Izskatīts Regulatora 16.02.2017. padomes sēdē
(prot. Nr.7., 5.p)

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par noteikumu par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas
sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanu projektu

Nr.p.k.

Konsultācijai nodotā projekta
redakcija (konkrēta punkta
redakcija)

I . Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta
1.
6.punkts
Sistēmas operators katru gadu līdz
1.aprīlim
rakstveidā
iesniedz
regulatoram ziņojumu par sistēmas
operatora
atbilstību
sertificēšanas
prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā.
Ziņojumam pievieno dokumentus un
informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.,
3., 4., un 5.punktā noteiktajam.

Priekšlikumi un komentāri

Regulatora viedoklis par
priekšlikumiem vai komentāriem
(ir ņemts vērā, vai informācija
par alternatīvu risinājumu)

AS “Conexus Baltic Grid”
Ņemts vērā
AS “Conexus Baltic Grid” Noteikumu 6.punkts ir papildināts.
ierosina izteikt noteikumu
6.punktu šādā redakcijā:
“Ziņojumam pievieno tos šo
noteikumu 2., 3., 4. un
5.punktā minētos dokumentus
un informāciju, kas ir
mainījusies
no
pēdējā
ziņojuma iesniegšanas brīža
un kas nav Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas rīcībā”.

II . Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta
2.
Viss noteikumu teksts
AS “Conexus Baltic Grid”
AS “Conexus Baltic Grid”
kapitāla daļas (akcijas) pieder
vairāk kā 4800 personām.
Paredzams, ka arī no
2018.gada 1.janvāra kopējais
akcionāru skaits būs lielāks

Konsultācijai nodotā projekta
attiecīgā punkta galīgā redakcija

6.punkts
Sistēmas operators katru gadu līdz
1.aprīlim
rakstveidā
iesniedz
regulatoram ziņojumu par sistēmas
operatora atbilstību sertificēšanas
prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā.
Ziņojumam pievieno tos šo noteikumu
2., 3., 4. un 5.punktā minētos
dokumentus un informāciju, kas ir
mainījusies no pēdējā ziņojuma
iesniegšanas brīža un kas nav regulatora
rīcībā. Ziņojumā sistēmas operators
norāda, kura informācija un dokumenti
netiek pievienoti un kad tie iesniegti
regulatorā.

Viss noteikumu teksts
Nav ņemts vērā
Saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra noteikumu
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas
noteikumi”
3.2.apakšpunktu normatīvā akta
projektā neietver normas, kas dublē
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3.

par 4800, no kuriem lielākajai
daļai piederēs arī dabasgāzes
tirgotāja AS “Latvijas Gāze”
kapitāla daļas. Noteikumos
vairākkārt ir minēts jēdziens
“persona”, taču noteikumos
nav iekļauts šā termina
skaidrojums. Noteikumos ir
jāskaidro minētais jēdziens un
jānoteic, ka ar to noteikumu
izpratnē saprot personu, kurai
ir izšķiroša ietekme attiecībā
uz
vienotā
dabasgāzes
pārvades un uzglabāšanas
sistēmas
operatora
un
dabasgāzes pārvades sistēmas
operatora (turpmāk – SO)
pārvaldes institūciju sastāvu,
balsošanu vai lēmumiem, kas
atsevišķi vai kopā faktiski vai
juridiski dod iespēju izšķiroši
ietekmēt SO. Šāds regulējums
jau ir iekļauts Enerģētikas
likuma
116.pantā.
AS
“Conexus
Baltic
Grid”
ierosina
noteikumus
papildināt ar normu, kas
noteic, ka ar jēdzienu
“persona” noteikumu izpratnē
saprot Enerģētikas likuma
111. un 116.pantā norādītās
personas.
2.1.apakšpunkts
AS “Conexus Baltic Grid”
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus AS “Conexus Baltic Grid”
un informāciju:
nevar
iesniegt
2.1. apliecinājumu, ka sistēmas apliecinājumus, bet gan tikai
operatora kapitāla daļu (akciju) turētājs, tādu informāciju par AS
tostarp patiesais labuma guvējs, tiešā vai

augstāka vai tāda paša spēka
normatīvā akta tiesību normās
ietverto normatīvo regulējumu.
Noteikumos ietvertie jēdzieni nav
skatāmi atrauti no Enerģētikas
likumā
ietvertajiem.
Skatot
Enerģētikas likuma 111., 116.pantu
un noteikumu normas sistēmiski,
secināms, ka noteikumos ietvertais
regulējums attiecas uz personām,
kuras tieši vai netieši kontrolē SO
(ievērojot
Enerģētikas
likuma
116.panta pirmajā daļā ietverto
skaidrojumu) vai izmanto jebkādas
tiesības SO (ievērojot Enerģētikas
likuma 116.panta otrajā daļā ietverto
skaidrojumu). Atsevišķa jēdziena
“persona” skaidrošana noteikumos,
nedublējot Elektroenerģijas likuma
normas, norādītu uz citādu šā
jēdziena izpratni nekā ir paredzēts
Enerģētikas likumā.

Nav ņemts vērā
Ievērojot, ka Enerģētikas likuma
111.pantā ir ietverts aizliegums
personai, kas kontrolē SO, kontrolēt
vai izmantot jebkādas tiesības

2.1.apakšpunkts
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.1. apliecinājumu, ka sistēmas
operatora kapitāla daļu (akciju) turētājs,
tostarp patiesais labuma guvējs, tiešā
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netiešā veidā nav energoapgādes
komersanta,
kas
nodarbojas
ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību, kapitāla daļu
(akciju) turētājs vai patiesais labuma
guvējs.
Apliecinājumam pievieno
sistēmas
operatora
dalībnieku
(akcionāru) reģistru, informāciju par
tiem komersantiem, kuros sistēmas
operatora kapitāla daļu (akciju) turētājs
tiešā vai netiešā veidā ir kapitāla daļu
(akciju) turētājs, un citus dokumentus,
kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu
par sistēmas operatora īpašniekiem,
patiesajiem labuma guvējiem un tirgus
dalībnieku struktūru;

“Conexus
Baltic
Grid”
kapitāla daļu turētāju patiesā
labuma
guvējiem,
kādu
komersantam būs iesnieguši
paši kapitāla daļu turētāji. Ar
AS “Conexus Baltic Grid”
rīcībā esošajiem resursiem
nav
iespējams
iegūt
informāciju,
kāda
nepieciešama,
lai
šādus
apliecinājumus iesniegtu.
Ņemot vērā minēto, būtu
jāprecizē noteikumu projekta
2.1.apakšpunkts,
- papildinot tā pirmo teikumu
aiz vārdiem “apliecinājumu,
ka” ar vārdiem “(saskaņā ar
informāciju, ko operators
saņēmis no kapitāla daļu
(akciju) turētājiem)”;
- papildinot otro teikumu aiz
vārdiem
“un
citus
dokumentus, kas” ar vārdiem
“(atbilstoši operatora rīcībā
esošās informācijai, ko tas
saņēmis no kapitāla daļu
(akciju) turētājiem)”.

energoapgādes komersantā, kas
nodarbojas ar dabasgāzes vai
elektroenerģijas
ražošanu
vai
tirdzniecību, Regulatoram, vērtējot
SO
atbilstību
minētajām
sertificēšanas
prasībām,
ir
jāpārliecinās par minētās prasības
izpildi. Saskaņā ar Enerģētikas
likuma 114.panta sesto daļu
pienākums pierādīt atbilstību šajā
likumā noteiktajām sertificēšanas
prasībām gulstas uz SO.
Jēdziena “patiesais labuma guvējs”
skaidrojums ir ietverts Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas
likuma 1.panta 5.punktā, no kura
izriet, ka patiesais labuma guvējs ir
fiziskā persona, kura, cita starpā,
tiešā vai netiešā veidā kontrolē
komersantu. Skatot minēto tiesību
normu un Enerģētikas likuma
111.panta trešo un ceturto daļu
kopsakarā,
secināms,
ka
Regulatoram, sertificējot SO, ir
pienākums
pārliecināties
par
noteikumu
2.1.apakšpunktā
norādīto personu (arī patieso labuma
guvēju)
neiesaistīšanos
citu
energoapgādes komersantu darbībā.
Savukārt, ievērojot Enerģētikas
likuma 114.panta sesto daļu, SO ir
jāspēj pierādīt minēto prasību
ievērošana. Konkrētajā gadījumā
AS “Conexus Baltic Grid”, īstenojot
pēdējo
vertikāli
integrēta
energoapgādes
komersanta
īpašumtiesību nodalīšanas procesa

vai netiešā veidā nav energoapgādes
komersanta, kas nodarbojas ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību, kapitāla daļu
(akciju) turētājs vai patiesais labuma
guvējs. Apliecinājumam pievieno
sistēmas
operatora
dalībnieku
(akcionāru) reģistru, informāciju par
tiem komersantiem, kuros sistēmas
operatora kapitāla daļu (akciju) turētājs
tiešā vai netiešā veidā ir kapitāla daļu
(akciju) turētājs, un citus dokumentus,
kas sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par sistēmas operatora
īpašniekiem,
patiesajiem
labuma
guvējiem un
tirgus
dalībnieku
struktūru;
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4.

2.2., 2.4.apakšpunkts
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.2. apliecinājumu, ka persona, kas ieceļ
sistēmas operatora padomes vai valdes
locekļus, vai tādu institūciju locekļus,
kurām ir tiesības pārstāvēt sistēmas
operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmu
vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi,
nevar tiešā vai netiešā veidā iecelt tāda

AS “Conexus Baltic Grid”
Nav saprotams, kāda veida
dokumenti ir jāiesniedz, lai
apliecinātu, ka personas nav
tiesīgas iecelt pārvaldes
institūciju
locekļus
energoapgādes komersantā,
kas nodarbojas ar dabasgāzes
vai elektroenerģijas ražošanu

posmu (pārdodot SO), ir iespēja
iegūt nepieciešamo informāciju no
tās valsts publiskajiem reģistriem,
kurā ir reģistrēts jaunais (vai
esošais) SO akcionārs.
Regulatoram nav pamata sašaurināt
2.1.apakšpunktā ietvertās tiesību
normas robežas, ievērojot, ka
atsevišķos
gadījumos
vienīgi
akcionāru sniegtā informācija var
nebūt pietiekoša, lai pārliecinātos
par konkrētiem faktiem.
Attiecībā uz informācijas iegūšanu
no akcionāriem, norādāms, ka
gadījumā, ja SO akcionāri ir
ieinteresēti turpināt sabiedrības
darbību dabasgāzes nozarē, proti –
turpināt sniegt dabasgāzes pārvades
un uzglabāšanas pakalpojumus, tiem
nebūtu racionāla pamata atteikties
sniegt
SO
sertificēšanai
nepieciešamo informāciju un aktīvi
iesaistīties sertificēšanas procesā
(iesniedzot
nepieciešamos
apliecinājumus
un
citus
dokumentus,
norādot
patiesos
labuma guvējus, kā arī komersantus,
ar kuriem akcionāri ir saistīti).
Nav ņemts vērā
Izstrādājot noteikumus, Regulators
apzināti nav konkrēti uzskaitījis
dokumentus, kas SO ir jāiesniedz,
lai apliecinātu noteiktu faktu
esamību, atstājot SO izvēles
tiesības.
Šāds
risinājums
ir
piemērots, jo tieši SO rīcībā ir
visaptveroša informācija par tā

2.2.apakšpunkts
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.2. apliecinājumu, ka persona, kas
ieceļ sistēmas operatora padomes vai
valdes locekļus, vai tādu institūciju
locekļus, kurām ir tiesības pārstāvēt
sistēmas
operatoru,
dabasgāzes
pārvades sistēmu vai Inčukalna
pazemes gāzes krātuvi, nevar tiešā vai
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energoapgādes
komersanta,
kas
nodarbojas
ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu
vai
tirdzniecību, padomes, valdes vai tādu
institūciju locekļus, kurām ir tiesības
pārstāvēt
šādu
komersantu.
Apliecinājumam pievieno dokumentus,
kuri noteic personas, kas ieceļ sistēmas
operatora padomes vai valdes locekļus,
vai tādu institūciju locekļus, kurām ir
tiesības pārstāvēt sistēmas operatoru,
dabasgāzes pārvades sistēmu vai
Inčukalna pazemes gāzes krātuvi,
tiesības un pienākumus, kā arī
dokumentus, kas apliecina, ka minētās
personas nav tiesīgas iecelt pārvaldes
institūciju locekļus energoapgādes
komersantā,
kas
nodarbojas
ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību;

5.

vai
tirdzniecību.
Nav
saprotams arī, kura institūcija
šādus dokumentus varētu
iesniegt.
AS “Conexus Baltic Grid”
ierosina
precizēt
2.2.apakšpunktu,
- papildinot tā pirmo teikumu
aiz vārdiem “apliecinājumu,
ka” ar vārdiem “(saskaņā ar
informāciju, ko operators
saņēmis no šīs personas)”;
- papildinot otro teikumu aiz
vārdiem “kā arī dokumentus,
kas” ar vārdiem “(saskaņā ar
operatora
rīcībā
esošo
informāciju, ko tas saņēmis
no šīm personām)”.

komercdarbību,
pārvaldības
institūciju kompetenci, amatpersonu
tiesiskajām attiecībām un to tiesību
un pienākumu apmēru. Līdz ar to
tieši SO spēj izvērtēt, kādi
dokumenti vistiešāk un precīzāk
norādīs uz atbilstību noteiktām
sertificēšanas prasībām (līgumi,
vienošanās,
amatu
apraksti,
rīkojumi, statūti un tml.). Jāuzsver,
ka Regulatoram nav iespējas
paredzēt, kādā tieši SO lietvedībā
esošajā dokumentā ir paredzēti,
piemēram, aizliegumi valdes un
padomes loceklim līdzdarboties
energoapgādes komersantā, kas
nodarbojas ar dabasgāzes vai
elektroenerģijas
ražošanu
vai
tirdzniecību. Tāpat jāņem vērā, ka
ieceļot padomes un valdes locekļus,
kā arī prokūristus un citas personas,
kurām ir tiesības pārstāvēt SO,
attiecīgajām SO lēmējinstitūcijām,
ievērojot
gaidāmo
tiesisko
regulējumu un Enerģētikas likumā
ietvertos
ierobežojumus,
jāpārliecinās par šķēršļu neesamību
iecelt konkrēto personu noteiktā
amatā.
Ievērojot
minēto,
informācija, kuru SO ir ieguvis un
vērtējis pirms noteiktu amatpersonu
iecelšanas, arī būtu uzskatāma par
pamatojumu sertificēšanas prasību
izpildei.
2.3.apakšpunkts
AS “Conexus Baltic Grid”
Nav ņemts vērā
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus Prasība iesniegt padomes un Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko
un informāciju:
valdes locekļu darba līgumus pakalpojumu
regulatoriem”
2.3. sistēmas operatora statūtus,

netiešā veidā iecelt tāda energoapgādes
komersanta, kas nodarbojas ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību, padomes,
valdes vai tādu institūciju locekļus,
kurām ir tiesības pārstāvēt šādu
komersantu. Apliecinājumam pievieno
dokumentus, kuri noteic personas, kas
ieceļ sistēmas operatora padomes vai
valdes locekļus, vai tādu institūciju
locekļus, kurām ir tiesības pārstāvēt
sistēmas
operatoru,
dabasgāzes
pārvades sistēmu vai Inčukalna
pazemes gāzes krātuvi, tiesības un
pienākumus, kā arī dokumentus, kas
apliecina, ka minētās personas nav
tiesīgas iecelt pārvaldes institūciju
locekļus energoapgādes komersantā,
kas nodarbojas ar dabasgāzes vai
elektroenerģijas
ražošanu
vai
tirdzniecību;

2.3.apakšpunkts
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.3.

sistēmas

operatora

statūtus,
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padomes un valdes locekļu darba
līgumus vai citus civiltiesiskus līgumus,
uz kuru pamata padomes un valdes
locekļi darbojas sistēmas operatorā un
kas apliecina, ka viena un tā pati persona
nevar vienlaikus ieņemt sistēmas
operatora padomes vai valdes locekļa
amatu energoapgādes komersantā, kas
nodarbojas
ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu
vai
tirdzniecību;

ir nesamērīga un nesaprātīga.
Pirmkārt, darba līgumi satur
virkni informācijas, kurai ir
ierobežota pieejamība vai
informācija,
kas
ir
aizsargājama
kā
fizisku
personu dati. Otrkārt, no
darba līgumiem nevar iegūt
informāciju par padomes vai
valdes locekļu amatiem citos
energoapgādes komersantos,
kas nodarbojas ar dabasgāzes
vai elektroenerģijas ražošanu
vai tirdzniecību.
AS “Conexus Baltic Grid”
ieskatā, līgumu iesniegšanas
pienākumu būtu jāaizstāj ar
pienākumu iesniegt padomes
vai valdes locekļu parakstītus
apliecinājumus.

10.panta pirmo daļu Regulators,
pildot likumā noteiktās funkcijas, ir
tiesīgs pieprasīt un netraucēti
saņemt no sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja (..) informāciju neatkarīgi
no tās slepenības pakāpes. Tāpat
atbilstoši minētā likuma 45.pantā
noteiktajam
Regulatoram
ir
pienākums ievērot ierobežotas
pieejamības
informācijas
aizsardzību.
No noteikumu 2.3.apakšpunkta
izriet, ka SO ir atstāta rīcības brīvība
izvēlēties,
kādus
dokumentus
attiecībā uz valdes un padomes
locekļiem Regulatoram iesniegt, lai
apliecinātu
tā
atbilstību
sertificēšanas
prasībām,
neaprobežojoties ar kāda noteikta
dokumenta, piemēram, vienīgi
darba līguma iesniegšanu. Tomēr
vispārēji tieši darba līgumos tiek
noteikti personas pienākumi un
tiesības, kā arī ierobežojumi, kuru
pastāvēšana nepieļauj darba tiesisko
attiecību turpināšanu. Ievērojot, ka
SO jau šobrīd ir zināmas
Enerģētikas
likuma
111.panta
trešajā un ceturtajā daļā ietvertās
prasības, kas būs jāievēro, sākot ar
2018.gada 1.janvāri, Regulatora
ieskatā, SO arī patstāvīgi ir
jāpārliecinās, ka tā amatpersonas uz
minētās normas spēkā stāšanās brīdi
nebūs iesaistītas tādu komersantu
darbībā, kas padarītu neiespējamu
sertificēšanas procesa pozitīvu
rezultātu. Līdz ar to SO ir jāparedz

padomes un valdes locekļu darba
līgumus vai citus civiltiesiskus
līgumus, uz kuru pamata padomes un
valdes locekļi darbojas sistēmas
operatorā un kas apliecina, ka viena un
tā pati persona nevar vienlaikus ieņemt
sistēmas operatora padomes vai valdes
locekļa
amatu
energoapgādes
komersantā, kas nodarbojas ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību;
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6.

2.4.apakšpunkts
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.4.
apliecinājumu, ka viena un tā
pati persona vai personas, kuras tieši vai
netieši kontrolē sistēmas operatoru,
dabasgāzes pārvades sistēmu vai
Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, tieši
vai netieši nekontrolē energoapgādes
komersantu,
kas
nodarbojas
ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību, un neizmanto
jebkādas tiesības šādā komersantā.
Apliecinājumam pievieno dokumentus
(piemēram, līgumus), kas pamato, ka
vienai un tai pašai personai vai

AS “Conexus Baltic Grid”
Noteikumu 2.4.apakšpunkts
jāprecizē,
- papildinot pirmo teikumu
aiz vārdiem “apliecinājumu,
ka” ar vārdiem “(saskaņā ar
informāciju, ko operators
saņēmis no šīs personas)”;
- papildinot otrā teikuma
sākumu ar vārdu “Šim”.

noteiktu prasību ieviešana vai nu
darba līgumos vai jebkādos citos
civiltiesiskos līgumos/dokumentos,
kas ļautu gan pašam SO, gan
Regulatoram gūt pārliecību par SO
atbilstību sertificēšanas prasībām.
Katra persona (gan fiziska, gan
juridiska) var saņemt izziņu no
attiecīgajiem
publiskajiem
reģistriem par savu dalību un
amatiem citos komersantos.
Apliecinājums bez to pamatojošiem
dokumentiem būtu pietiekams
gadījumā, ja iestāde (Regulators)
par apliecinājumā esošu faktu
esamību
varētu
pārliecināties
patstāvīgi, ziņas iegūstot no citām
valsts vai pašvaldību iestādēm,
tādējādi
lieki
neapgrūtinot
privātpersonu. Konkrētajā gadījumā
SO iekšējā dokumentācija ir
pieejama vienīgi SO.
Ņemts vērā daļēji
Noteikumu projekts ir papildināts ar
vārdu “šim”.
Attiecībā uz informācijas iegūšanu
vienīgi no konkrētās personas, skat.
komentāru 2., 3. un 4.punktā.

2.4.apakšpunkts
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.4.
apliecinājumu, ka viena un tā
pati persona vai personas, kuras tieši vai
netieši kontrolē sistēmas operatoru,
dabasgāzes pārvades sistēmu vai
Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, tieši
vai netieši nekontrolē energoapgādes
komersantu, kas nodarbojas ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību, un neizmanto
jebkādas tiesības šādā komersantā. Šim
apliecinājumam pievieno dokumentus
(piemēram, līgumus), kas pamato, ka
vienai un tai pašai personai vai
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7.

8.

personām, kuras tieši vai netieši
kontrolē sistēmas operatoru, dabasgāzes
pārvades sistēmu vai Inčukalna pazemes
gāzes krātuvi, nav tiesību izmantot
energoapgādes
komersanta,
kas
nodarbojas
ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu
vai
tirdzniecību, aktīvus vai to daļu, kā arī
dokumentus, kas pamato, ka šādai
personai vai personām nav izšķirošas
ietekmes attiecībā uz energoapgādes
komersanta,
kas
nodarbojas
ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību, pārvaldes
institūciju sastāvu, balsošanu vai
lēmumiem, kas atsevišķi vai kopā
faktiski vai juridiski dod iespēju
izšķiroši ietekmēt šādu energoapgādes
komersantu;
2.5.apakšpunkts
AS “Conexus Baltic Grid”
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus Noteikumu 2.5.apakšpunkts
un informāciju:
ir lieks, jo tajā minētā
2.5.
apliecinājumu, ka sistēmas informācija jau šobrīd ir
operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmu Regulatora rīcībā.
vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi
nekontrolē valsts pārvaldes institūcija,
kas
kontrolē
energoapgādes
komersantu,
kas
nodarbojas
ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību, ja šo
noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. vai 2.4.punktā
minētā persona ir Latvijas Republika;
2.7.apakšpunkts
AS “Conexus Baltic Grid”
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus Noteikumu 2.7.apakšpunkts
un informāciju:
ir lieks, jo tajā minētā
2.7.
dokumentus, kas apliecina, ka informācija jau šobrīd ir
sistēmas operatoram pieder pārvades Regulatora rīcībā.
darbības veikšanai vajadzīgie aktīvi,

Nav ņemts vērā
Situācija,
kas ir noteikumu
pieņemšanas brīdī, var mainīties,
savukārt normatīvajam aktam ir
jāpiemīt
vispārpiemērojamam
raksturam. Noteikumu normas ir
attiecināmas gan uz AS “Conexus
Baltic Grid”, gan uz jebkuru citu
komersantu, kas plānos sniegt
dabasgāzes pārvades pakalpojumus.
Papildus – skat. komentāru
1.punktā.
Nav ņemts vērā
Skat. komentāru 1. un 7.punktā.

personām, kuras tieši vai netieši
kontrolē
sistēmas
operatoru,
dabasgāzes pārvades sistēmu vai
Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, nav
tiesību
izmantot
energoapgādes
komersanta, kas nodarbojas ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību, aktīvus vai to
daļu, kā arī dokumentus, kas pamato, ka
šādai personai vai personām nav
izšķirošas ietekmes attiecībā uz
energoapgādes
komersanta,
kas
nodarbojas
ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu
vai
tirdzniecību, pārvaldes institūciju
sastāvu, balsošanu vai lēmumiem, kas
atsevišķi vai kopā faktiski vai juridiski
dod iespēju izšķiroši ietekmēt šādu
energoapgādes komersantu;
2.5.apakšpunkts
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.5.
apliecinājumu, ka sistēmas
operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmu
vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi
nekontrolē valsts pārvaldes institūcija,
kas
kontrolē
energoapgādes
komersantu, kas nodarbojas ar
dabasgāzes
vai
elektroenerģijas
ražošanu vai tirdzniecību, ja šo
noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. vai 2.4.punktā
minētā persona ir Latvijas Republika;
2.7.apakšpunkts
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.7.
dokumentus, kas apliecina, ka
sistēmas operatoram pieder pārvades
darbības veikšanai vajadzīgie aktīvi,
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9.

tostarp pārvades sistēma, un vienotajam
dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas
sistēmas operatoram pieder vai
attiecīgās licences termiņā nodota
lietošanā Inčukalna pazemes gāzes
krātuve vai tās daļa;
2.8.apakšpunkts
AS “Conexus Baltic Grid”
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus Noteikumos nav norādītas
un informāciju:
auditora
sertifikācijas
2.8.
apliecinājumu, ka sistēmas prasības, kā arī termiņš, kādā
operators atbilstoši Enerģētikas likuma ir derīgs auditora atzinums.
15.panta ceturtajai daļai nodrošina tās AS “Conexus Baltic Grid”
komerciālās
informācijas ierosina noteikumos precizēt
konfidencialitāti, ko tas ieguvis no auditoram
noteiktās
sistēmas
lietotājiem
un
tirgus sertifikācijas prasības, kā arī
dalībniekiem, pildot savus pienākumus. noteikt auditora atzinumu
Apliecinājumam pievieno sistēmas sagatavošanas laiku.
operatora veikto darbību komerciālās
informācijas
konfidencialitātes
nodrošināšanai aprakstu, kā arī
dokumentu (piemēram, instrukciju),
kurā ietvertas atbildīgo darbinieku
tiesības un pienākumi rīcībai ar
komerciālu informāciju. Ja sistēmas
operators
izmanto
informācijas
tehnoloģijas (tostarp pērk informācijas
tehnoloģiju
pakalpojumus),
apliecinājumam pievieno sertificēta
informācijas tehnoloģiju (sistēmu)
auditora atzinumu par to, ka
informācijas tehnoloģijas nodrošina tās
komerciālās
informācijas
konfidencialitāti,
kuru
sistēmas
operators ir ieguvis, pildot savus
pienākumus;

Ņemts vērā daļēji
Regulatoram
ir
jāievēro
likumdevēja noteiktā deleģējuma
robežas, līdz ar to Regulators nav
tiesīgs noteikt auditoram noteiktās
sertifikācijas prasības vai paredzēt
auditoram pienākumu sagatavot
atzinumu noteiktā laikā.
Noteikumu projekts ir papildināts,
norādot, ka auditora atzinums ir
jāiesniedz Regulatorā vienlaikus ar
sertificēšanas
iesnieguma
iesniegšanu, savukārt ikgadējiem
ziņojumiem auditora atzinums ir
jāpievieno, ja Regulators to ir īpaši
pieprasījis.

tostarp pārvades sistēma, un vienotajam
dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas
sistēmas operatoram pieder vai
attiecīgās licences termiņā nodota
lietošanā Inčukalna pazemes gāzes
krātuve vai tās daļa;
2.8.apakšpunkts
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.8.
apliecinājumu, ka sistēmas
operators atbilstoši Enerģētikas likuma
15.panta ceturtajai daļai nodrošina tās
komerciālās
informācijas
konfidencialitāti, ko tas ieguvis no
sistēmas
lietotājiem
un
tirgus
dalībniekiem, pildot savus pienākumus.
Apliecinājumam pievieno sistēmas
operatora veikto darbību komerciālās
informācijas
konfidencialitātes
nodrošināšanai aprakstu, kā arī
dokumentu (piemēram, instrukciju),
kurā ietvertas atbildīgo darbinieku
tiesības un pienākumi rīcībai ar
komerciālu informāciju. Ja sistēmas
operators
izmanto
informācijas
tehnoloģijas (tostarp pērk informācijas
tehnoloģiju
pakalpojumus),
iesniegumam
sistēmas
operatora
sertificēšanai
sistēmas
operators
pievieno
neatkarīga
sertificēta
informācijas tehnoloģiju (sistēmu)
auditora atzinumu par to, ka
informācijas tehnoloģijas nodrošina tās
komerciālās
informācijas
konfidencialitāti,
kuru
sistēmas
operators ir ieguvis, pildot savus
pienākumus. Iesniedzot ziņojumu par
sistēmas
operatora
atbilstību
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2.9.apakšpunkts

AS “Conexus Baltic Grid”
Noteikumu 2.9.apakšpunkts
ir lieks, jo Regulators
apstiprina
speciālus
normatīvos aktus, tostarp,
līgumu tipveida paraugus, kas
SO uzliek par pienākumu
ievērot vienlīdzīgu attieksmi
pret sistēmas lietotājiem un
tirgus dalībniekiem.

Ņemts vērā daļēji
Ne visi tipveida līgumu paraugi ir
ietverti
normatīvajos
aktos
(piemēram, sistēmas pieslēguma
līguma paraugi), turklāt, noteikumi
būs piemērojami gan attiecībā uz AS
“Conexus Baltic Grid”, gan uz
jebkuru citu potenciālo pārvades
sistēmas operatoru, kuru sistēmas
lietošanas noteikumos var nebūt
paredzēti noteiktu līgumu paraugi.

AS “Conexus Baltic Grid”
Noteikumu 4.1.apakšunktā
4.1.
par Eiropas Parlamenta un ietvertā
informācija
ir
Padomes Regulas Nr.715/2009 par jāaizstāj ar apliecinājumu.
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi
dabasgāzes pārvades tīkliem un par
Regulas (EK) Nr.1775/2005 atcelšanu
4., 12.panta 1.un 2.punktā, 14., 15.panta
1., 2. un 3.punktā, 16., 17., 18., 19., 20.,
21.panta 1., 2. un 3.punktā, 22.pantā, kā
arī 1.pielikumā noteikto pienākumu
izpildi;
4.2.apakšpunkts
AS “Conexus Baltic Grid”

Nav ņemts vērā
Apliecinājums bez to pamatojošiem
dokumentiem būtu pietiekams
gadījumā, ja iestāde (Regulators)
par apliecinājumā esošu faktu
esamību
varētu
pārliecināties
patstāvīgi, ziņas iegūstot no citām
valsts vai pašvaldību iestādēm,
tādējādi
lieki
neapgrūtinot
privātpersonu. Konkrētajā gadījumā
pieprasītā informācija ir pieejama
vienīgi SO.
Ņemts vērā daļēji

Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.9.
apliecinājumu, ka sistēmas
operators nodrošina taisnīgu un
vienlīdzīgu attieksmi pret sistēmas
lietotājiem un tirgus dalībniekiem,
pastāvot vienādiem faktiskajiem un
tiesiskajiem
apstākļiem.
Apliecinājumam pievieno aprakstu par
darbībām, ko sistēmas operators veic,
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi
pret sistēmas dalībniekiem un tirgus
dalībniekiem, kā arī tādu līgumu
paraugus, kas tiek slēgti ar sistēmas
dalībniekiem un tirgus dalībniekiem;

11.

12.

4.1.apakšpunkts
..sistēmas operators iesniedz informāciju:

sertificēšanas prasībām iepriekšējā
kalendārajā gadā, neatkarīga sertificēta
informācijas tehnoloģiju (sistēmu)
auditora atzinums ir jāpievieno, ja trīs
mēnešus pirms šo noteikumu 6.punktā
noteiktā termiņa ir saņemts attiecīgs
regulatora pieprasījums;
2.9.apakšpunkts
Sistēmas operators iesniedz šādus dokumentus
un informāciju:

2.9.
apliecinājumu, ka sistēmas
operators nodrošina taisnīgu un
vienlīdzīgu attieksmi pret sistēmas
lietotājiem un tirgus dalībniekiem,
pastāvot vienādiem faktiskajiem un
tiesiskajiem
apstākļiem.
Apliecinājumam pievieno aprakstu par
darbībām, ko sistēmas operators veic,
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi
pret sistēmas dalībniekiem un tirgus
dalībniekiem, kā arī tādu līgumu
paraugus, kas tiek slēgti ar sistēmas
dalībniekiem un tirgus dalībniekiem, ja
šādu līgumu paraugi nav ietverti
normatīvajos aktos;
4.1.apakšpunkts
..sistēmas operators iesniedz informāciju:

4.1.
par Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas Nr.715/2009 par
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi
dabasgāzes pārvades tīkliem un par
Regulas (EK) Nr.1775/2005 atcelšanu
4., 12.panta 1.un 2.punktā, 14., 15.panta
1., 2. un 3.punktā, 16., 17., 18., 19., 20.,
21.panta 1., 2. un 3.punktā, 22.pantā, kā
arī 1.pielikumā noteikto pienākumu
izpildi;
4.2.apakšpunkts
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..sistēmas operators iesniedz informāciju:

Noteikumu
4.2.punktā
ietvertais
pienākums
ir
jāaizstāj ar apliecinājumu.
Papildus AS “Conexus Baltic
Grid” ierosina izslēgt atsauci
uz Eiropas Parlamenta un
Padomes
Regulas
Nr.1227/2011 par enerģijas
vairumtirgus integritāti un
pārredzamību 9.pantu, jo
minētais pants attiecas uz
Regulatoru, nevis SO.
4.3.apakšpunkts
AS “Conexus Baltic Grid”
..sistēmas operators iesniedz informāciju:
Noteikumu 4.3.apakšunktā
4.3.
par Eiropas Parlamenta un ietvertā informācija jāaizstāj
Padomes Regulā Nr.994/2010 par gāzes ar apliecinājumu.
piegādes
drošības
aizsardzības
pasākumiem un Padomes Direktīvas
2004/67/EK atcelšanu noteikto gāzes
piegādes
drošības
aizsardzības
noteikumu ievērošanu.
5.punkts
AS “Conexus Baltic Grid”
Ja iesniegumu par sertificēšanu iesniedz AS “Conexus Baltic Grid”
sistēmas operators, kuru kontrolē kāda var iesniegt apliecinājumu, ka
persona vai personas no trešās valsts vai tās sertificēšana neapdraudēs
trešajām valstīm, tad papildus šo ES dalībvalstu energoapgādes
noteikumu 2., 3. un 4.punkta drošumu. Savukārt attiecībā
nosacījumiem
sistēmas
operators uz darba līgumiem AS
apliecina, ka attiecīgā sistēmas “Conexus
Baltic
Grid”
operatora sertificēšana neapdraudēs norāda,
ka
tie
satur
Eiropas
Savienības
dalībvalstu informāciju,
kurai
ir
energoapgādes drošumu. Minētajam ierobežota pieejamība un
apliecinājumam pievieno personas vai aizsargājamus
fizisko
personu no trešās valsts vai trešajām personu datus. Ievērojot
valstīm darba līgumus, amata aprakstus minēto,
šādu
līgumu
un citus dokumentus, uz kuru pamata iesniegšanas
prasība
ir
minētās personas darbojas sistēmas nesamērīga un nesaprātīga.
operatorā, kā arī pamatotu un izvērstu AS “Conexus Baltic Grid”
4.2.
par Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas Nr.1227/2011 par
enerģijas vairumtirgus integritāti un
pārredzamību 3., 4., 8., 9. un 15.pantā
noteikto pienākumu izpildi;

13.

14.

Skat. iepr. komentāru. Precizēta
atsauce uz Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas Nr.1227/2011 par
enerģijas vairumtirgus integritāti un
pārredzamību 9.panta pirmo daļu.

..sistēmas operators iesniedz informāciju:

Nav ņemts vērā
Skat. komentāru 11.punktā.

4.3.apakšpunkts

Nav ņemts vērā
Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko
pakalpojumu
regulatoriem”
10.panta pirmo daļu Regulators,
pildot likumā noteiktās funkcijas, ir
tiesīgs pieprasīt un netraucēti
saņemt no sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja (..) informāciju neatkarīgi
no tās slepenības pakāpes. Tāpat
atbilstoši minētā likuma 45.pantā
noteiktajam
Regulatoram
ir
pienākums ievērot ierobežotas
pieejamības
informācijas
aizsardzību.
Apliecinājums bez to pamatojošiem
dokumentiem būtu pietiekams
gadījumā, ja iestāde (Regulators)

4.2.
par Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas Nr.1227/2011 par
enerģijas vairumtirgus integritāti un
pārredzamību 3., 4., 8., 9.panta pirmajā
daļā un 15.pantā noteikto pienākumu
izpildi;

..sistēmas operators iesniedz informāciju:

4.3.
par Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulā Nr.994/2010 par
gāzes piegādes drošības aizsardzības
pasākumiem un Padomes Direktīvas
2004/67/EK atcelšanu noteikto gāzes
piegādes
drošības
aizsardzības
noteikumu ievērošanu.
5.punkts
Ja iesniegumu par sertificēšanu
iesniedz sistēmas operators, kuru
kontrolē kāda persona vai personas no
trešās valsts vai trešajām valstīm, tad
papildus šo noteikumu 2., 3. un
4.punkta
nosacījumiem
sistēmas
operators apliecina, ka attiecīgā
sistēmas
operatora
sertificēšana
neapdraudēs
Eiropas
Savienības
dalībvalstu energoapgādes drošumu.
Minētajam apliecinājumam pievieno
personas vai personu no trešās valsts
vai trešajām valstīm darba līgumus,
amata aprakstus un citus dokumentus,
uz kuru pamata minētās personas
darbojas sistēmas operatorā, kā arī
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15.

16.

skaidrojumu par apstākļiem, kuru dēļ
minētās personas vai personu tiesības un
pienākumi sistēmas operatorā nevar
ietekmēt Eiropas Savienības dalībvalstu
energoapgādes drošumu.

ieskatā apliecinājumam var
pievienot
šo
personu
apliecinājumu nevis darba
līgumus un amata aprakstus.
Tāpat nav saprotams, kāda
informācija ir jāietver izvērstā
skaidrojumā par apstākļiem,
kuru dēļ noteikumu 5.punktā
minētās personas vai personu
tiesības un pienākumi SO
nevar ietekmēt ES dalībvalstu
energoapgādes drošumu.

7.punkts
5 dienu laikā no šo noteikumu 6.punktā
noteiktā
ziņojuma
iesniegšanas
regulatorā dienas sistēmas operators to
publicē savā mājaslapā internetā.

AS “Conexus Baltic Grid”
Jānoteic, ka SO ir pienākums
publicēt ziņojumu bez šo
noteikumu
6.punktā
minētajiem pielikumiem, ja
tādi ir pievienoti ziņojumam.

AS “Conexus Baltic Grid”
Enerģētikas likuma normas

par apliecinājumā esošu faktu
esamību
varētu
pārliecināties
patstāvīgi, ziņas iegūstot no citām
valsts vai pašvaldību iestādēm,
tādējādi
lieki
neapgrūtinot
privātpersonu. Konkrētajā gadījumā
pieprasītā informācija ir pieejama
vienīgi SO.
Skaidrojumā ir jāietver SO pamatoti
apsvērumi un argumenti, kuru dēļ,
SO ieskatā, noteikumu 5.punktā
minētās personas nevar ietekmēt ES
dalībvalstu energoapgādes drošumu
(piemēram,
skaidrojums
par
konkrētās personas tiesību un
pienākumu apmēru, darbojoties SO,
tās darbības jomu, mērķi un
uzdevumiem, kurus tas veic SO,
informāciju par konkrētās personas
cita veida darbību, piemēram,
fiziskai personai – CV, juridiskai –
ziņas par citiem īstenotajiem
komercdarbības veidiem u.tml.).
Nav ņemts vērā
Ievērojot, ka vairums no Regulatorā
iesniedzamajiem
ziņojuma
pielikumiem
būs
ierobežotas
pieejamības informācija, savukārt
šādas informācijas aizsardzības
pienākums ir noteikts citos
normatīvajos aktos, ar noteikumu
5.punktu jau šā brīža redakcijā nav
jāsaprot ierobežotas pieejamības
informācijas publicēšana mājaslapā
internetā.
Nav ņemts vērā

pamatotu un izvērstu skaidrojumu par
apstākļiem, kuru dēļ minētās personas
vai personu tiesības un pienākumi
sistēmas operatorā nevar ietekmēt
Eiropas
Savienības
dalībvalstu
energoapgādes drošumu.

7.punkts
5 dienu laikā no šo noteikumu 6.punktā
noteiktā
ziņojuma
iesniegšanas
regulatorā dienas sistēmas operators to
publicē savā mājaslapā internetā.
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attiecībā uz kapitāla daļu
turētāju nodalīšanu stāsies
spēkā
2017.gada
31.decembrī,
noteikumi
stāsies spēkā 2018.gada
1.janvārī,
savukārt
Enerģētikas likuma pārejas
noteikumu 52.punktā noteikts
SO
pienākums
iesniegt
iesniegumu sertificēšanai līdz
2018.gada 10.janvārim. AS
“Conexus Baltic Grid” vērš
uzmanību,
ka
tik
īss
iesnieguma
iesniegšanas
termiņš nav samērīgs un
atsevišķu noteikumu prasību
izpilde var kļūt neiespējama
tik īsā laika periodā.

Enerģētikas likuma 111.panta trešā
un ceturtā daļa stāsies spēkā
2017.gada 31.decembrī, kas nozīmē,
ka, sākot ar minēto datumu, SO ir
pilnībā jāatbilst minētajās tiesību
normās noteiktajām prasībām.
Ievērojot minēto, kā arī to, ka
saskaņā ar Enerģētikas likuma
pārejas noteikumu 52.punktu SO
iesniegumu
tā
sertificēšanai
jāiesniedz
līdz
2018.gada
10.janvārim,
secināms,
ka
likumdevējs
nav
paredzējis
pakāpenisku minētajās tiesību
normās noteikto prasību ieviešanu.
Respektējot SO intereses un
nepieciešamību
pienācīgi
sagatavoties gaidāmajām tiesiskā
regulējuma izmaiņām, noteikumus
Regulators plāno pieņemt jau šā
gada februārī. Regulatora ieskatā,
vairāk kā 10 mēnešus ilgs periods ir
uzskatāms par samērīgu laika
posmu, kurā, esot informētam par
gaidāmo tiesisko regulējumu, SO
būtu iespējams veikt pasākumus, lai
nodrošinātu atbilstību sertificēšanas
prasībām un iesniegtu pamatotu
iesniegumu tā sertificēšanai.

