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GROZĪJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 

un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Eiropas Parlaments 2015. gada 

15. decembra rezolūcijā par virzību uz 

Eiropas enerģētikas savienību1a uzsvēra 

nepieciešamību veicināt Savienības 

energoapgādes ārējās drošības 

saskaņotību un uzlabot pārredzamību ar 

enerģētiku saistītajos nolīgumos. 

 ______________ 

 1a Pieņemtie teksti, 

P8_TA(2015)0444. 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai nodrošinātu saderību ar 

Savienības tiesību aktiem, dalībvalstīm 

jāpaziņo par starpvaldību nolīguma 

projektu Komisijai, pirms tas kļūst pusēm 

juridiski saistošs. Komisijai sadarbības 

garā jāpalīdz dalībvalstij apzināt atbilstības 

problēmas starpvaldību nolīguma vai 

grozījumu projektā. Tad attiecīgā 

dalībvalsts būs labāk sagatavojusies 

noslēgt nolīgumu, kas atbilst Savienības 

tiesību aktiem. Komisijai nepieciešams 

pietiekams laiks, lai veiktu novērtēšanu un 

nodrošinātu iespējami lielāku juridisko 

noteiktību, vienlaikus nepieļaujot 

nevajadzīgu kavēšanos. Lai varētu pilnībā 

(7) Lai nodrošinātu saderību ar 

Savienības tiesību aktiem un enerģētiskas 

savienības stratēģijas mērķiem, 

dalībvalstīm jāpaziņo par starpvaldību 

nolīguma projektu Komisijai, pirms tas 

kļūst pusēm juridiski saistošs. Komisijai 

sadarbības garā jāpalīdz dalībvalstij apzināt 

atbilstības problēmas starpvaldību 

nolīguma vai grozījumu projektā. Tad 

attiecīgā dalībvalsts būs labāk 

sagatavojusies noslēgt nolīgumu, kas 

atbilst Savienības tiesību aktiem. Komisijai 

nepieciešams pietiekams laiks, lai veiktu 

novērtēšanu un nodrošinātu iespējami 

lielāku juridisko noteiktību, vienlaikus 
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izmantot Komisijas atbalstu, dalībvalstīm 

jāatturas no starpvaldību nolīguma 

noslēgšanas, kamēr Komisija nav 

informējusi dalībvalsti par savu vērtējumu. 

Dalībvalstīm jādara viss iespējamais, lai 

rastu piemērotu risinājumu, kas novērstu 

apzinātās nesaderības. 

nepieļaujot nevajadzīgu kavēšanos, kas 

varētu apdraudēt nolīguma noslēgšanu. 

Lai varētu pilnībā izmantot Komisijas 

atbalstu, dalībvalstīm jāatturas no 

starpvaldību nolīguma noslēgšanas, kamēr 

Komisija norādītajos termiņos nav 

informējusi dalībvalsti par savu vērtējumu. 

Dalībvalstīm jādara viss iespējamais, lai 

rastu piemērotu risinājumu, kas novērstu 

apzinātās nesaderības. 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Šim lēmumam nebūtu jārada 

pienākumi attiecībā uz nolīgumiem starp 

uzņēmumiem. Tomēr dalībvalstīm 

jānodrošina iespēja brīvprātīgi paziņot 

Komisijai par šādus nolīgumiem, uz 

kuriem sniegta nepārprotama atsauce 

starpvaldību nolīgumos vai nesaistošos 

aktos. 

(13) Šim lēmumam nebūtu jārada 

pienākumi attiecībā uz nolīgumiem, kuru 

līgumslēdzējas puses ir vienīgi uzņēmumi. 

Tomēr dalībvalstīm jānodrošina iespēja 

brīvprātīgi paziņot Komisijai par visiem 

šādiem nolīgumiem, uz kuriem sniegta 

nepārprotama atsauce starpvaldību 

nolīgumos vai nesaistošos aktos. Turklāt 

dalībvalstīm būtu jāziņo Komisijai par 

nolīgumiem ar trešo valstu uzņēmumiem, 

uz kuriem sniegta nepārprotama atsauce 

starpvaldību nolīgumos vai nesaistošos 

aktos, ja līdzdalīgā trešā valsts ir šajos 

uzņēmumos būtiski ieinteresēta persona. 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

14. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Saņemtā informācija Komisijai 

jādara pieejama visām pārējām 

dalībvalstīm drošā elektroniskā veidā. 

Komisijai jāņem vērā dalībvalstu lūgumi 

iesniegto informāciju traktēt kā 

(14) Saņemtā informācija Komisijai 

jādara pieejama visām pārējām 

dalībvalstīm drošā elektroniskā veidā. 

Komisijai jāņem vērā dalībvalstu lūgumi 

iesniegto informāciju traktēt kā 
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konfidenciālu. Tomēr konfidencialitātes 

pieprasījumi nedrīkst ierobežot pašas 

Komisijas piekļuvi konfidenciālai 

informācijai, jo Komisijai ir nepieciešama 

visaptveroša informācija, lai varētu veikt 

novērtēšanu. Komisijai jāuzņemas 

atbildība par konfidencialitātes noteikumu 

ievērošanas nodrošināšanu. 

Konfidencialitātes pieprasījumi nedrīkst 

ierobežot tiesības piekļūt dokumentiem, 

kas paredzētas Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/200111. 

konfidenciālu, lai nodrošinātu, ka tiek 

saglabāts tāds konfidencialitātes līmenis, 

kāds nepieciešams, lai aizsargātu 

dalībvalstu intereses sarunās ar otru 

līgumslēdzēju pusi. Tomēr 

konfidencialitātes pieprasījumi nedrīkst 

ierobežot pašas Komisijas piekļuvi 

konfidenciālai informācijai, jo Komisijai ir 

nepieciešama visaptveroša informācija, lai 

varētu veikt novērtēšanu. Komisijai 

jāuzņemas atbildība par konfidencialitātes 

noteikumu ievērošanas nodrošināšanu. 

Konfidencialitātes pieprasījumi nedrīkst 

ierobežot tiesības piekļūt dokumentiem, 

kas paredzētas Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/200111. 

_________________ _________________ 

11Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) 

par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 

L 299, 27.10.2012., 13. lpp.). 

11Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) 

par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 

L 299, 27.10.2012., 13. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

15. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Ja dalībvalsts uzskata starpvaldību 

nolīgumu par konfidenciālu, tai jāiesniedz 

Komisijai nolīguma kopsavilkums, kuru 

var lietot kopīgi ar citām dalībvalstīm. 

(15) Ja dalībvalsts uzskata starpvaldību 

nolīgumu par konfidenciālu, tai jāiesniedz 

Komisijai nolīguma kopsavilkums, kurā 

minēti nolīguma galvenie elementi un 

attiecīgās klauzulas, tostarp noteiktie 

ierobežojumi, lai šo kopsavilkumu varētu 
lietot kopīgi ar citām dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

16. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Pastāvīgai informācijas apmaiņai 

par starpvaldību nolīgumiem Savienības 

līmenī jānodrošina labās prakses izstrāde. 

Pamatojoties uz šo labo praksi, vajadzības 

gadījumā sadarbībā ar Eiropas Ārējās 

darbības dienestu attiecībā uz Savienības 

ārpolitiku, Komisijai jāizstrādā fakultatīvas 

paraugklauzulas, kas izmantojamas 

starpvaldību nolīgumos starp dalībvalstīm 

un trešām valstīm. Šādas paraugklauzulas 

jāizmanto ar mērķi novērst starpvaldību 

nolīgumu pretrunas Savienības tiesību 

aktiem, it īpaši noteikumiem par iekšējo 

enerģijas tirgu un konkurences tiesībām, kā 

arī pretrunas Savienības noslēgtajiem 

starptautiskajiem nolīgumiem. To 

izmantošana ir fakultatīva, un jāparedz 

iespēja to saturu pielāgot konkrētiem 

apstākļiem. 

(16) Pastāvīgai informācijas apmaiņai 

par starpvaldību nolīgumiem Savienības 

līmenī jānodrošina labās prakses izstrāde. 

Pamatojoties uz šo labo praksi, vajadzības 

gadījumā sadarbībā ar Eiropas Ārējās 

darbības dienestu attiecībā uz Savienības 

ārpolitiku, Komisijai jāizstrādā fakultatīvas 

paraugklauzulas — gan pozitīvas, gan 

negatīvas, kas izmantojamas starpvaldību 

nolīgumos starp dalībvalstīm un trešām 

valstīm, lai palīdzētu šo nolīgumu 

juridiskā definēšanā. Šādas 

paraugklauzulas jāizmanto ar mērķi 

novērst starpvaldību nolīgumu pretrunas 

Savienības tiesību aktiem, it īpaši 

noteikumiem par iekšējo enerģijas tirgu un 

konkurences tiesībām, kā arī pretrunas 

Savienības noslēgtajiem starptautiskajiem 

nolīgumiem. To izmantošana ir fakultatīva, 

un jāparedz iespēja to saturu pielāgot 

konkrētiem apstākļiem. 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

18. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Komisijai jāatvieglina un jāveicina 

koordinācija starp dalībvalstīm, lai varētu 

stiprināt Savienības vispārējo stratēģisko 

nozīmi, izmantojot stingru, efektīvu un 

koordinētu pieeju ražojošām, tranzīta un 

patērējošām valstīm. 

(18) Komisijai jāatvieglina un jāveicina 

koordinācija starp dalībvalstīm, lai varētu 

stiprināt Savienības vispārējo stratēģisko 

nozīmi, izmantojot stingru, efektīvu un 

koordinētu pieeju ražojošām, tranzīta un 

patērējošām valstīm, tostarp ar mērķi 

nodrošināt saskanību starp Savienības 

enerģētikas politikas principiem un 

kopējo tirdzniecības politiku. 
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Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šis lēmums izveido mehānismu 

informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 

un Komisiju sakarā ar starpvaldību 

nolīgumiem un nesaistošiem aktiem 

enerģētikas jomā, kā definēts 2. pantā, lai 

optimizētu iekšējā enerģijas tirgus darbību. 

1. Šis lēmums izveido mehānismu 

informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 

un Komisiju sakarā ar starpvaldību 

nolīgumiem un nesaistošiem aktiem 

enerģētikas jomā, kā definēts 2. pantā, lai 

optimizētu iekšējā enerģijas tirgus un 

enerģētikas savienības darbību, kā arī 

Savienības energoapgādes drošības 

ārpolitisko virzienu saskaņotību. 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. "starpvaldību nolīgums" ir katrs 

juridiski saistošs nolīgums starp vienu vai 

vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākām trešām valstīm, ja tas ietekmē 

iekšējā enerģijas tirgus izmantošanu vai 

darbību vai enerģijas piegādes drošību 

Savienībā; tomēr, ja šāds juridiski saistošs 

nolīgums attiecas arī uz citiem 

jautājumiem, par "starpvaldību nolīgumu" 

ir uzskatāmi vienīgi tie noteikumi, kas 

attiecas uz enerģētiku, tostarp vispārīgie 

noteikumi, ko piemēro šiem ar enerģiju 

saistītajiem noteikumiem; 

1. "starpvaldību nolīgums" ir katrs 

juridiski saistošs nolīgums starp vienu vai 

vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākām trešām valstīm, vai starp vienu 

vai vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākiem trešo valstu uzņēmumiem, 

kuros līdzdalīgā trešā valsts ir būtiski 

ieinteresēta persona, ja tas ietekmē iekšējā 

enerģijas tirgus izmantošanu vai darbību 

vai enerģijas piegādes drošību Savienībā; 

tomēr, ja šāds juridiski saistošs nolīgums 

attiecas arī uz citiem jautājumiem, par 

"starpvaldību nolīgumu" ir uzskatāmi 

vienīgi tie noteikumi, kas attiecas uz 

enerģētiku, tostarp vispārīgie noteikumi, ko 

piemēro šiem ar enerģiju saistītajiem 

noteikumiem; 
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Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. "nesaistošs akts" ir juridiski 

nesaistoša vienošanās starp vienu vai 

vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākām trešām valstīm, piemēram, 

saprašanās memorands, kopīga deklarācija, 

kopīga ministru deklarācija, kopīga rīcība 

vai kopīgs uzvedības kodekss, kas satur 

Savienības tiesību interpretāciju, uzliek 

nosacījumus enerģijas piegādei (piemēram, 

daudzumus un cenas) vai enerģētikas 

infrastruktūras attīstībai; 

3. "nesaistošs akts" ir juridiski 

nesaistoša vienošanās starp vienu vai 

vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākām trešām valstīm vai reģionālām 

organizācijām, vai starp vienu vai 

vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākiem uzņēmumiem, kurā līdzdalīgā 

trešā valsts ir būtiski ieinteresēta persona 

vai kurā tai ir lēmumu pieņemšanas 

pilnvaras, piemēram, saprašanās 

memorands, kopīga deklarācija, kopīga 

ministru deklarācija, kopīga rīcība vai 

kopīgs uzvedības kodekss, kas satur 

Savienības tiesību interpretāciju, uzliek 

nosacījumus enerģijas piegādei (piemēram, 

daudzumus un cenas) vai enerģētikas 

infrastruktūras attīstībai; 

 

Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. 2.un 3. punktā noteiktais pienākums 

ziņot Komisijai neattiecas uz līgumiem 

starp uzņēmumiem. 

4. 2. un 3. punktā noteiktais 

pienākums ziņot Komisijai neattiecas uz 

līgumiem, kuru līgumslēdzējas puses ir 

vienīgi uzņēmumi. 

 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu 

1. un 2. punktā minētos termiņus var 

pagarināt. Ja apstākļi prasa, 1. un 2. punktā 

minētos termiņus ar Komisijas atļauju 

saīsina. 

3. Ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu 

1. un 2. punktā minētos termiņus var 

pagarināt. Ja apstākļi to ļauj, 1. un 

2. punktā minētos laikposmus samazina, 

vienojoties ar Komisiju, lai nodrošinātu, 

ka sarunas tiek pabeigtas paredzētajā 

laikā. 

 

Grozījums Nr.  13 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Parakstot, ratificējot vai apstiprinot 

starpvaldību nolīgumu vai grozījumus, 

attiecīgā dalībvalsts maksimāli ņem vērā 

2. punktā minēto Komisijas atzinumu. 

Pirms starpvaldību nolīguma vai 

grozījuma parakstīšanas, ratificēšanas vai 

apstiprināšanas attiecīgā dalībvalsts 

norāda, kā tiek risināti 2. punktā minētajā 

Komisijas atzinumā paustie iebildumi, lai 

nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību 

aktiem un enerģētikas savienības 

mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  14 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā punktā noteiktais pienākums ziņot 

Komisijai neattiecas uz līgumiem starp 

uzņēmumiem. 

Šajā punktā noteiktais pienākums ziņot 

Komisijai neattiecas uz līgumiem, kuru 

līgumslēdzējas puses ir vienīgi uzņēmumi. 

 

Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija novērtē saskaņā ar 1. vai 

2. punktu paziņotos starpvaldību 

nolīgumus. Ja pēc pirmā novērtējuma 

Komisijai rodas šaubas par šo nolīgumu 

saderību ar Savienības tiesību aktiem, it 

īpaši iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktiem 

un Savienības konkurences tiesībām, 

Komisija par to informē attiecīgās 

dalībvalstis deviņu mēnešu laikā pēc 

minēto nolīgumu paziņošanas. 

3. Komisija novērtē saskaņā ar 1. vai 

2. punktu paziņotos starpvaldību 

nolīgumus. Ja pēc pirmā novērtējuma 

Komisijai rodas šaubas par šo nolīgumu 

saderību ar Savienības tiesību aktiem, it 

īpaši iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktiem, 

Savienības konkurences tiesībām un 

jautājumiem, kas ir Savienības 

kompetencē saskaņā ar kopējo 

tirdzniecības politiku, Komisija par to 

informē attiecīgās dalībvalstis deviņu 

mēnešu laikā pēc minēto nolīgumu 

paziņošanas. 

Pamatojums 

Referents uzskata, ka īpaši jāuzsver arī atbilstība jautājumiem, kas ir vienīgi Savienības 

kompetencē saskaņā ar kopējo tirdzniecības politiku. 

 

Grozījums Nr.  16 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Apstiprinot nesaistošu aktu vai 

grozījumus nesaistošā aktā, attiecīgā 

dalībvalsts paziņo Komisijai par šo 

nesaistošo aktu vai grozījumiem, ieskaitot 

to pielikumus. 

1. Pirms nesaistošu aktu vai 

grozījumu nesaistošā aktā apstiprināšanas, 

attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai par 

šo nesaistošo aktu vai grozījumiem, 

ieskaitot to pielikumus. 

 

Grozījums Nr.  17 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. 1. un 2. punktā noteiktais 

pienākums ziņot Komisijai neattiecas uz 

līgumiem starp uzņēmumiem. 

3. 1. un 2. punktā noteiktais 

pienākums ziņot Komisijai neattiecas uz 

līgumiem, kuru līgumslēdzējas puses ir 
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vienīgi uzņēmumi. 

 

Grozījums Nr.  18 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja pēc pirmā novērtējuma Komisija 

atzīst, ka nesaistošā akta īstenošanas 

pasākumi, kas tai paziņoti saskaņā ar 1. un 

2. punktu, var nonākt pretrunā Savienības 

tiesību aktiem, it īpaši iekšējā enerģijas 

tirgus tiesību aktiem un Savienības 

konkurences tiesībām, Komisija var par to 

informēt attiecīgo dalībvalsti. 

4. Ja pēc pirmā novērtējuma Komisija 

atzīst, ka nesaistošā akta īstenošanas 

pasākumi, kas tai paziņoti saskaņā ar 1. un 

2. punktu, var nonākt pretrunā Savienības 

tiesību aktiem, it īpaši iekšējā enerģijas 

tirgus tiesību aktiem un Savienības 

konkurences tiesībām, Komisija sešu 

nedēļu laikā pēc šādas paziņošanas var 

par to informēt attiecīgo dalībvalsti. Šajā 

laikposmā dalībvalstis atturas no 

nesaistošā akta parakstīšanas vai šā akta 

cita veida noslēgšanas. Komisijas 

atzinums nav saistošs, bet dalībvalstis var 

ņemt vērā Komisijas paustās bažas. 

 

Grozījums Nr.  19 

Lēmuma priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – 2. daļa – ea punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) informācija attiecībā uz 

noteikumiem, kas ir Savienības 

kompetencē saskaņā ar kopējo 

tirdzniecības politiku. 

Pamatojums 

Referents uzskata, ka īpaši jāuzsver arī atbilstība jautājumiem, kas ir vienīgi Savienības 

kompetencē saskaņā ar kopējo tirdzniecības politiku. 
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Grozījums Nr.  20 

Lēmuma priekšlikums 

9. pants – b punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) apzinātu izplatītākās problēmas 

saistībā ar starpvaldību nolīgumiem un 

nesaistošajiem aktiem un apsvērtu 

piemērotus pasākumus šo problēmu 

risināšanai, kā arī piedāvātu risinājumus, 

ja attiecināms; 

(b) apzinātu izplatītākās problēmas 

saistībā ar starpvaldību nolīgumiem un 

nesaistošajiem aktiem un apsvērtu 

piemērotus pasākumus šo problēmu 

risināšanai, kā arī attiecīgā gadījumā 

piedāvātu norādījumus un risinājumus; 
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