tīklam 
netiek izveidotas nevajadzīgas paralēlas struktūras. 

Grozījums 3
2. pants

"sadalīta ražošana" "decentralizēta ražošana"

Pamatojums

Šajās izmaiņās runa ir par tulkojuma problēmu (domājams ne tikai vācu redakcijā vien). Ar 
"distributed generation" ir jāsaprot “decentralizēta ražošana”. Jēdziens decentralizēta 
ražošana referenta visos izmaiņu priekšlikumos ir lietots šajā nozīmē un būtu attiecināms uz 
visu direktīvas tekstu. 

Grozījums 4
3. panta 1. punkts

1. Nosakot savu vispārējo politiku 
elektroapgādes augstas drošības 
garantēšanai, dalībvalstis definē un publisko 
tirgus dalībnieku, proti,
a) pārvades tīkla operatoru  un
b) apgādes uzņēmumu
lomas un kompetenci šīs politikas īstenošanā 
un eventuāli formulē minimālās prasības, 
kuras jāizpilda attiecīgā elektroenerģijas 
tirgus dalībniekiem. 

1. Nosakot savu vispārējo politiku 
elektroapgādes augstas drošības 
garantēšanai, dalībvalstis definē un publisko 
tirgus dalībnieku lomas un kompetenci šīs 
politikas īstenošanā un eventuāli formulē 
minimālās prasības, kuras jāizpilda attiecīgā 
elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. 

Pamatojums

Ir nepamatoti vienīgi pārvades tīkla operatorus un apgādes uzņēmumus definēt kā tirgus 
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dalībniekus. Drīzāk arī sadales tīkla operatori, elektroenerģijas ražotāji un elektroenerģijas 
patērētāji pieskaitāmi tirgus dalībniekiem. Tieši vides politikas ziņā ir svarīgi, lai dalībvalstis 
savos pasākumos un politiskās koncepcijās iekļautu arī pieprasījuma menedžmentu, tātad 
patērētājus, lai ar iecerēto kapacitātes paplašināšanu netiek radīti nepareizi stimuli 
elektroenerģijas patēriņa kāpināšanai. 

Grozījums 5
3. pants 2. punkts burts ea (jauns)

(ea) nepieciešamība investēt jaunu tīkla 
kvalitāšu izpētē, kā piem., bidirekcionāla 
tīkla infrastruktūrā, kas ņem vērā 
atjaunojamo enerģiju kā arī decentralizētās 
ražošanas īpašās iezīmes. 

Pamatojums

Atjaunojamas enerģijas un enerģijas decentralizēta ražošana ar savu pieaugošo daļu ir 
elektroenerģijas ražošanas svarīgi elementi. Pamatojoties uz saviem īpašiem raksturojumiem, 
tīkla stabilitātei cita starpā tie var radīt problēmu. Tehniskās iespējas, lai tīklu derīgumu 
pielāgotu attiecīgajām prasībām un palielinātu tīklu kvalitāti, līdz šim vēl nav pietiekami 
izpētītas un pielietotas. Svarīga joma, piemēram, ir bidirekcionālas tīkla infrastruktūras 
radīšana. Tāpēc ir svarīgi, lai elektroapgādes drošības garantijas politikā tiek iesaistītas 
investīcijas jaunu tehnisku iespēju izpētē. 

6
5. pants 2. punkts

2. Dalībvalstis publisko saskaņā ar šo pantu 
veiktos pasākumus, pie kam tās nodrošina 
iespējami plašu to izplatību elektroenerģijas 
patērētāju kā arī faktisko un potenciālo 
investoru vidū ražošanas sektorā. 

2. Dalībvalstis publisko saskaņā ar šo pantu 
veiktos pasākumus un nodrošina to 
realizēšanu praksē, pie kam tās nodrošina 
iespējami plašu to izplatību elektroenerģijas 
patērētāju kā arī faktisko un potenciālo 
investoru vidū ražošanas sektorā. 

Pamatojums

Nepietiks ar pasākumu publiskošanu. Dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt arī to realizāciju 
praksē. Vides politikas skatījumā liela nozīme turklāt pienākas stimulu radīšanai enerģijas 
efektīvai izmantošanai.

Grozījums 7
7. pants 3a punkts (jauns)
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(3a) Dalībvalstis nodrošina, lai lēmumi par 
pārrobežu sakariem tiktu pieņemti, cieši 
sadarbojoties atbilstošiem pārvades tīkla 
operatoriem un saskaņā ar caurspīdīgiem 
kritērijiem. 

Pamatojums

Bez pārvades tīkla operatoru ciešas sadarbības nevar ne pieņemt lēmumu par investīcijām, ne 
netraucēti darboties pārrobežu sakaru paplašināšana. Caurspīdīgiem kritērijiem jāaizkavē,
lai nenotiktu trešo personu diskriminēšana.

Grozījums 8
7. pants 4. punkts

4. Regulatora iestāde akceptē pārvades tīkla 
operatora plānu vai alternatīvu plānu pēc 
tam, kad, saskaņojot ar pārvades tīkla 
operatoru, 3. daļā minētās procedūras 
rezultātā, kā arī ņemot vērā 2. daļā un 6. 
pantā noteiktās prioritātes, tajā ir izdarījusi 
atbilstošas izmaiņas. 

izslēgts

Pamatojums

Pie šādas ilgstošas un intervencionistiskas procedūras ļoti ticams vispār vairs netiktu veiktas 
nekādas investīcijas pārvades tīklos. Ar to sasniegtu direktīvas mērķim pretējo. Investīciju 
šķēršļiem tad būtu arī negatīvas izpausmes uz vides politikai vēlamo tīklu kvalitātes 
uzlabojumu (pielāgojamība atjaunojamo enerģiju prasībām).

Grozījums 9
7. pants 5. punkts

5. Regulatora iestāde ņem vērā saskaņā ar 4. 
daļu akceptēto investīciju stratēģiju, ja tā 
akceptē metodi tīkla pieejas nodevu 
noteikšanai saskaņā ar Direktīvas 
2003/54/EK 23. panta 2. daļas procedūru. 

5. Regulatora iestāde ņem vērā saskaņā ar 1. 
daļu iesniegto investīciju stratēģiju, ja tā 
akceptē metodi tīkla pieejas nodevu 
noteikšanai saskaņā ar Direktīvas 
2003/54/EK 23. panta 2. daļas procedūru. 

Pamatojums

izriet no 7. panta 4. daļas svītrojuma 

Grozījums 10



PE 350.210v01-00 8/8 PA\549706LV.doc

LV Ārējais tulkojums

7. panta 6. punkts

6. Regulatora iestādes rīcībā gadījumam, ja 
pārvades tīkla operators, realizējot saskaņā 
ar 4. punktu noteiktos projektus, izraisa 
kavējumus vai kļūdas, ir nepieciešamie 
līdzekļi, lai rūpētos par to, ka akceptētā 
stratēģija uzrāda apmierinošu progresu; pie 
tā jo īpaši pieder:

izslēgts

a) finansiālu sankciju piemērošana 
pārvades tīklu operatoriem , kuru projektos 
netiek ievērots grafiks,
b)norādījuma sniegšana Pārvades tīklam, 
paveikt darbus līdz noteiktam datumam, 
c) pasākumi pasūtījuma piešķiršanai 
izpildītājiem par veicamajiem darbiem 
konkursa kārtībā.

Pamatojums

Šis komitejas priekšlikums ir tikai plānsaimniecisks un nav savienojams ar liberalizētu 
elektroenerģijas iekšējo tirgu. 


