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IEVADS 

1. Energoregulatoru sadarbības aģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī 

“ACER”), kura atrodas Ļubļanā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 713/20091. Aģentūras galvenais uzdevums ir palīdzēt valstu 

regulatīvajām iestādēm Savienības līmenī īstenot dalībvalstīs regulatīvās 

funkcijas un vajadzības gadījumā koordinēt to darbību. Saskaņā ar Regulu par 

enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību (REMIT regula)2 Aģentūrai kopā ar 

valstu regulatīvajām iestādēm ir uzticēti jauni papildu pienākumi saistībā ar 

Eiropas enerģijas vairumtirgus uzraudzību3

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

. 

2. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskās revīzijas procedūras, 

darījumu tiešās pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu 

galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā 

gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu analīze.  

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

3. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu 

Palāta revidēja 

                                            

1 OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp. 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) 
Nr. 1227/2011 (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.), kas Aģentūrai piešķir nozīmīgu 
lomu, uzraugot tirdzniecību Eiropas vairumtirdzniecības enerģijas tirgos. 

3 Aģentūras kompetence un darbības ir apkopotas II pielikumā, kas pievienots šim 
ziņojumam informācijai. 
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a) Aģentūras gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus4 un budžeta 

izpildes pārskatus5

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

 par 2013. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

Vadības atbildība 

4. Vadība ir atbildīga par Aģentūras gada pārskatu sagatavošanu un patiesu 

izklāstu, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību6

a) Vadības atbildība saistībā ar Aģentūras gada pārskatiem ietver tādas 

iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, kas ļautu 

sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros krāpšanas vai kļūdas 

dēļ nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot 

piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības 

noteikumiem, ko pieņēmis Komisijas galvenais grāmatvedis

. 

7

                                            

4 Finanšu pārskatos ietilpst bilance, pārskats par saimnieciskās darbības rezultātu, 
naudas plūsmas tabula, tīro aktīvu izmaiņu pārskats un kopsavilkums par 
svarīgākajām grāmatvedības metodēm un citi paskaidrojumi. 

; veikt 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. Direktors 

apstiprina Aģentūras gada pārskatus pēc tam, kad Aģentūras grāmatvedis 

tos ir sagatavojis, izmantojot visu pieejamo informāciju, un tiem pievienojis 

paskaidrojumu, kurā cita starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par to, ka 

5 Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata 
pielikums. 

6  Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 39. un 50. pants (OV L 328, 
7.12.2013., 42. lpp.). 

7 Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz 
Starptautiskās Grāmatvežu federācijas pieņemtajiem starptautiskajiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) vai, ja nepieciešams, uz 
Starptautisko grāmatvedības standartu padomes izdotajiem starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem (IAS) / starptautiskajiem finanšu pārskatu 
sagatavošanas standartiem (IFRS). 
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pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu 

par Aģentūras finanšu stāvokli. 

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un 

atbilstību pareizas finanšu pārvaldības principam nozīmē izveidot, ieviest 

un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās kontroles sistēmu, ietverot 

pienācīgu pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un 

krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi izmaksāto 

vai izlietoto līdzekļu atgūšanai.  

Revidenta atbildība 

5. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam 

un Padomei8

6. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par 

pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto 

darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās procedūras ir atkarīgas no 

revidenta profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, ka 

krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka 

saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības 

juridiskais regulējums. Novērtējot minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās 

kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu 

izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kuras ieviestas pakārtoto 

 sagatavot deklarāciju par gada pārskatu ticamību un tiem 

pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Palāta veic revīziju saskaņā ar 

Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas 

standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko 

revīzijas iestāžu standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un 

veikt revīziju tā, lai gūtu pamatotu pārliecību, ka Aģentūras gada pārskatos nav 

sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un 

pareizi. 

                                            

8 Regulas (ES) Nr. 1271/2013 107. pants. 
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darījumu likumības un pareizības nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī 

izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un aplēšu pamatotību, kā arī 

pārskatu vispārējo izklāstu. 

7. Palāta uzskata, ka revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai 

pamatotu tās ticamības deklarāciju.  

Atzinums par pārskatu ticamību 

8. Palāta uzskata, ka Aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos 

patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī 

darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to 

nosaka Aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas galvenā grāmatveža 

pieņemtie grāmatvedības noteikumi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 

9. Palāta uzskata, ka 2013. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem 

pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.  

10. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem. 

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU 

11. Aģentūra pārnesa uz nākamo gadu 1,9 miljonus EUR jeb 56 % no kopējām 

apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, II sadaļā (Aģentūras ēka un 

saistītās izmaksas) galvenokārt saistībā ar REMIT regulas īstenošanu. Šī ir 

daudzgadu pamatdarbība, un to būtu bijis jāiekļauj III sadaļas budžetā. Vēlākās 

saistību apropriācijās šo trūkumu laboja.  

12. Turklāt Aģentūra pārnesa uz nākamo gadu arī 3,1 miljonu EUR jeb 91 % no 

kopējām III sadaļas apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, arī saistībā 

ar REMIT regulas īstenošanu. Neparasti lielā pārnesumu summa III sadaļā 

galvenokārt skaidrojama ar to, ka saskaņā ar 2013. gada 31. oktobrī 
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apstiprinātajiem budžeta grozījumiem tika saņemts papildu finansējums 

aptuveni 3 miljonu EUR apmērā. 

CITI KOMENTĀRI 

13. Aģentūras rīcībā gada beigās bija skaidras naudas līdzekļi 5,5 miljonu EUR 

apmērā, ieskaitot aptuveni 3 miljonus EUR vēlo budžeta grozījumu dēļ 

(sk. 12. punktu). Tomēr vidējie skaidras naudas atlikumi gada gaitā bija 

ievērojami lielāki nekā tas skaidrojams ar pamatdarbības vajadzībām. 

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE 

14. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas 

komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts I pielikumā

 

. 

 

 

Šo ziņojumu 2014. gada 8. jūlija sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas palātas 

IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Milan Martin CVIKL. 

 

 Revīzijas palātas vārdā – 

 

priekšsēdētājs 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude  

I PIELIKUMS 

Gads Palātas komentārs Koriģējošā pasākuma statuss 

(Ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav sākta / neattiecas) 

2011 
Augsts neizmantoto apropriāciju un pārnesumu līmenis, kā arī 
zems maksājumu līmenis liecina par trūkumiem budžeta 
plānošanā un izpildē un ir pretrunā budžeta gada pārskata 
principam. 

Ieviests 

2011 

Vajadzētu uzlabot darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību. 
Piemēram, paziņojumos par brīvajām amata vietām nebija 
norādīts maksimālais kandidātu skaits, ko iekļauj rezerves 
sarakstā, un nebija minēta apstrīdēšanas iespēja. Turklāt pirms 
pieteikumu izskatīšanas nebija sagatavoti ne jautājumi 
rakstiskajiem pārbaudījumiem un intervijām, ne arī to vērtēšanas 
kritēriji. 

Ieviests 

2012 

Lai segtu augstāku skolas maksu, Aģentūra piešķir tiem 
darbiniekiem, kuru bērni apmeklē pamatskolu vai vidusskolu, 
piemaksu pabalstam papildus Civildienesta noteikumos 
paredzētajam izglītības pabalstam1. Kopumā 2012. gadā šī 
pabalsta piemaksa bija 23 000 EUR. Tas nav saskaņā ar 
Civildienesta noteikumiem, tāpēc tas ir noteikumu pārkāpums. 

Ieviests 
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Gads Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

(Ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav sākta / neattiecas) 

2012 

Aģentūra pārnesa sava budžeta II sadaļas (“Aģentūras ēka un 
saistītās izmaksas”) apropriācijas, par kurām uzņemtas 
saistības, 1,7 miljonu EUR apmērā, kas ir 81 % no visām 
II sadaļas apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības. Šie 
pārnesumi galvenokārt attiecas uz Regulas par enerģijas tirgus 
integritāti un pārredzamību īstenošanu, kas joprojām turpinās. 
Tā kā minētā īstenošana ir saistīta ar Aģentūras pamatdarbību, 
tā būtu jāiekļauj budžeta III sadaļā. 

Ieviests 

2012 
Aģentūra 2012. gadā izdarīja 20 budžeta pārvietojumus aptuveni 
par 1 miljonu EUR, kas ietekmēja 43 budžeta pozīcijas. Tas 
liecina par nepilnībām budžeta plānošanā. 

Ieviests 

2012 

Gada beigās Aģentūrai bija 4,2 miljoni EUR skaidrā naudā, 
tostarp 2011. gada budžeta pārpalikums 1,6 miljonu EUR 
apmērā, kas radās no pārmērīga līdzekļu pieprasījuma 
2011. gadā un ko Komisija atguva 2013. gada janvārī. Tas 
neatbilst stingrai finanšu līdzekļu pārvaldībai. 

Ieviešana ir sākta 

2012 

Revidētajās darbā pieņemšanas procedūrās konstatēja trūkumus 
saistībā ar pārredzamību un vienādu attieksmi pret kandidātiem. 
Pārbaudījumu un interviju jautājumi netika sagatavoti pirms 
pieteikumu izskatīšanas. Nebija pietiekami precīzi definēti 
noteikumi, lai kandidātus aicinātu uz rakstiskajiem 
pārbaudījumiem un intervijām un lai tos iekļautu piemērotāko 
kandidātu sarakstā; veiktie pasākumi kandidātu anonimitātes 
nodrošināšanai rakstisko pārbaudījumu laikā nebija pietiekami. 

Ieviešana ir sākta 

 

1 VII pielikuma 3. pantā ir paredzēts divkāršs pamata pabalsts EUR 252,81 (tātad – EUR 505,62). 
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Energoregulatoru sadarbības aģentūra (Ļubļana) 

II PIELIKUMS 

Kompetence un darbības 

Savienības kompetence 
saskaņā ar Līgumu  

(Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 
114. (bijušais Līguma par 
Eiropas Kopienu 
95. pants) un 194. pants) 

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, paredz pasākumus, lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai 
administratīvos aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību. 

Saistībā ar iekšējā tirgus izveidi un darbību un attiecībā uz vajadzību saglabāt un uzlabot vidi, 
Savienības enerģētikas politika, dalībvalstīm savstarpēji solidarizējoties, tiecas: 

a) nodrošināt enerģijas tirgus darbību; 

b) nodrošināt energoapgādes drošību Savienībā; 

c) veicināt energoefektivitāti un taupību, kā arī jaunu un neizsīkstošu enerģijas veidu attīstību 
un 

d) veicināt enerģijas tīklu savstarpēju savienojamību. 

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru nosaka vajadzīgos 
pasākumus, lai sasniegtu šos mērķus. Šādus pasākumus paredz pēc apspriešanās ar Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju. 

Aģentūras kompetence  

(Kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) 
Nr. 713/2009, Komisijas 
Regulā (ES) Nr. 838/2010 
un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 
Nr. 1227/2011) 

 

Mērķi 

Aģentūras mērķis ir palīdzēt valstu regulatīvajām iestādēm Savienības līmenī īstenot dalībvalstīs 
veiktās regulatīvās funkcijas un vajadzības gadījumā koordinēt to darbību. 

Uzdevumi 

− Papildināt un koordinēt valstu regulatīvo iestāžu darbu. 

− Piedalīties Eiropas tīkla noteikumu izstrādē. 

− Noteiktos apstākļos pieņemt saistošus individuālus lēmumus par noteikumiem un 
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi pārrobežu infrastruktūrai un darbības drošību tajā. 

− Dot padomus Eiropas iestādēm dažādos ar enerģētiku saistītos jautājumos. 

− Uzraudzīt enerģijas tirgu attīstību un sagatavot ziņojumus par to. 

− Formulēt priekšlikumu Komisijai par pārrobežu infrastruktūras kompensācijas summu gadā 
saistībā ar pārvades sistēmu operatoru kompensācijas (ITC) mehānismu. 

− Sadarboties ar valstu regulatīvajām iestādēm, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, dalībvalstu 
kompetentajām finanšu iestādēm un attiecīgā gadījumā arī valstu konkurences iestādēm, lai 
uzraudzītu enerģijas vairumtirgus. 

− Izvērtēt dažādu kategoriju tirgus vietu un dažādu tirdzniecības veidu darbību un pārredzamību. 

− Sniegt ieteikumus Komisijai attiecībā uz tirgus noteikumiem, darījumu dokumentāciju, 
tirdzniecības rīkojumiem, standartiem un procedūrām, kas varētu uzlabot tirgus integritāti un 
iekšējā tirgus darbību.  

− Palīdzēt valstu regulatīvajām iestādēm novērtēt, vai konsekventi piemēro kopīgu interešu 
projektu atlases kritērijus / izmaksu un ieguvumu analīzes metodoloģiju, kā arī palīdzēt 
novērtēt pārrobežu ietekmi reģionā un prezentēt novērtējuma rezultātus reģionālajām grupām. 

− Sniegt atzinumu par ierosinātajiem reģionālajiem sarakstiem ar kopīgu interešu projektiem 
elektrības un gāzes jomā un par kritēriju un izmaksu un ieguvumu analīzes konsekventu 
piemērošanu visos reģionos. 

− Sniegt atzinumu Komisijai un dalībvalstīm par pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
(ENTSO) ierosināto metodoloģiju harmonizētai izmaksu un ieguvumu analīzei enerģētikas 
jomā visas sistēmas mērogā Savienības līmenī.  

− Uzraudzīt kopīgu interešu projektu īstenošanu. 

− Veicināt labas prakses izplatīšanu un dot ieteikumus par iniciatīvām un kopēju metodoloģiju, 
pēc kuras izvērtēt augsto risku saistībā ar ieguldījumiem elektroenerģijas un gāzes pārvadē. 

Pārvaldība Administratīvā valde 

Sastāvs 

Divus pārstāvjus ieceļ Eiropas Parlaments, divus – Komisija un piecus – Padome. Katram loceklim 
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ir aizstājējs. 

Uzdevumi 

Administratīvā valde pieņem Aģentūras darba programmu un budžetu. Tā nodrošina, ka Aģentūra 
īsteno savu misiju un veic tai saskaņā ar izveides regulu uzticētos uzdevumus. 

Direktors 

Ieceļ Administratīvā valde no Komisijas ierosinātā kandidātu saraksta, iepriekš saņemot Regulatoru 
valdes pozitīvu atzinumu. 

Regulatoru valde 

Sastāvs 

Katras dalībvalsts regulatīvo iestāžu vadošais pārstāvis un viens Komisijas pārstāvis bez 
balsstiesībām. Katram loceklim ir aizstājējs, kuru izvirza katras dalībvalsts regulatīvā iestāde. 

Uzdevumi 

− Regulatoru valde sniedz direktoram atzinumus par atzinumiem, ieteikumiem un lēmumiem, 
kuru pieņemšana tiek apsvērta. 

− Sniedz norādījumus direktoram par viņa uzdevumu veikšanu. 

− Sniedz Administratīvajai valdei atzinumu par kandidātu, kas izvirzīts direktora amatam. 

− Apstiprina Aģentūras darba programmu. 

Ārējā revīzija 

Eiropas Revīzijas palāta 

Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma 

Aģentūrai pieejamie 
resursi 2013. gadā 
(2012. g.) 

 

2013. gada budžets (2012. g.) 

11,9 (7,2) miljoni EUR  

Darbinieku skaits 2013. gada 31. decembrī (2012. g.) 

Amata vietas štatu sarakstā: 49 (43) 

31. decembrī aizpildītās amata vietas: 49 (42) 

Pārējie darbinieki: 20 (14) 

Kopējais darbinieku skaits: 69 (57), no tiem norīkoti šādu pienākumu izpildei: 

– pamatdarbībām: 41 (34) 
– administrācijā: 28 (23) 

Produkti un 
pakalpojumi 2013. gadā 

 

− Vienas ietvara pamatnostādnes (gāze: ietvara pamatnostādnes attiecībā uz harmonizētām 
pārvades tarifu struktūrām). Rīkotas sabiedriskās apspriešanas, tostarp semināri, kā tas prasīts 
Regulas (EK) Nr. 713/2009 10. pantā. 

− Tīkla kodeksi 

a) Septiņi argumentēti atzinumi par tīkla kodeksiem (elektroenerģija: Tīkla kodekss par 
jaudas sadali uz priekšu, Tīkla kodekss par sistēmu ekspluatāciju, Tīkla kodekss par 
darbības plānošanu un grafikiem, Tīkla kodekss par slodzes intensitātes kontroli un 
rezervi, Tīkla kodekss par pieslēgšanos tīklam pēc pieprasījuma; gāze: Tīkla kodekss par 
balansēšanu un Tīkla kodekss par savstarpēju savietojamību un datu apmaiņu). 

b) Četri argumentēti ieteikumi par tīkla kodeksiem (visi attiecībā uz elektroenerģiju: Tīkla 
kodekss par visiem ražotājiem piemērojamām prasībām attiecībā uz pieslēgšanos tīklam, 
Tīkla kodekss par jaudas sadali un pārslodzes vadību, Tīkla kodekss par ekspluatācijas 
drošumu un Tīkla kodekss par darbības plānošanu un grafikiem). 

c) Trīs ieteikumi (elektrība: Tīkla kodekss par pieslēgšanos pēc pieprasījuma, Tīkla kodekss 
par slodzes intensitātes kontroli un rezervēm; gāze: Tīkla kodekss gāzes balansēšanai 
pārvades tīklos). 

− Atzinums par elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO-E) 
2013. gada darba programmu.  

− Atzinums par ENTSO-E 2014. gada darba programmu. 

− Atzinums Eiropas Parlamenta ITRE komitejai par jaudas tirdzniecību.  

− Atzinums par ENTSO-E 2012./2013. gada ziemas prognožu ziņojumu un 2012. gada vasaras 
pārskatu. 

− Atzinums par to, vai ilgtermiņa vidējās robežizmaksas ir piemērotas infrastruktūras izmaksu 
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novērtēšanā, ko izmantot pārvades sistēmas operatora kompensācijas mehānismā. 

− Atzinums par ENTSO-E pētniecības un izstrādes ceļvedi 2013.–2022. gadam un īstenošanas 
plānu 2014.–2016. gadam. 

− Atzinums par ENTSO-E 2012. gada pārskatu.  

− Atzinums par ENTSO-E 2013. gada vasaras prognožu ziņojumu un 2012./2013. gada ziemas 
pārskatu. 

− Atzinums par ENTSO-E procedūru rokasgrāmatu (pārredzamības platforma). 

− Atzinums par gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSOG) 2011. gada pārskatu. 

− Atzinums par ENTSOG 2013. gada darba programmu. 

− Atzinums par 2012./2013. gada gāzes ziemas piegādes prognozēm. 

− Atzinums par gāzes reģionālajiem ieguldījumu plāniem 2011./12.–2020./21. gadam. 

− Atzinums par gāzes vasaras piegādes prognozēm.  

− Atzinums par ENTSOG 2012. gada pārskatu. 

− Atzinums par tīkla attīstības desmit gadu plānu (2013.–2022. g.). 

− Atzinums par ENTSOG definētu formātu, ko var izmantot datu lejupielādei no pārredzamības 
platformas (Regulas 715/2009 I pielikuma 3.1.1. punkta 1. apakšpunkta e) ievilkums. 

− Atzinums par ENTSOG 2014. gada darba programmu. 

− Atzinums par to, vai konsekventi piemēro kritērijus un izmaksu un ieguvumu analīzes 
metodoloģiju visos reģionos iesniegtiem projektiem, un to Eiropas pievienotās vērtības 
novērtējums. 

− Pamatnostādnes par grozījumu ierosināšanu tīkla kodeksā attiecībā uz pakāpenisku jaudas 
palielināšanu un jaunu jaudu (gāze). 

− Atjaunināta REMIT piemērošanas pamatnostādņu 2. redakcija, REMIT definīciju piemērošanas 
pamatnostādņu 3. redakcija, atjaunināts “jautājumu un atbilžu” dokuments. 

− Ieteikumi par jaunu tiesisko regulējumu attiecībā uz pārvades sistēmu operatoru kompensāciju. 

− Ieteikums Eiropas Komisijai par darījumu uzskaiti (tirgus līgumu un transportēšanas līgumu 
balansēšana). 

− Ieteikums par pārrobežu izmaksu sadales pieprasījumiem, ko iesniedz saistībā ar pirmo 
Savienības kopīgu interešu elektrības un gāzes projektu sarakstu. 

− Gada pārskats par REMIT darbībām.  

− ITC mehānisma 2012. gada uzraudzības ziņojums. 

− Ziņojums par jaudas atlīdzināšanas mehānismiem un iekšējo elektroenerģijas tirgu. 

− Ziņojums par to, kā ENTSO-E un ENTSOG īsteno uzdevumus, kuri noteikti Regulas 714/2009 
8. panta 1., 2. un 3. punktā un Regulas 715/2009 8. panta 1., 2. un 3. punktā. 

− Iekšējā semināra (kopā ar attiecīgajām valstu regulatīvajām iestādēm) augsta līmeņa 
secinājumi par cirkulējošām jaudas plūsmām.  

− 28. novembrī publicēts un Briselē prezentēts kopīgs Aģentūras un Eiropas Enerģijas regulatoru 
padomes (CEER) tirgus uzraudzības ziņojums (Regulas (EK) Nr. 713/2009 11. pants). 

− Februārī publicēts reģionālo iniciatīvu statusa pārskats par 2012. gadu. 

− Publicēti ceturkšņa ziņojumi četrām tiešsaistes gāzes reģionālajām iniciatīvām un četrām 
tiešsaistes elektroenerģijas reģionālajām iniciatīvām. 

− 17. maijā Aģentūra rīkoja gada konferenci “Enerģētikas tirgus: 2014. gads un pēc tam” 
(200 dalībnieku). 

Avots: Pielikumu ir sagatavojusi Aģentūra. 

 



ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
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AĢENTŪRAS ATBILDE 
 
 

11. Saskaņā ar Palātas novērojumiem aģentūra jau izlaboja identificēto trūkumu vēlākās saistību 
apropriācijās, kas saistītas ar REMIT regulas īstenošanas darbību, kuras ierakstītas III sadaļas 
darbības budžeta pozīcijās.  
 
12. Kā jau revidenti novēroja, REMIT īstenošana tika kavēta sakarā ar pārnesumu augsto līmeni. Šie 
kavējumi bija saistīti ar faktu, ka vajadzīgo papildu līdzekļu pārskaitījumu no ENER ĢD apstiprināja 
tikai 2013. gada oktobrī un aģentūras saņemtos līdzekļus apstiprināja tikai 2013. gada novembra 
sākumā. Tomēr aģentūrai izdevās sekmīgi noslēgt visas plānotās iepirkuma procedūras saistībā ar 
REMIT īstenošanu līdz 2013. gada decembrim, kā rezultātā saistītie izdevumi rodas 2014. gadā. 
 
13. Kontu bilancē gada beigās budžeta korekcijas rezultātā bija iekļauti gada nogalē saņemtie 
3 miljoni euro, ieturot starpību, lai segtu visas juridiskās saistības (galvenokārt attiecībā uz REMIT), 
kuru summas tika ierakstītas tuvāk 2013. gada noslēgumam. Skaidras naudas līdzekļu 
prognozēšanas rīks, kurš tika ieviests 2014. gadā, atbalstīs labāku skaidras naudas pārvaldību 
nākotnē. 
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