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Grozījums Nr. 762
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti. SSO 
un PSO ir tiesības apstiprināt elastības 
pakalpojumus, kas nodrošina tīkla 
stabilitāti ar tīkla darbības resursiem, t. i., 
izmaksas, kuras saistītas ar šādu elastības 
pakalpojumu iepirkšanu vai ar tādas 
akumulācijas iekārtas izbūvi un darbību, 
kas nodrošina vajadzīgo elastību, ir 
jāuzskata par tīkla infrastruktūras 
izmaksām un pret tām jābūt tādai pašai 
attieksmei kā pret investīcijām tīkla 
paplašināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 763
Hans-Olaf Henkel

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
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izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti. SSO 
un PSO ir atļauts apstiprināt elastības 
pakalpojumus, kas nodrošina tīkla 
stabilitāti ar tīkla darbības resursiem. 
Izmaksas, kuras saistītas ar šādu elastības 
pakalpojumu iepirkšanu vai ar tādas 
akumulācijas iekārtas izbūvi un darbību, 
kas nodrošina vajadzīgo elastību, ir 
jāuzskata par tīkla infrastruktūras 
izmaksām un pret tām jābūt tādai pašai 
attieksmei kā pret investīcijām tīkla 
paplašināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 764
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales 
sistēmu operatorus savos tīklos 
paaugstināt efektivitāti, tostarp 
energoefektivitāti.

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem sadales tīklā 
ieviest inovatīvus risinājumus. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes atzīs visas sadales 
sistēmu operatoru pamatotās izmaksas, 
kas saistītas ar inovatīviem risinājumiem. 
Tās cita starpā ietver pētniecību un 
izstrādi, pilotprojektu īstenošanu un 
jaunu tehnoloģiju ieviešanu, kā arī 
pakalpojumu līgumus, kuru slēgšanas 
tiesības tīklu operatori piešķir saistībā ar 
savu tīklu darbību un attīstīšanu. Šīs 
izmaksas sadales sistēmu operatori ņem 
vērā sadales tarifos. Regulatīvās sistēmas 
dod stimulus sadales sistēmu operatoriem
savos tīklos paaugstināt efektivitāti, tostarp 
energoefektivitāti.

Or. en
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Pamatojums

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Grozījums Nr. 765
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmai maksimāli efektīvai to 
tīklu darbībai un attīstīšanai un inovatīvu 
risinājumu integrēšanai sadales sistēmās, 
jo īpaši iepērkot pakalpojumus, tostarp 
samazinot slodzi ar pieprasījumreakcijas 
palīdzību tīkla attīstīšanas un 
akumulācijas agregēšanas 
papildpakalpojumiem vietā. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti, un 
darīt iespējamu un stimulēt pieprasījuma 
samazināšanu un elastību.

Or. en

Grozījums Nr. 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana



PE609.625v01-00 6/182 AM\1133367LV.docx

LV

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

8. Regulatīvās iestādes var dot
stimulus sadales sistēmu operatoriem 
iepirkt pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās, ja tiek atzīts, 
ka šādi stimuli patērētājiem nodrošina 
attiecīgus ieguvumus, un ja vienmēr tiek 
ņemta vērā vietējā specifika. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes pamatotās un 
efektīvās izmaksas atzīst par attiecināmām 
un ietver atļautajos ieņēmumos, kurus 
sedz sadales tarifi un nosaka 
rezultativitātes mērķrādītājus, lai stimulētu 
sadales sistēmu operatorus savos tīklos 
paaugstināt efektivitāti, tostarp 
energoefektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem to tīklu 
darbībai un attīstīšanai un integrēt 
inovatīvus risinājumus sadales sistēmās, 
tostarp arī iepērkot pakalpojumus. Šajā 
nolūkā regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti, un 
sadales tīklu digitalizāciju, tostarp viedo 
tīklu un viedo uzskaites sistēmu ieviešanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes tikai attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai pārredzami modernizētu 
esošos tīklus un ieviestu viedos tīklus un 
stimulētu sadales sistēmu operatorus savos 
tīklos paaugstināt efektivitāti, tostarp 
energoefektivitāti, un enerģijas 
uzkrāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti un 
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efektivitāti, tostarp energoefektivitāti. elastību, un veicināt atjaunojamo 
energoresursu enerģijas integrēšanu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais teksts atspoguļo vienīgi nepieciešamību palielināt sadales tīklu efektivitāti. 
Sadales sistēmu operatori būtu arī jāmudina veicināt tīkla elastību un integrēt atjaunojamo 
energoresursu enerģiju saskaņā ar 59. panta 1. punkta k) apakšpunkta tekstu pārstrādātajā 
Direktīvā 2009/72/EK, kā ierosināts COM(2016)0864.

Grozījums Nr. 770
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti un 
elastību, un veicināt atjaunojamo 
energoresursu enerģijas integrēšanu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais teksts atspoguļo vienīgi nepieciešamību palielināt sadales tīklu efektivitāti. 
Sadales sistēmu operatori būtu arī jāmudina veicināt tīkla elastību un integrēt atjaunojamo 
energoresursu enerģiju saskaņā ar 59. panta 1. punkta k) apakšpunkta tekstu pārstrādātajā 
Direktīvā 2009/72/EK, kā ierosināts COM(2016)0864.

Grozījums Nr. 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy
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Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti, 
digitalizāciju un elastību.

Or. en

Grozījums Nr. 772
Carolina Punset

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti un 
enerģijas uzkrāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 773
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Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Regulatīvās iestādes dod stimulus 
sadales sistēmu operatoriem iepirkt 
pakalpojumus to tīklu darbībai un 
attīstīšanai un integrēt inovatīvus 
risinājumus sadales sistēmās. Šajā nolūkā 
regulatīvās iestādes visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

8. Dalībvalstis dod stimulus sadales 
sistēmu operatoriem iepirkt pakalpojumus 
to tīklu darbībai un attīstīšanai un integrēt 
inovatīvus risinājumus sadales sistēmās. 
Šajā nolūkā dalībvalstis visas attiecīgās 
izmaksas atzīst par attiecināmām un ietver 
sadales tarifos un nosaka rezultativitātes 
mērķrādītājus, lai stimulētu sadales sistēmu 
operatorus savos tīklos paaugstināt 
efektivitāti, tostarp energoefektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu 
datumu – trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] 
Aģentūra sniedz regulatīvajām iestādēm 
adresētu ieteikumu par pārvades un 
sadales tarifu metodiku pakāpenisku 
konverģenci. Šajā ieteikumā pievēršas 
vismaz šādiem jautājumiem:

svītrots

a) ražotājiem un patērētājiem piemēroto 
tarifu attiecība;

b) ar tarifiem atgūstamās izmaksas;

c) laikā diferencētie tīkla tarifi;

d) novietojumsignāli;

e) saikne starp pārvades un sadales 
tarifiem, tostarp principi, kas attiecas uz 
nediskrimināciju;
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f) metodes, ar ko nodrošina pārredzamību 
tarifu noteikšanā un struktūrā;

g) tīkla izmantotāju grupas, kam 
piemērojami tarifi, tostarp atbrīvojumi no 
tarifiem.

Or. de

Pamatojums

Tarifu noteikšanas metodes un tīkla maksu ietekmē valstu un reģionālās īpatnības. Tīkla 
maksas apmēra saskaņošana ir pretrunā subsidiaritātes principam. Tādēļ šajā satvarā nav 
jāparedz, ka ACER ir jāsniedz ieteikums.

Grozījums Nr. 775
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu 
datumu – trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] 
Aģentūra sniedz regulatīvajām iestādēm 
adresētu ieteikumu par pārvades un 
sadales tarifu metodiku pakāpenisku 
konverģenci. Šajā ieteikumā pievēršas 
vismaz šādiem jautājumiem:

svītrots

a) ražotājiem un patērētājiem piemēroto 
tarifu attiecība;

b) ar tarifiem atgūstamās izmaksas;

c) laikā diferencētie tīkla tarifi;

d) novietojumsignāli;

e) saikne starp pārvades un sadales 
tarifiem, tostarp principi, kas attiecas uz 
nediskrimināciju;

f) metodes, ar ko nodrošina pārredzamību 
tarifu noteikšanā un struktūrā;

g) tīkla izmantotāju grupas, kam 
piemērojami tarifi, tostarp atbrīvojumi no 
tarifiem.

Or. en



PE609.625v01-00 12/182 AM\1133367LV.docx

LV

Pamatojums

Sadales tarifiem ir jāatspoguļo strukturālie un reģionālie nosacījumi kā atkarīgi no patēriņa, 
tādēļ pievienotā vērtība ir apšaubāma. Saskaņota struktūra un divu gadu atjaunināšanas cikls 
varētu izraisīt būtiskus izkropļojumus tarifu sistēmā, piemēram, saistībā ar regulatīvo lēmumu 
prognozējamību.

Grozījums Nr. 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] Aģentūra 
sniedz regulatīvajām iestādēm adresētu 
ieteikumu par pārvades un sadales tarifu 
metodiku pakāpenisku konverģenci. Šajā 
ieteikumā pievēršas vismaz šādiem 
jautājumiem:

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] VRI, kas 
Aģentūras ietvaros sadarbojas, nosaka 
publicēšanas veidni, lai saistībā ar sadales 
tarifu noteikšanu un struktūru dotu 
priekšroku pārredzamībai. Veidnē ietver 
vismaz šādas obligātās publicēšanas 
prasības attiecībā uz tarifu maksām:
a) ražotājiem un patērētājiem piemēroto 
tarifu attiecība;
b) pārvades sistēmas operatora izmaksas 
un/vai atļautie vai mērķa ieņēmumi, 
kurus atgūs ar tarifiem;
c) laikā diferencētie tīkla tarifi;
d) novietojumsignāli;
e) saikne starp pārvades un sadales 
tarifiem;
f) tīkla izmantotāju grupas, kam 
piemērojami tarifi, tostarp atbrīvojumi no 
tarifiem.
Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu —
seši mēneši pēc stāšanās spēkā] un pēc 
tam regulāri reizi divos gados valsts 
regulatīvā iestāde vai pārvades sistēmas(-
u) operators(-i) saskaņā ar valsts 
regulatīvās iestādes lēmumu atbilstīgi 
obligāto publicēšanas prasību veidnei 
publicē informāciju par attiecīgo tīkla 
tarifu aprēķināšanas metodiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 777
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] Aģentūra 
sniedz regulatīvajām iestādēm adresētu 
ieteikumu par pārvades un sadales tarifu 
metodiku pakāpenisku konverģenci. Šajā 
ieteikumā pievēršas vismaz šādiem 
jautājumiem:

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] Aģentūra 
nosaka publicēšanas veidni, lai saistībā ar
sadales tarifu noteikšanu un struktūru 
dotu priekšroku pārredzamībai. Veidnē 
ietver vismaz šādas obligātās publicēšanas 
prasības attiecībā uz tarifu maksām:

Or. en

Grozījums Nr. 778
Morten Helveg Petersen

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] Aģentūra 
sniedz regulatīvajām iestādēm adresētu 
ieteikumu par pārvades un sadales tarifu 
metodiku pakāpenisku konverģenci. Šajā 
ieteikumā pievēršas vismaz šādiem 
jautājumiem:

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] Aģentūra 
sniedz regulatīvajām iestādēm adresētu 
ieteikumu par pārvades un sadales tarifu 
metodiku pakāpenisku saskaņošanu. Šajā 
ieteikumā pievēršas vismaz šādiem 
jautājumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] Aģentūra 
sniedz regulatīvajām iestādēm adresētu 
ieteikumu par pārvades un sadales tarifu 
metodiku pakāpenisku konverģenci. Šajā 
ieteikumā pievēršas vismaz šādiem 
jautājumiem:

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
— viens gads pēc stāšanās spēkā] 
Aģentūra sniedz regulatīvajām iestādēm 
adresētu ieteikumu par pārvades un sadales 
tarifu metodiku pakāpenisku saskaņotību. 
Šajā ieteikumā pievēršas vismaz šādiem 
jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas ierosinātais 3 mēnešu periods ir pārāk īss, lai apspriestos ar visām 
ieinteresētajām personām. Saistībā ar sadali un tarifiem pastāv izteikts neviendabīgums. 
Komisijas ierosinātā konverģence ir pāragra. Savukārt patiesa saskaņotība būtu liels solis uz 
priekšu.

Grozījums Nr. 780
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] Aģentūra 
sniedz regulatīvajām iestādēm adresētu 
ieteikumu par pārvades un sadales tarifu 
metodiku pakāpenisku konverģenci. Šajā 
ieteikumā pievēršas vismaz šādiem 
jautājumiem:

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] Aģentūra 
sniedz regulatīvajām iestādēm adresētu 
ieteikumu par pārvades tarifu metodiku 
pakāpenisku konverģenci. Šajā ieteikumā 
pievēršas vismaz šādiem jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Reģionālo atšķirību dēļ sadales tarifu metodiku nevajadzētu šobrīd saskaņot.

Grozījums Nr. 781
Miapetra Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] Aģentūra 
sniedz regulatīvajām iestādēm adresētu 
ieteikumu par pārvades un sadales tarifu 
metodiku pakāpenisku konverģenci. Šajā 
ieteikumā pievēršas vismaz šādiem 
jautājumiem:

9. Līdz [PB: norādīt konkrētu datumu 
– trīs mēneši pēc stāšanās spēkā] Aģentūra 
sniedz regulatīvajām iestādēm adresētu 
ieteikumu par pārvades tarifu metodiku 
pakāpenisku konverģenci. Šajā ieteikumā 
pievēršas vismaz šādiem jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā energosistēmu straujo attīstību, nav nepieciešama sadales tarifu struktūras 
pakāpeniska konverģence. Tā nav pamatota, ņemot vērā energosistēmu nelielo pārrobežu 
ietekmi un to spēcīgo savstarpējo saikni ar vietējā līmeņa specifiku.

Grozījums Nr. 782
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saikne starp pārvades un sadales 
tarifiem, tostarp principi, kas attiecas uz 
nediskrimināciju;

e) saikne starp pārvades un sadales 
tarifiem, tostarp principi, kas attiecas uz 
nediskrimināciju, saskaņā ar vienošanos 
ar ES SSO struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 783
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) tīkla izmantotāju grupas, kam 
piemērojami tarifi, tostarp atbrīvojumi no 
tarifiem.

g) tīkla izmantotāju grupas, kam 
piemērojami tarifi, un tas, kā tām 
piemērotie dažādiem tarifi atspoguļo 
izmaksu taisnīgu sadalījumu un novērš 
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nepamatotu valsts atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) tīkla izmantotāju grupas, kam 
piemērojami tarifi, tostarp atbrīvojumi no 
tarifiem.

g) tīkla izmantotāju grupas, kam 
piemērojami tarifi atbilstīgi patēriņa 
raksturlielumiem un veidam, tostarp 
atbrīvojumi no tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 785
Carolina Punset

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) metodes, lai aprēķinātu 
ieguvumus, ko sniedz pašpatēriņš, 
decentralizēta ražošana, akumulācija un 
pieprasījumreakcija, kā arī to 
papildināmība;

Or. en

Pamatojums

Pārvades un sadales tarifu metodiku attīstības rezultātā tiek ieviesti principi nolūkā novērtēt 
aktīvu patērētāju patieso ekonomisko, tehnisko un sociālo ietekmi. Tādēļ izmaksu analīzi 
papildina ar to ieguvumu analīzi, ko sniedz pašpatēriņa, pašražošanas, akumulācijas un 
pieprasījumreakcijas attīstīšana. Šajos ieguvumos jo īpaši ņem vērā novērstās CO2 emisijas, 
samazinātos regulētos tarifus un samazinātās tīklu modernizācijas vajadzības.
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Grozījums Nr. 786
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) metodes, lai aprēķinātu 
ieguvumus, ko sniedz pašpatēriņš, 
decentralizēta ražošana, akumulācija un 
pieprasījumreakcija, kā arī to 
papildināmība;

Or. en

Pamatojums

Šā panta noteikumos būtu jāietver jauni dalībnieki saskaņā ar regulas plašāku darbības jomu, 
kā noteikts 1. pantā.

Grozījums Nr. 787
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) izmaksu un ieguvumu analīze par 
izkliedētajiem energoresursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) izmaksu un ieguvumu analīze par 
izkliedētajiem energoresursiem;
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Or. en

Pamatojums

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Grozījums Nr. 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
16. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Lai piemērotu 9. punkta 
b) apakšpunktu, sagatavojot ieteikumus 
par izmaksām, kas atgūstamas ar tarifiem, 
radītos zudumus un pārslodzes, kas 
pārsniedz Savienības vidējos rādītājus, 
neatzīst kā attiecināmās izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Regulas priekšlikums
16. pants – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b Regulatīvās iestādes pieņem 
rādītāju kopumu pārvades un sadales 
sistēmu operatoru rezultativitātes 
novērtēšanai, un šim kopumam būtu 
jāietver vismaz:

– samazinātās enerģijas daudzums MWh, 
dalījumā pēc ražošanas avota veida,
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– elektrolīniju garuma īpatsvars, kas 
darbojas saskaņā ar dinamisko 
elektrolīniju reitingu,

– apakšstaciju īpatsvars, ko reāllaikā 
uzrauga un kontrolē attālināti,

– elektrolīniju garuma īpatsvars, kas 
darbojas saskaņā ar dinamisko 
elektrolīniju reitingu,

– zudumi augstsprieguma, vidēja 
sprieguma un zemsprieguma tīklos,

– elektropadeves pārrāvumu biežums un 
ilgums tīklā.

Līdz [divi gadi pēc šis regulas stāšanās 
spēkā] un pēc tam reizi divos gados 
regulatīvās iestādes publicē ziņojumu par 
pārvades un sadales sistēmu operatoru 
rezultativitāti kopā ar ieteikumiem par 
uzlabojumiem, ja tādi ir nepieciešami.

Or. en

Grozījums Nr. 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Regulas priekšlikums
16. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Neskarot turpmāku saskaņošanu 
ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 55. panta 
1. punkta k) apakšpunktam, regulatīvās 
iestādes Aģentūras ieteikumu rūpīgi ņem 
vērā, apstiprinot vai nosakot pārvades 
tarifus vai savas metodikas saskaņā ar 
[Direktīvas 2009/72/EK pārstrādātās 
redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 
864/2] 59. panta 6. punkta 
a) apakšpunktu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tarifu noteikšanas metodes un tīkla maksu ietekmē valstu un reģionālās īpatnības. Tīkla 
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maksas apmēra saskaņošana ir pretrunā subsidiaritātes principam. Tādēļ šajā satvarā nav 
jāparedz, ka ACER ir jāsniedz ieteikums. Deleģētais tiesību akts nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 792
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
16. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Neskarot turpmāku saskaņošanu 
ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 55. panta 
1. punkta k) apakšpunktam, regulatīvās 
iestādes Aģentūras ieteikumu rūpīgi ņem 
vērā, apstiprinot vai nosakot pārvades 
tarifus vai savas metodikas saskaņā ar 
[Direktīvas 2009/72/EK pārstrādātās 
redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 
864/2] 59. panta 6. punkta 
a) apakšpunktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sadales tarifiem ir jāatspoguļo strukturālie un reģionālie nosacījumi kā atkarīgi no patēriņa, 
tādēļ pievienotā vērtība ir apšaubāma. Saskaņota struktūra un divu gadu atjaunināšanas cikls 
varētu izraisīt būtiskus izkropļojumus tarifu sistēmā, piemēram, saistībā ar regulatīvo lēmumu 
prognozējamību.

Grozījums Nr. 793
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
16. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Neskarot turpmāku saskaņošanu 
ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 55. panta 
1. punkta k) apakšpunktam, regulatīvās 
iestādes Aģentūras ieteikumu rūpīgi ņem 
vērā, apstiprinot vai nosakot pārvades 
tarifus vai savas metodikas saskaņā ar 
[Direktīvas 2009/72/EK pārstrādātās 

svītrots
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redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 
864/2] 59. panta 6. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
16. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Neskarot turpmāku saskaņošanu 
ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 55. panta 
1. punkta k) apakšpunktam, regulatīvās 
iestādes Aģentūras ieteikumu rūpīgi ņem 
vērā, apstiprinot vai nosakot pārvades 
tarifus vai savas metodikas saskaņā ar 
[Direktīvas 2009/72/EK pārstrādātās 
redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 
864/2] 59. panta 6. punkta 
a) apakšpunktu.

10. Informācija, ko publicē saskaņā ar 
16. panta 9. punktu, ir pieejama 
sabiedrībai, ir bezmaksas un uz to 
neattiecas nekādi lietošanas ierobežojumi. 
To publicē: a) lietotājam saprotamā veidā; 
b) skaidrā, viegli pieejamā veidā un bez 
diskriminācijas; c) lejupielādējamā 
formātā; d) vienā vai vairākās dalībvalsts 
oficiālajās valodās un iespēju robežās 
vācu valodā, ja vien kāda no dalībvalsts 
oficiālajām valodām nav vācu valoda.

Or. en

Grozījums Nr. 795
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
16. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Neskarot turpmāku saskaņošanu 
ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 55. panta 
1. punkta k) apakšpunktam, regulatīvās 
iestādes Aģentūras ieteikumu rūpīgi ņem 
vērā, apstiprinot vai nosakot pārvades 
tarifus vai savas metodikas saskaņā ar 
[Direktīvas 2009/72/EK pārstrādātās 
redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 
864/2] 59. panta 6. punkta 

10. Sešu mēnešu laikā pēc stāšanās 
spēkā un pēc tam reizi divos gados valsts 
regulatīvā iestāde vai kompetentie 
pārvades sistēmu operatori saskaņā ar 
valsts regulatīvās iestādes lēmumu 
atbilstīgi obligāto publicēšanas prasību 
veidnei publicē metodiku un visu izmaksu 
informāciju par attiecīgo tīkla tarifu 
aprēķināšanu.
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a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
16. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Neskarot turpmāku saskaņošanu ar 
deleģētajiem aktiem atbilstīgi 55. panta 
1. punkta k) apakšpunktam, regulatīvās 
iestādes Aģentūras ieteikumu rūpīgi ņem 
vērā, apstiprinot vai nosakot pārvades 
tarifus vai savas metodikas saskaņā ar 
[Direktīvas 2009/72/EK pārstrādātās 
redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 
864/2] 59. panta 6. punkta a) apakšpunktu.

10. Neskarot turpmāku saskaņošanu ar 
parastās likumdošanas procedūras 
palīdzību, regulatīvās iestādes piemēro 
Aģentūras pamatnostādnes, apstiprinot vai 
nosakot pārvades tarifus vai savas 
metodikas saskaņā ar [Direktīvas 
2009/72/EK pārstrādātās redakcijas, kas 
ierosināta ar COM(2016) 864/2] 59. panta 
6. punkta a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 797
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
16. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Aģentūra uzrauga sava ieteikuma 
īstenošanu un līdz katra gada 
31. janvārim sniedz Komisijai ziņojumu. 
Tā savu ieteikumu atjaunina ne retāk kā 
reizi divos gados.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 798
Paul Rübig
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Regulas priekšlikums
16. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Aģentūra uzrauga sava ieteikuma 
īstenošanu un līdz katra gada 
31. janvārim sniedz Komisijai ziņojumu. 
Tā savu ieteikumu atjaunina ne retāk kā 
reizi divos gados.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Regulas priekšlikums
16. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Aģentūra uzrauga sava ieteikuma 
īstenošanu un līdz katra gada 
31. janvārim sniedz Komisijai ziņojumu. 
Tā savu ieteikumu atjaunina ne retāk kā 
reizi divos gados.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tarifu noteikšanas metodes un tīkla maksu ietekmē valstu un reģionālās īpatnības. Tīkla 
maksas apmēra saskaņošana ir pretrunā subsidiaritātes principam. Tādēļ šajā satvarā nav 
jāparedz, ka ACER ir jāsniedz ieteikums.

Grozījums Nr. 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Regulas priekšlikums
16. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Aģentūra uzrauga sava ieteikuma 
īstenošanu un līdz katra gada 

11. Aģentūra regulāri publicē 
kopsavilkuma ziņojumu par valstu 
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31. janvārim sniedz Komisijai ziņojumu. 
Tā savu ieteikumu atjaunina ne retāk kā 
reizi divos gados.

regulatīvo iestāžu vai pārvades sistēmu 
operatoru publicēto informāciju saskaņā 
ar 16. panta 9. punktu. Pēc diviem 
kopsavilkuma ziņojuma izdevumiem 
Aģentūra var izdot regulatīvajām 
iestādēm adresētu atzinumu par pārvades 
tarifu pārredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 801
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) starpsavienojumu jaudas 
saglabāšanai vai palielināšanai, izmantojot 
investīcijas tīklā, jo īpaši jaunos 
starpsavienotājos.

b) starpsavienojumu jaudas 
saglabāšanai vai palielināšanai, optimizējot 
esošos starpsavienotājus un izmantojot 
investīcijas tīklā, jo īpaši jaunos 
starpsavienotājos. Ja ieņēmumus nevar 
efektīvi izmantot pirmās daļas a) un/vai 
b) apakšpunktā minētajiem nolūkiem, tos 
var — ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
regulatīvo iestāžu apstiprinājumu —
izmantot kā ienākumus, ko ņem vērā, 
apstiprinot tīkla tarifu aprēķina metodiku 
un/vai nosakot tīkla tarifus.

Or. en

(Teksta pēdējā daļa ņemta no regulas sākotnējā teksta.)

Pamatojums

Ne tikai jaunu starpsavienotāju izbūvi, bet arī esošo starpsavienotāju optimizāciju finansē ar 
pārslodzes ieņēmumiem, jo tas varētu vienlīdz nodrošināt pārslodzes novēršanu. Šo grozījumu 
nosaka arī šā panta 1. punktā noteiktais princips („nedz arī vājina stimulu samazināt 
pārslodzi”), un tas ir tieši saistīts ar 59. panta 3. punktu („piemēro arī gadījumos, kad 
ievērojami palielina jaudu esošajos starpsavienotājos”).

Grozījums Nr. 802
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Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) starpsavienojumu jaudas 
saglabāšanai vai palielināšanai, izmantojot
investīcijas tīklā, jo īpaši jaunos
starpsavienotājos.

b) starpsavienojumu jaudas 
saglabāšanai vai palielināšanai, izmantojot
koordinētus korektīvus pasākumus un/vai 
investīcijas tīklā, jo īpaši līdz katram 
pārrobežu pārvades jaudas 
mērķrādītājam.

Or. en

Pamatojums

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Grozījums Nr. 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) starpsavienojumu jaudas 
saglabāšanai vai palielināšanai, izmantojot
investīcijas tīklā, jo īpaši jaunos
starpsavienotājos.

b) starpsavienojumu jaudas 
saglabāšanai vai palielināšanai, izmantojot
koordinētus korektīvus pasākumus un/vai 
investīcijas tīklā līdz katram pārrobežu 
pārvades jaudas mērķrādītājam.

Or. en

Grozījums Nr. 804
Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) starpsavienojumu jaudas 
saglabāšanai vai palielināšanai, izmantojot
investīcijas tīklā, jo īpaši jaunos
starpsavienotājos.

b) starpsavienojumu jaudas 
saglabāšanai vai palielināšanai, izmantojot
koordinētus korektīvus pasākumus
darbības un/vai investīcijas tīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) starpsavienojumu jaudas
saglabāšanai vai palielināšanai, izmantojot
investīcijas tīklā, jo īpaši jaunos
starpsavienotājos.

b) starpsavienojumu jaudas
palielināšanai, izmantojot investīcijas tīklā, 
jo īpaši jaunos starpsavienotājos.

Or. en

Grozījums Nr. 806
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) jūras elektrotīkla attīstības 
integrēšanai un jūras elektrotīkla 
saražotās elektroenerģijas savienošanai ar 
sauszemes pārvades tīklu;

Or. en
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Grozījums Nr. 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tarifu samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 808
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) hidroakumulācijas izstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē 
atsevišķā iekšējā kontā izmantošanai 
šādiem nolūkiem nākotnē.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 810
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Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem
nolūkiem nākotnē.

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, kā papildu iespēju 
tos var — ņemot vērā attiecīgo dalībvalstu 
regulatīvo iestāžu apstiprinājumu — līdz 
maksimālajai vērtībai, par ko lemj 
minētās regulatīvās iestādes, izmantot kā 
ienākumus, ko valsts regulatīvās iestādes 
ņem vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina 
metodiku un/vai nosakot tīkla tarifus.
Regulatīvās iestādes šo iespēju var 
apstiprināt tikai tādos gadījumos, kad 
pārvades sistēmas operators pieņem 
lēmumu un apņemas īstenot visus 
starpsavienojumu projektus, kuri 
nodrošina pozitīvu neto ieguvumu un 
kuru bilance ir pietiekama, lai finansētu 
šos ieguldījumus.
Pārējos ieņēmumus deponē atsevišķā 
iekšējā kontā līdz laikam, kad tos var 
izmantot šā punkta pirmās daļas a) un/vai 
b) apakšpunktā minētajiem nolūkiem.
Regulatīvā iestāde informē Aģentūru par 
otrajā daļā minēto apstiprinājumu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan Aģentūra piekrīt un atbalsta pārslodzes ieņēmumu izmantošanu pārrobežu jaudas 
stabilitātes uzlabošanai un nodrošināšanai, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 714/2009, 
aizliegums izmantot pārslodzes ieņēmumus tīkla tarifu samazināšanai nav pamatots.

Grozījums Nr. 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē.

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē. Alternatīvi tos var —
ņemot vērā attiecīgo dalībvalstu 
regulatīvo iestāžu apstiprinājumu — līdz 
maksimālajai vērtībai, par ko lemj 
minētās regulatīvās iestādes, izmantot kā 
ienākumus, ko valsts regulatīvās iestādes 
ņem vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina 
metodiku un/vai nosakot tīkla tarifus.
Pārējos ienākumus deponē atsevišķā 
iekšējā kontā līdz laikam, kad tos var 
izmantot šā punkta pirmās daļas a) un/vai 
b) apakšpunktā minētajiem nolūkiem. 
Regulatīvā iestāde informē Aģentūru par 
otrajā daļā minēto apstiprinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 812
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem
nolūkiem nākotnē.

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos var — ņemot 
vērā attiecīgo dalībvalstu regulatīvo 
iestāžu apstiprinājumu — līdz 
maksimālajai vērtībai, par ko lemj 
minētās regulatīvās iestādes, izmantot kā 
ienākumus, ko valsts regulatīvās iestādes 
ņem vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina 
metodiku un/vai nosakot tīkla tarifus. 
Pārējos ieņēmumus deponē atsevišķā 
iekšējā kontā līdz laikam, kad tos var 
izmantot šā punkta pirmās daļas a) un/vai 
b) apakšpunktā minētajiem nolūkiem.
Regulatīvā iestāde informē Aģentūru par 
otrajā daļā minēto apstiprinājumu.

Or. en
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Pamatojums

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Grozījums Nr. 813
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē.

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a), b), ba) vai bc) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē.
Neatkarīgi no otrās daļas dalībvalstīs, 
kurās ir sasniegts Savienības 
starpsavienojumu 15 % mērķis un 
starpsavienotājos nav pārslodzes vai tā 
netiek prognozēta, atlikušos ieņēmumus 
var izmantot kā ienākumus, kas attiecīgās 
dalībvalsts regulatīvajām iestādēm jāņem 
vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina 
metodiku un/vai nosakot tīkla tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 814
Zdzisław Krasnodębski
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Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē.

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos var — ņemot 
vērā attiecīgo dalībvalstu regulatīvo 
iestāžu apstiprinājumu — izmantot kā 
ienākumus, ko regulatīvās iestādes ņem 
vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina 
metodiku un/vai nosakot tīkla tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 815
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē.

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts svītrot ierosināto tekstu un paturēt Regulas (EK) Nr. 714/2009 2. punkta 
a) apakšpunkta esošo tekstu.

Grozījums Nr. 816
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
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pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē.

pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 817
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos deponē atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē.

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā 
minētajiem nolūkiem, tos var izmantot 
tarifu samazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Regulas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ir sasniegti mērķi, kas noteikti 
pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, 
atlikušos ieņēmumus izmanto kā 
ienākumus, kas valsts regulatīvajām 
iestādēm jāņem vērā, apstiprinot tīkla 
tarifu aprēķina metodiku un/vai nosakot 
tīkla tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 819
Claude Turmes
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz ieņēmumu izmantošanu 
saskaņā ar 2. punkta a) un 
b) apakšpunktu attiecas metodika, ko 
ierosina Aģentūra un apstiprina Komisija. 
Aģentūras priekšlikums iesniedzams 
Komisijai līdz [PB: 12 mēneši pēc 
stāšanās spēkā], un to apstiprina sešu 
mēnešu laikā.

svītrots

Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Komisijas pieprasījuma metodiku var 
atjaunināt, un Komisija atjaunināto 
metodiku apstiprina ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc tās iesniegšanas.

Pirms metodiku iesniedz Komisijai, 
Aģentūra par to apspriežas atbilstīgi 
[Regulas (EK) Nr. 713/2009 pārstrādātās 
redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016 
863/2)] 15. pantam.

Metodikā paredz vismaz apstākļus, kādos 
ieņēmumus var izmantot 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajiem nolūkiem, un 
apstākļus, kādos tos var deponēt atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē, kā arī deponēšanas 
termiņu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir tieši saistīts ar iepriekšējo punktu.

Grozījums Nr. 820
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz ieņēmumu izmantošanu 
saskaņā ar 2. punkta a) un 
b) apakšpunktu attiecas metodika, ko 
ierosina Aģentūra un apstiprina Komisija. 
Aģentūras priekšlikums iesniedzams 
Komisijai līdz [PB: 12 mēneši pēc 
stāšanās spēkā], un to apstiprina sešu 
mēnešu laikā.

svītrots

Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Komisijas pieprasījuma metodiku var 
atjaunināt, un Komisija atjaunināto 
metodiku apstiprina ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc tās iesniegšanas.

Pirms metodiku iesniedz Komisijai, 
Aģentūra par to apspriežas atbilstīgi 
[Regulas (EK) Nr. 713/2009 pārstrādātās 
redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016 
863/2)] 15. pantam.

Metodikā paredz vismaz apstākļus, kādos 
ieņēmumus var izmantot 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajiem nolūkiem, un 
apstākļus, kādos tos var deponēt atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē, kā arī deponēšanas 
termiņu.

Or. en

Pamatojums

Regulā ir noteikts, ka ACER kompetencē ir metodikas ierosināšana pārslodzes ienākumu 
izmantošanai. Šāda prasība tieši ietekmē PSO ekskluzīvo kompetenci, kas paredz atbildību 
par investīcijām pārvades sistēmās. Šī prasība par jaunas kompetences jomas piešķiršanu 
ACER var novest pie zaudētām izmaksām gadījumā, ja investīcijas netiks izmantotas pareizi. 
Tādēļ tiek ierosināts svītrot šā panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Uz ieņēmumu izmantošanu saskaņā ar 
2. punkta a) un b) apakšpunktu attiecas 
metodika, ko ierosina Aģentūra un 
apstiprina Komisija. Aģentūras 
priekšlikums iesniedzams Komisijai līdz 
[PB: 12 mēneši pēc stāšanās spēkā], un to 
apstiprina sešu mēnešu laikā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 822
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz ieņēmumu izmantošanu saskaņā ar 
2. punkta a) un b) apakšpunktu attiecas 
metodika, ko ierosina Aģentūra un 
apstiprina Komisija. Aģentūras 
priekšlikums iesniedzams Komisijai līdz 
[PB: 12 mēneši pēc stāšanās spēkā], un to 
apstiprina sešu mēnešu laikā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 823
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Komisijas pieprasījuma metodiku var 
atjaunināt, un Komisija atjaunināto 
metodiku apstiprina ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc tās iesniegšanas.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 824
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms metodiku iesniedz Komisijai, 
Aģentūra par to apspriežas atbilstīgi 
[Regulas (EK) Nr. 713/2009 pārstrādātās 
redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016 
863/2)] 15. pantam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 825
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Metodikā paredz vismaz apstākļus, kādos 
ieņēmumus var izmantot 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajiem nolūkiem, un 
apstākļus, kādos tos var deponēt atsevišķā 
iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē, kā arī deponēšanas 
termiņu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 826
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Metodikā paredz vismaz apstākļus, kādos 
ieņēmumus var izmantot 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajiem nolūkiem, un 
apstākļus, kādos tos var deponēt atsevišķā 

svītrots
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iekšējā kontā izmantošanai šādiem 
nolūkiem nākotnē, kā arī deponēšanas 
termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 827
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstīs vai trešās valstīs, kas 
starpsavienotāju ieņēmumus izmanto kā 
ienākumus, kuri jāņem vērā, aprēķinot 
tīkla tarifus, ja to paredz politika, kas ir 
tieši izstrādāta jaunu investīciju 
piesaistīšanai starpsavienojumu jaudā, 
visus ieņēmumus, kuri izriet no jaudas 
piešķiršanas starpsavienotājos, kas pieder 
vai ko vada no galvenās pārvades sistēmas 
atsevišķa juridiskā persona, var — ņemot 
vērā attiecīgo dalībvalstu regulatīvo 
iestāžu apstiprinājumu — līdz 
maksimālajai vērtībai, par ko lemj 
minētās regulatīvās iestādes, izmantot kā 
ienākumus, ko valsts regulatīvās iestādes 
ņem vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina 
metodiku un/vai nosakot tīkla tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 828
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārvades sistēmu operatori iepriekš 
skaidri nosaka, kā tiks izmantoti 
pārslodzes ieņēmumi, un ziņo par šādu 

4. Pārvades sistēmu operatori ziņo par 
šādu ieņēmumu faktisko izlietojumu. Ik 
gadu valstu regulatīvās iestādes publicē 
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ieņēmumu faktisko izlietojumu. Ik gadu
līdz 31. jūlijam valstu regulatīvās iestādes 
publicē ikgadēju ziņojumu, kurā ziņo par 
ieņēmumiem, kas iekasēti 12 mēnešu 
periodā, kurš beidzas tā paša gada 
30. jūnijā, un par ieņēmumu izlietojumu, 
tostarp konkrētiem projektiem, kur 
ieņēmumi izlietoti, vai summu, kas 
deponēta atsevišķā kontā, un pievieno 
verifikācijas ziņojumu par to, ka 
izlietojums atbilst šai regulai un atbilstīgi 
3. punktam izstrādātajai metodikai.

ikgadēju ziņojumu, kurā ziņo par 
ieņēmumiem, kas iekasēti 12 mēnešu 
periodā, kurš beidzas tā paša gada 
31. decembrī, un par ieņēmumu 
izlietojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 829
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārvades sistēmu operatori iepriekš 
skaidri nosaka, kā tiks izmantoti 
pārslodzes ieņēmumi, un ziņo par šādu
ieņēmumu faktisko izlietojumu. Ik gadu
līdz 31. jūlijam valstu regulatīvās iestādes 
publicē ikgadēju ziņojumu, kurā ziņo par 
ieņēmumiem, kas iekasēti 12 mēnešu 
periodā, kurš beidzas tā paša gada 
30. jūnijā, un par ieņēmumu izlietojumu, 
tostarp konkrētiem projektiem, kur 
ieņēmumi izlietoti, vai summu, kas 
deponēta atsevišķā kontā, un pievieno 
verifikācijas ziņojumu par to, ka 
izlietojums atbilst šai regulai un atbilstīgi 
3. punktam izstrādātajai metodikai.

4. Pārvades sistēmu operatori ziņo par 
pārslodzes ieņēmumu faktisko izlietojumu. 
Ik gadu valstu regulatīvās iestādes publicē 
ikgadēju ziņojumu, kurā ziņo par 
ieņēmumiem, kas iekasēti 12 mēnešu 
periodā, kurš beidzas tā paša gada 
31. decembrī, un par ieņēmumu 
izlietojumu.

Or. en

Pamatojums

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
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incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Grozījums Nr. 830
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārvades sistēmu operatori iepriekš 
skaidri nosaka, kā tiks izmantoti 
pārslodzes ieņēmumi, un ziņo par šādu
ieņēmumu faktisko izlietojumu. Ik gadu
līdz 31. jūlijam valstu regulatīvās iestādes 
publicē ikgadēju ziņojumu, kurā ziņo par 
ieņēmumiem, kas iekasēti 12 mēnešu 
periodā, kurš beidzas tā paša gada 
30. jūnijā, un par ieņēmumu izlietojumu, 
tostarp konkrētiem projektiem, kur 
ieņēmumi izlietoti, vai summu, kas 
deponēta atsevišķā kontā, un pievieno 
verifikācijas ziņojumu par to, ka 
izlietojums atbilst šai regulai un atbilstīgi 
3. punktam izstrādātajai metodikai.

4. Pārvades sistēmu operatori ziņo par 
pārslodzes ieņēmumu izlietojumu. Ik gadu 
valstu regulatīvās iestādes publicē ikgadēju 
ziņojumu, kurā ziņo par ieņēmumiem, kas 
iekasēti 12 mēnešu periodā, kurš beidzas tā 
paša gada 31. decembrī, un par ieņēmumu 
izlietojumu, tostarp konkrētiem projektiem, 
kur ieņēmumi izlietoti.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina svītrot PSO iespēju izlietot pārslodzes ieņēmumus pārvades tarifu līmeņa 
pazemināšanai.
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Grozījums Nr. 831
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārvades sistēmu operatori iepriekš 
skaidri nosaka, kā tiks izmantoti pārslodzes 
ieņēmumi, un ziņo par šādu ieņēmumu 
faktisko izlietojumu. Ik gadu līdz 
31. jūlijam valstu regulatīvās iestādes 
publicē ikgadēju ziņojumu, kurā ziņo par 
ieņēmumiem, kas iekasēti 12 mēnešu 
periodā, kurš beidzas tā paša gada 
30. jūnijā, un par ieņēmumu izlietojumu, 
tostarp konkrētiem projektiem, kur 
ieņēmumi izlietoti, vai summu, kas 
deponēta atsevišķā kontā, un pievieno 
verifikācijas ziņojumu par to, ka 
izlietojums atbilst šai regulai un atbilstīgi 
3. punktam izstrādātajai metodikai.

4. Pārvades sistēmu operatori iepriekš 
skaidri nosaka, kā tiks izmantoti pārslodzes 
ieņēmumi, un ziņo par šādu ieņēmumu 
faktisko izlietojumu. Ik gadu līdz 
31. jūlijam valstu regulatīvās iestādes 
publicē ikgadēju ziņojumu, kurā ziņo par 
ieņēmumiem, kas iekasēti 12 mēnešu 
periodā, kurš beidzas tā paša gada 
30. jūnijā, un par ieņēmumu izlietojumu, 
tostarp konkrētiem projektiem, kur 
ieņēmumi izlietoti, summu, kas deponēta 
atsevišķā kontā, vai summu, kura ir 
izlietota, aprēķinot tīkla tarifus, un 
pievieno verifikācijas ziņojumu par to, ka 
izlietojums atbilst šai regulai. Šādos 
gadījumos, ja daļa pārslodzes ieņēmumu 
ir izlietota, aprēķinot tīkla tarifus, 
ziņojumā var izklāstīt, kā PSO pilda 
apņemšanos un bilances kritērijus
atbilstīgi 2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Aizliegums izmantot pārslodzes ieņēmumus tīkla tarifu samazināšanai ir nepamatots.

Grozījums Nr. 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Regulas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstīs vai trešās valstīs, kas 
starpsavienotāju ieņēmumus izmanto kā 
ienākumus, kuri jāņem vērā, aprēķinot 
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tīkla tarifus, ja to paredz politika, kas ir 
tieši izstrādāta jaunu investīciju 
piesaistīšanai starpsavienojumu jaudā, 
visus ieņēmumus, kuri izriet no jaudas 
piešķiršanas starpsavienotājos, kas pieder 
vai ko vada no galvenās pārvades sistēmas 
atsevišķa juridiskā persona, var — ņemot 
vērā attiecīgo dalībvalstu regulatīvo 
iestāžu apstiprinājumu — līdz 
maksimālajai vērtībai, par ko lemj 
minētās regulatīvās iestādes, izmantot kā 
ienākumus, ko valsts regulatīvās iestādes 
ņem vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina 
metodiku un/vai nosakot tīkla tarifus.

Or. en

Pamatojums

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Grozījums Nr. 833
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstīs vai trešās valstīs, kas 
starpsavienotāju ieņēmumus izmanto kā 
ienākumus, kuri jāņem vērā, aprēķinot 
tīkla tarifus, ja to paredz politika, kas ir 
tieši izstrādāta jaunu investīciju 
piesaistīšanai starpsavienojumu jaudā, 
visus ieņēmumus, kuri izriet no jaudas 
piešķiršanas starpsavienotājos, kas pieder 
vai ko vada no galvenās pārvades sistēmas 
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atsevišķa juridiskā persona, var — ņemot 
vērā attiecīgo dalībvalstu regulatīvo 
iestāžu apstiprinājumu — līdz 
maksimālajai vērtībai, par ko lemj 
minētās regulatīvās iestādes, izmantot kā 
ienākumus, ko valsts regulatīvās iestādes 
ņem vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina 
metodiku un/vai nosakot tīkla tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 834
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot valsts resursu pietiekamības 
novērtējumu, kurā ņem vērā Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējumu 
atbilstīgi 19. pantam. Valsts resursu 
pietiekamības novērtējuma metodiku 
nosaka dalībvalsts, un tajā ņem vērā 
19. panta 4. punktā minēto metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot dalībvalsts resursu 
pietiekamības novērtējumu, kuru veic, 
ņemot vērā Eiropas resursu pietiekamības 
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novērtējumu atbilstīgi 19. pantam. 
Dalībvalsts resursu pietiekamības 
novērtējuma metodiku nosaka 
dalībvalstis, ņemot vērā 19. panta 
4. punktā noteikto metodiku.

Or. pl

Pamatojums

Jaudas mehānismu ieviešanai pamatā būtu jābalstās uz dalībvalsts resursu pietiekamības 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot valsts resursu pietiekamības 
novērtējumu, kurā ņem vērā Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējumu 
atbilstīgi 19. pantam. Valsts resursu 
pietiekamības novērtējuma metodiku 
nosaka dalībvalsts, un tajā ņem vērā 
19. panta 4. punktā minēto metodiku.

Or. en

Pamatojums

Elektroapgādes drošība tiks garantēta tikai tad, ja resursu pietiekamības novērtējumu ļaus 
veikt dalībvalstīm. Lai gan resursu pietiekamības uzraudzība un novērtēšana Eiropa līmenī 
varētu būt lietderīga, šādai uzraudzībai un novērtēšanai būtu jāpapildina un jāatbalsta valsts 
novērtējums. Eiropas līmenī nav iespējams pietiekami detalizēti ietvert visas valstu prasības 
un tādējādi pienācīgi novērtēt sistēmas pietiekamību.

Grozījums Nr. 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
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18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot valsts resursu pietiekamības 
novērtējumu, kurā ņem vērā Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējumu 
atbilstīgi 19. pantam. Valsts resursu 
pietiekamības novērtējuma metodiku 
nosaka dalībvalsts, un tajā ņem vērā 
19. panta 4. punktā minēto metodiku.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ņemts vērā subsidiaritātes princips. Lai gan resursu 
pietiekamības uzraudzība un novērtēšana Eiropa līmenī ir nepieciešama un varētu būt 
lietderīga, Eiropas resursu pietiekamības novērtējumam būtu tikai jāpapildina un jāatbalsta 
valsts resursu pietiekamības novērtējums. Tikai valsts līmenī veiktie novērtējumi nodrošinātu 
pietiekami detalizētu skatījumu. Eiropas resursu pietiekamības novērtējumā nav iespējams 
pietiekami detalizēti ietvert visus valstu nosacījumus un tādējādi pienācīgi novērtēt sistēmas 
pietiekamību.

Grozījums Nr. 838
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot valsts resursu pietiekamības 
novērtējumu, kurā ņem vērā Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējumu 
atbilstīgi 19. pantam. Valsts resursu 
pietiekamības novērtējuma metodiku 
nosaka dalībvalsts, un tajā ņem vērā 
19. panta 4. punktā minēto metodiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 839
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam un 
pietiekamības novērtējumu ar reģionālo 
un valsts ģeogrāfisko tvērumu, kas ietver 
dalībvalsts teritoriju un atbilst 19. pantā 
noteiktajai metodikai.

Or. en

Grozījums Nr. 840
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam. Visu 
veidu metodikā, ko izmanto resursu 
pietiekamības novērtēšanai, pienācīgi 
ņem vērā elektroenerģijas pieprasījuma 
attīstību un Savienības tiesību aktus par 
energoefektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot valsts resursu pietiekamības 
novērtējumu. Dalībvalsts var atsaukties uz 
Eiropas resursu pietiekamības metodiku
atbilstīgi 19. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 842
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam, kas 
papildina valstu resursu pietiekamības 
novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis veic novērtējumu par
resursu pietiekamību savā teritorijā, ņemot 
vērā sistēmas starpsavienojumu un 
19. pantā paredzētā Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējuma datus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis izmanto Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējuma 
rezultātus atbilstīgi 19. pantam, lai 
pārbaudītu resursu pietiekamības 
problēmjautājumus savā teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 845
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga, paziņo un 
publicē informāciju par resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 846
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga, paziņo un 
publicē informāciju par resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
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novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 847
Flavio Zanonato

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā saskaņā ar
Eiropas resursu pietiekamības metodiku
atbilstīgi 19. panta 4. punktam.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgi kopīgi noteikumi un ES metodika pietiekamības vispārējam novērtējumam, lai 
saskaņotu novērtējuma dažādos (Eiropas mēroga un valstu) līmeņus un, iespējams, 
salīdzinātu dažādu pētījumu un novērtējumu rezultātus.

Grozījums Nr. 848
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
metodiku atbilstīgi 19. panta 4. punktam.

Or. en

Pamatojums

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
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market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Grozījums Nr. 849
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

1. Dalībvalstis uzrauga resursu 
pietiekamību savā teritorijā, par pamatu 
izmantojot valsts resursu pietiekamības 
novērtējumu atbilstīgi 19. pantam.

Or. en

Pamatojums

Tikai valsts līmenī veiktie novērtējumi nodrošinātu pietiekami detalizētu skatījumu.

Grozījums Nr. 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja to teritorijas resursu 
pietiekamības novērtējumā (ņemot vērā 
sistēmas starpsavienojumu un 
novērtējuma par Eiropas resursu 
pietiekamību datus) ir paustas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

Or. fr
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Grozījums Nr. 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina tirgus un 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos un 
turpmāku pastāvēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 852
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja valstu novērtējumos vai Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējumā ir 
paustas bažas par resursu pietiekamību, 
dalībvalstis apzina regulatīvus 
izkropļojumus, kas izraisījuši vai 
veicinājuši šādu bažu rašanos.

Or. en

Grozījums Nr. 853
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
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pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

pietiekamību, dalībvalstis apzina tirgus 
nepilnības un/vai regulatīvus 
izkropļojumus, kas izraisījuši vai 
veicinājuši šādu bažu rašanos.

Or. en

Grozījums Nr. 854
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina tirgus 
nepilnības un/vai regulatīvus 
izkropļojumus, kas izraisījuši vai 
veicinājuši šādu bažu rašanos.

Or. en

Pamatojums

Tā kā arī tirgus nepilnības var būt pietiekamības bažu cēlonis, šādas tirgus nepilnības būtu 
jāapzina un jārisina.

Grozījums Nr. 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus un tirgus 
nepilnības, kas izraisījušas vai 
veicinājušas šādu bažu rašanos.

Or. en
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Pamatojums

Konkrētas tehnoloģijas vai tirgus dalībniekus nesamērīgi var apgrūtināt ne tikai regulatīvi 
izkropļojumi, bet arī tirgus nepilnības, piemēram, šķēršļi ienākšanai tirgū, pret konkurenci 
vērsta rīcība un ierobežota piekļuve finansējumam, un tādējādi veicināt bažu par 
pietiekamību rašanos.

Grozījums Nr. 856
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus un tirgus 
nepilnības, kas izraisījušas vai 
veicinājušas šādu bažu rašanos.

Or. en

Grozījums Nr. 857
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus un tirgus 
nepilnības, kas izraisījušas vai 
veicinājušas šādu bažu rašanos.

Or. en

Pamatojums

Konkrētas tehnoloģijas vai tirgus dalībniekus nesamērīgi var apgrūtināt ne tikai regulatīvi 
izkropļojumi, bet arī tirgus nepilnības, piemēram, šķēršļi ienākšanai tirgū, pret konkurenci 
vērsta rīcība un ierobežota piekļuve finansējumam, un tās var veicināt bažu par pietiekamību 
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rašanos. Ir svarīgi aplūkot ne tikai regulatīvos šķēršļus.

Grozījums Nr. 858
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus un tirgus 
nepilnības, kas izraisījušas vai 
veicinājušas šādu bažu rašanos.

Or. en

Grozījums Nr. 859
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

Or. en

Grozījums Nr. 860
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

Or. en

Pamatojums

Pietiekamības novērtējumi būtu jāveic dalībvalstīm, jāapstiprina valstu regulatīvajām 
iestādēm un to pamatā jābūt ENTSO-E noteiktai vienotai Eiropas metodikai.

Grozījums Nr. 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ņemts vērā subsidiaritātes princips. Lai gan resursu 
pietiekamības uzraudzība un novērtēšana Eiropa līmenī ir nepieciešama un varētu būt 
lietderīga, Eiropas resursu pietiekamības novērtējumam būtu tikai jāpapildina un jāatbalsta 
valsts resursu pietiekamības novērtējums. Tikai valsts līmenī veiktie novērtējumi nodrošinātu 
pietiekami detalizētu skatījumu. Eiropas resursu pietiekamības novērtējumā nav iespējams 
pietiekami detalizēti ietvert visus valstu nosacījumus un tādējādi pienācīgi novērtēt sistēmas 
pietiekamību.

Grozījums Nr. 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

Or. en

Grozījums Nr. 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja dalībvalsts resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

Or. pl

Pamatojums

Jaudas mehānismu ieviešanai pamatā būtu jābalstās uz dalībvalsts resursu pietiekamības 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 864
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.

2. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā ir paustas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis apzina 
regulatīvus izkropļojumus, kas izraisījuši 
vai veicinājuši šādu bažu rašanos.
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Or. en

Grozījums Nr. 865
András Gyürk, György Hölvényi

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanai. 
Risinot jautājumus, kas saistīti ar bažām 
par resursu pietiekamību, dalībvalstis 
apsver regulatīvo izkropļojumu 
likvidēšanu, iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un 
energoefektivitātes pasākumu izvēršanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 866
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā
pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu likvidēšanai. Risinot 
jautājumus, kas saistīti ar bažām par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis apsver 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanu,
iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un energoefektivitātes 
pasākumu izvēršanu.

3. Dalībvalstis publicē grafiku un 
īstenošanas plānu, ar ko saskaņā
pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu un tirgus nepilnību 
likvidēšanai. Risinot jautājumus, kas 
saistīti ar bažām par resursu pietiekamību, 
dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka tiek 
veicināti ES 2030. gada klimata un 
enerģētikas mērķi un 2050. gada 
dekarbonizācijas mērķi, kā arī likvidē 
regulatīvos izkropļojumus, nodrošinot
iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas elastīguma, izkliedēto 
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enerģijas resursu un energoefektivitātes 
pasākumu izvēršanu. Dalībvalstis paziņo 
grafiku Eiropas Komisijai 
apstiprināšanai. Komisija novērtē, vai šie 
pasākumi ir pietiekami, lai likvidētu tirgus 
izkropļojumus, un izdod lēmumu par 
dalībvalstu grafikos paziņoto darbību 
atbilstību Enerģētikas savienības 
vispārējiem mērķiem. Dalībvalstis 
regulāri ziņo par progresu savos grafikos 
ietverto darbību īstenošanā.
Tās var būt šādas darbības:
a) regulatīvu izkropļojumu un tirgus 
nepilnību, jo īpaši šķēršļu, kas kavē 
labāku energoefektivitāti, elastību un 
atjaunojamo energoresursu ieviešanu, 
likvidēšana;
b) iespējamas jaudas pārprodukcijas 
likvidēšana tirgū, vispirms no tīkla 
izslēdzot resursus, kas rada vislielāko 
piesārņojumu un ir visneelastīgākie;
c) cenu griestu atcelšana;
d) administratīvas cenu noteikšanas 
funkcijas ieviešana, kā minēts 44. pantā 
[Komisijas regula, ar ko nosaka 
pamatnostādnes par elektroenerģijas 
balansēšanas tirgu];
e) starpsavienojumu jaudas palielināšana, 
ja tas ir nepieciešams saskaņā ar 
pietiekamības novērtējumu un 
starpsavienojumu mērķi, un iekšējā tīkla 
stiprināšana un optimizēšana, lai risinātu 
pārslodzi;
f) energoefektivitātes palielināšana un 
pieprasījumreakcijas un akumulācijas 
jaudas attīstīšana.

Or. en

Pamatojums

Resursu pietiekamības noteikumiem ir iekļaujošā veidā jāietver visi iepriekšējos pantos, 
piemēram, 3. vai 16. pantā, izklāstītie tirgus principi, lai uz rezultātiem varētu balstīt 
lēmumus par jaudu. Tādēļ šeit tie visi ir jāuzskaita.

Grozījums Nr. 867
Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu likvidēšanai. Risinot 
jautājumus, kas saistīti ar bažām par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis apsver 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanu, 
iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un energoefektivitātes 
pasākumu izvēršanu.

3. Lēmums ieviest jaudas mehānismu 
ir galējais līdzeklis. Lēmuma par jaudas 
mehānisma ieviešanu pamatā jābūt 
reģionāliem pietiekamības 
novērtējumiem. Šie novērtējumi ir 
izšķirošs faktors, izlemjot, vai ieviest 
jaudas mehānismus. Dalībvalstis publicē 
grafiku, kādā pieņemami pasākumi 
konstatēto regulatīvo izkropļojumu 
likvidēšanai. Risinot jautājumus, kas 
saistīti ar bažām par resursu pietiekamību, 
dalībvalstis jo īpaši apsver atjaunojamo 
energoresursu daļas palielināšanu, 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanu, 
iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un energoefektivitātes 
pasākumu izvēršanu. Risinot jautājumus, 
kuri saistīti ar bažām par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis ievēro skaidru 
un pārredzamu kritēriju kopumu, 
prioritāti piešķirot iespējām, kas tām kā 
jaudas mehānismu saņēmējām ir 
piemērotākās, pirms tam par ierosināto 
mehānismu apspriežoties vismaz ar tām 
kaimiņu dalībvalstīm, ar kurām tām ir 
savienoti elektrotīkli. Dalībvalstis jo īpaši 
veic šādas darbības:

Or. en

Grozījums Nr. 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 3. Dalībvalstis, kurām ir bažas par 
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pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu likvidēšanai. Risinot 
jautājumus, kas saistīti ar bažām par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis apsver 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanu,
iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas,
pieprasījumreakcijas un 
energoefektivitātes pasākumu izvēršanu.

resursu pietiekamību, publicē ceļvedi ar 
grafiku, kādā pieņemami pasākumi 
konstatēto regulatīvo izkropļojumu 
likvidēšanai. Risinot jautājumus, kas 
saistīti ar bažām par resursu pietiekamību, 
dalībvalstis pievēršas 3. pantā 
izklāstītajiem principiem un jo īpaši
apsver:
a) regulatīvo izkropļojumu likvidēšanu;
b) esošo cenu griestu atcelšanu;
c) iztrūkuma cenu ieviešanu, brīvi nosakot 
cenas;
d) starpsavienojumu jaudas palielināšanu;
e) neizkropļotas tirgus piekļuves 
nodrošināšanu visiem tirgus 
dalībniekiem;
f) enerģijas uzkrāšanas attīstīšanu;
g) pieprasījumreakcijas pasākumu 
izvēršanu;
h) investēšanu energoefektivitātē.

Or. en

Grozījums Nr. 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanai.
Risinot jautājumus, kas saistīti ar bažām 
par resursu pietiekamību, dalībvalstis 
apsver regulatīvo izkropļojumu 
likvidēšanu, iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un energoefektivitātes 
pasākumu izvēršanu.

3. Risinot jautājumus, kas saistīti ar 
bažām par resursu pietiekamību, 
dalībvalstis apsver regulatīvo izkropļojumu 
likvidēšanu, iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un energoefektivitātes 
pasākumu izvēršanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 870
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Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu likvidēšanai. Risinot 
jautājumus, kas saistīti ar bažām par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis apsver 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanu, 
iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un energoefektivitātes 
pasākumu izvēršanu.

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu likvidēšanai, un pasākumus 
tirgus nepilnību novēršanai. Risinot 
jautājumus, kas saistīti ar bažām par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis jo īpaši
apsver regulatīvo izkropļojumu 
likvidēšanu, iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un energoefektivitātes 
pasākumu izvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 871
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu likvidēšanai. Risinot 
jautājumus, kas saistīti ar bažām par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis apsver 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanu, 
iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un energoefektivitātes 
pasākumu izvēršanu.

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu likvidēšanai. Risinot 
jautājumus, kas saistīti ar bažām par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis jo īpaši
apsver regulatīvo izkropļojumu 
likvidēšanu, iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas, pašražošanas un 
energoefektivitātes pasākumu izvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 872
Pavel Telička
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Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu likvidēšanai. Risinot 
jautājumus, kas saistīti ar bažām par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis apsver 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanu, 
iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un energoefektivitātes 
pasākumu izvēršanu.

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu likvidēšanai. Risinot 
jautājumus, kas saistīti ar bažām par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis jo īpaši
apsver regulatīvo izkropļojumu 
likvidēšanu, iztrūkuma cenu ieviešanu, 
pašražošanu, starpsavienojumu, enerģijas 
uzkrāšanas, pieprasījumreakcijas un 
energoefektivitātes pasākumu izvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis publicē grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto regulatīvo 
izkropļojumu likvidēšanai. Risinot 
jautājumus, kas saistīti ar bažām par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis apsver 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanu, 
iztrūkuma cenu ieviešanu, 
starpsavienojumu, enerģijas uzkrāšanas, 
pieprasījumreakcijas un 
energoefektivitātes pasākumu izvēršanu.

3. Dalībvalstis, kuras ir konstatējušas 
bažas par resursu pietiekamību, publicē 
īstenošanas plānu ar saskaņotu grafiku, 
kādā pieņemami pasākumi konstatēto 
regulatīvo un tirgus izkropļojumu 
likvidēšanai. Risinot jautājumus, kas 
saistīti ar bažām par resursu pietiekamību, 
dalībvalstis nodrošina atbilstību 3. panta 
noteikumiem un jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 874
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) likvidē regulatīvus izkropļojumus 
un tirgus nepilnības, jo īpaši šķēršļus, kas 
kavē energoefektivitāti un atjaunojamo 
energoresursu ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 875
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) likvidē iespējamu jaudas 
pārprodukciju tirgū, vispirms no tīkla 
izslēdzot resursus, kas rada vislielāko 
piesārņojumu un ir visneelastīgākie;

Or. en

Grozījums Nr. 876
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) palielina starpsavienojumu jaudu, 
ja tas ir nepieciešams, un risina pārslodzi 
iekšējā tīklā;

Or. en

Grozījums Nr. 877
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. daļa – d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) palielina energoefektivitāti un 
attīsta pieprasījumreakciju un 
akumulācijas jaudu;

Or. en

Grozījums Nr. 878
Carolina Punset

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis paredz rādītājus 
ziņošanai par saskaņā ar 3. punktu 
pieņemto pasākumu efektivitāti un 
attiecīgi pārskata ieviesto iespējamo 
jaudas mehānismu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi paredzēt satvaru, nodrošinot, ka jaudas mehānisms ir galējais līdzeklis. Rādītāju 
ieviešana un pienākums ziņot par konstatēto bažu attīstību palīdzēs ierobežot jaudas 
mehānisma kropļojošo ietekmi uz tirgu.

Grozījums Nr. 879
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tiek ieviests jauns jaudas 
mehānisms, īstenošanas plāns paredz arī 
jaudas mehānisma visaptverošu 
pakāpeniskas pārejas stratēģiju, tostarp 
arī grafiku.
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Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ar 23. pantu (un 18.a pantu) saistītajiem noteikumiem jaudas mehānismi, ko ievieš, 
jo ir radušās bažas par resursu pietiekamību (23. panta pēdējais punkts), ir pagaidu 
mehānismi un paredz pakāpeniskas pārejas grafiku.

Grozījums Nr. 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis Komisijai pārbaudes 
nolūkā iesniedz ceļvedi ar grafiku, kādā 
pieņemami pasākumi konstatēto 
regulatīvo izkropļojumu likvidēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija divu mēnešu laikā pēc 
ceļveža saņemšanas var pieņemt lēmumu 
par to, vai pasākumi ir pietiekami, lai 
novērstu regulatīvos izkropļojumus, un 
var pieprasīt dalībvalstīm attiecīgi grozīt 
ceļvedi.

Or. en

Grozījums Nr. 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
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Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Dalībvalstis uzrauga ceļveža 
piemērošanu un rezultātus publicē gada 
ziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Dalībvalstis iesniedz Aģentūrai 
ziņojumu par to īstenošanas plānu 
piemērošanas uzraudzību atzinuma 
saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e Aģentūra šo atzinumu saskaņā ar 
3.d punktu nodod Komisijai. Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai reformas ir 
pietiekami īstenotas.

Or. en
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Grozījums Nr. 885
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants

Noteikumi par jaudas mehānismiem

1. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā tiek konstatēta resursu 
pietiekamības problēma, dalībvalstīm, 
ievērojot šā panta noteikumus un 
Savienības valsts atbalsta noteikumus, ir 
iespēja risināt papildu bažas, kuras nav 
iespējams novērst ar 18. panta 3. punktā 
paredzētajiem pasākumiem.

2. Dalībvalstis novērtē, vai jaudas 
mehānisms stratēģiskās rezerves veidā var 
atrisināt resursu pietiekamības 
problēmas. Tikai tad, ja tas tā nav, 
dalībvalstis var īstenot cita veida 
mehānismu. Šādi mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. Tie ir 
atvērti visu paaudžu tehnoloģijām, 
akumulācijai, energoefektivitātei un 
pieprasījumreakcijai. Mehānismā 
sakopotās jaudas apjoms nepārsniedz to, 
kas vajadzīgs bažu kliedēšanai. Valsts 
regulatīvā iestāde apstiprina jaudas 
mehānismā iepērkamās jaudas apjomu.

3. Ja dalībvalsts piemēro jaudas 
mehānismu, tā pārskata šo mehānismu 
pirms [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] un reizi gadā pēc tam un 
nodrošina, ka saskaņā ar minēto 
mehānismu netiek slēgti līgumi, ja:

a) Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību; un/vai

b) šā panta 3. punktā minētie pasākumi 
nav pietiekami īstenoti saskaņā ar 
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3.e punktu.

4. Jaudas mehānismi ir pagaidu 
mehānismi.

Tos apstiprina Komisija uz laiku, kas nav 
ilgāks par četriem gadiem. Tos 
pakāpeniski pārtrauc vai vismaz 
pakāpeniski samazina, pamatojoties uz 
īstenošanas plānu saskaņā ar 18. panta 3. 
un 3.a punktu.

5. Elektroenerģijas ražošanas jauda 
atbilst dalībai jaudas mehānismā tikai tad, 
ja:

a) tās kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas uz iekārtā saražotās 
elektroenerģijas kilovatstundu 
nepārsniedz 350 g CO2 ekvivalenta no 
[PB: šīs regulas spēkā stāšanās datums]; 
un

b) tā spēj palielināt un samazināt noslodzi 
vismaz 5 % līmenī no savas jaudas minūtē 
un spēj samazināt vajadzīgo stabilas 
izlaides līmeni zem 40 % elektrostaciju, 
kas izmanto jaudas mehānismus.

6. Jaudas piegādātājiem ir jāievēro ES 
vides kvalitātes standarti, un to 
rezultativitāte nepārsniedz ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem 
(LPTP) saistītus stingrākus emisiju 
līmeņus un ar LPTP saistītu 
energoefektivitātes līmeņu augstāku 
diapazonu visos attiecīgajos LPTP 
secinājumos, kas jaunām stacijām noteikti 
dalībai jaudas mehānismos.

7. Neskarot 5. punktā noteikto emisiju 
robežvērtību [un elastīguma] prasību 
tūlītēju piemērošanu, līdz [divi gadi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā] dalībvalstis 
pārskata esošos jaudas mehānismus un 
saistītos līgumiskos vai administratīvos 
nosacījumus un nodrošina to atbilstību šīs 
regulas noteikumiem. Tās Komisijai
iesniedz detalizētu ziņojumu par 
pārskatīšanas rezultātiem un īstenotajiem 
pasākumiem.
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Or. en

Pamatojums

Jaudas mehānismi, ja tie nav labi izplānoti un nav pagaidu mehānismi, var radīt būtiskus 
tirgus izkropļojumus. Tos neizmanto kā glābšanas iespēju tradicionālajai elektroenerģijas 
ražošanas jaudai. Ir ļoti svarīgi, lai šādi mehānismi būtu pieejami visiem tirgus dalībniekiem, 
arī pāri robežām, un lai tie ietvertu elastīguma kritērijus nolūkā panākt, ka tie spēj īsā laikā 
nodrošināt jaudu elastīgos apjomos.

Grozījums Nr. 886
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants

Noteikumi par jaudas mehānismu

1. Dalībvalstis novērtē, vai jaudas 
mehānisms stratēģiskās rezerves veidā var 
atrisināt resursu pietiekamības 
problēmas. Ja tas tā nav, dalībvalstis var 
īstenot cita veida mehānismu. Šādi 
mehānismi nerada nevajadzīgus tirgus 
izkropļojumus un neierobežo pārrobežu 
tirdzniecību. Tie ir atvērti visu paaudžu 
tehnoloģijām, akumulācijai, 
energoefektivitātei un 
pieprasījumreakcijai. Mehānismā 
sakopotās jaudas apjoms nepārsniedz to, 
kas vajadzīgs bažu kliedēšanai. Valsts 
regulatīvā iestāde apstiprina parametrus, 
kas nosaka jaudas mehānismā 
iepērkamās jaudas apjomu.

2. Ja dalībvalsts piemēro jaudas 
mehānismu, tā pārskata šo mehānismu 
pirms [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] un nodrošina, ka saskaņā ar 
minēto mehānismu netiek slēgti līgumi, 
ja: a) Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību; un/vai b) nav 
pietiekami īstenoti šā panta 3. punktā 
minētie pasākumi.
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3. Jaudas mehānismi ir pagaidu 
mehānismi. Tos apstiprina Komisija uz 
laiku, kas nav ilgāks par četriem gadiem. 
To pakāpeniski pārtrauc vai vismaz 
pakāpeniski samazina, pamatojoties uz 
īstenošanas plānu saskaņā ar 18. panta 
3. punktu.

Elektroenerģijas ražošanas jauda atbilst 
dalībai jaudas mehānismā tikai tad, ja:

a) tās kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas uz iekārtā saražotās 
elektroenerģijas kilovatstundu 
nepārsniedz 350 g CO2 ekvivalenta no 
[PB: šīs regulas spēkā stāšanās datums]; 
un

b) tā spēj palielināt un samazināt noslodzi 
vismaz 5 % līmenī no savas jaudas 
minūtē.

4. Jaudas piegādātājiem ir jāievēro ES 
vides kvalitātes standarti un labākie 
pieejamie tehniskie paņēmieni (LPTP), lai 
piedalītos jaudas mehānismos.

Or. en

Grozījums Nr. 887
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums aptver vispārēju 
elektroenerģijas sistēmas pietiekamību 
piegādāt elektroenerģiju atbilstīgi 
pašreizējam un prognozētajam 
pieprasījumam gada griezumā nākamajā 
desmit gadu periodā no šā novērtējuma 
veikšanas dienas.

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums izvērtē resursu pietiekamību 
Eiropas Savienībā. Novērtējuma pamatā 
jābūt dalībvalstu resursu pietiekamības 
līmeņiem, un tajā jāparedz reģionālā 
līmeņa tirdzniecības zonas.

Or. en
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Grozījums Nr. 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums aptver vispārēju 
elektroenerģijas sistēmas pietiekamību 
piegādāt elektroenerģiju atbilstīgi 
pašreizējam un prognozētajam 
pieprasījumam gada griezumā nākamajā 
desmit gadu periodā no šā novērtējuma 
veikšanas dienas.

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums aptver vispārēju 
elektroenerģijas sistēmas pietiekamību 
piegādāt elektroenerģiju atbilstīgi 
pašreizējam un prognozētajam 
pieprasījumam Savienībā, attiecīgajās 
dalībvalstīs, kas veido reģionu, un katrā 
dalībvalstī nākamā gada un nākamo piecu 
un desmit gadu laikā no šā novērtējuma 
veikšanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 889
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums aptver vispārēju 
elektroenerģijas sistēmas pietiekamību 
piegādāt elektroenerģiju atbilstīgi 
pašreizējam un prognozētajam 
pieprasījumam gada griezumā nākamajā 
desmit gadu periodā no šā novērtējuma 
veikšanas dienas.

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums aptver vispārēju 
elektroenerģijas sistēmas pietiekamību 
piegādāt elektroenerģiju attiecībā pret 
primāro resursu pieejamību atbilstīgi 
pašreizējam un prognozētajam 
pieprasījumam gada griezumā nākamajā 
desmit gadu periodā no šā novērtējuma 
veikšanas dienas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir ieviests jauns termins „resursu pietiekamības novērtējums”, ir jānosaka saikne starp 
elektroenerģijas ražošanas pietiekamības jauno apmēru attiecībā pret primārajiem resursiem. 
Maldinoši formulētas prasības attiecībā uz primāro resursu pieejamību var ietekmēt galīgo 
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metodiku un ierosināto pasākumu apmēru sistēmas un resursu pietiekamības jomā.

Grozījums Nr. 890
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums aptver vispārēju 
elektroenerģijas sistēmas pietiekamību 
piegādāt elektroenerģiju atbilstīgi 
pašreizējam un prognozētajam 
pieprasījumam gada griezumā nākamajā 
desmit gadu periodā no šā novērtējuma 
veikšanas dienas.

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums aptver vispārēju 
elektroenerģijas sistēmas pietiekamību 
piegādāt elektroenerģiju attiecībā pret 
primāro resursu pieejamību atbilstīgi 
pašreizējam un prognozētajam 
pieprasījumam gada griezumā nākamajā 
desmit gadu periodā no šā novērtējuma 
veikšanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 891
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums aptver vispārēju 
elektroenerģijas sistēmas pietiekamību 
piegādāt elektroenerģiju atbilstīgi 
pašreizējam un prognozētajam 
pieprasījumam gada griezumā nākamajā 
desmit gadu periodā no šā novērtējuma 
veikšanas dienas.

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums, kā arī reģionālais resursu 
pietiekamības novērtējums aptver 
vispārēju elektroenerģijas sistēmas 
pietiekamību piegādāt elektroenerģiju 
atbilstīgi pašreizējam un prognozētajam 
pieprasījumam gada griezumā nākamajā 
desmit gadu periodā no šā novērtējuma 
veikšanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējums aptver vispārēju 
elektroenerģijas sistēmas pietiekamību 
piegādāt elektroenerģiju atbilstīgi 
pašreizējam un prognozētajam 
pieprasījumam gada griezumā nākamajā 
desmit gadu periodā no šā novērtējuma 
veikšanas dienas.

1. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā konstatē bažas par resursu
pietiekamību Savienībā, attiecīgā sistēmas 
darbības reģiona dalībvalstīs un katrā 
dalībvalstī, kā arī, ja tas ir aktuāli, katrā 
tirdzniecības zonā.

Or. en

Grozījums Nr. 893
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
ENTSO-E datus, kas tam vajadzīgi, lai 
katru gadu veiktu Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējumu. Novērtējumu 
ENTSO-E veic katru gadu.

3. Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
ENTSO-E datus, kas tam vajadzīgi, lai 
katru gadu veiktu Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējumu. Novērtējumu 
ENTSO-E veic katru gadu. Tirgus 
dalībnieki, balstoties uz savām iespējām 
un datu pieejamību, pārvades sistēmu 
operatoriem nodrošina datus par 
elektroenerģijas ražošanas resursu 
gaidāmo turpmāko izlietojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 894
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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3. Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
ENTSO-E datus, kas tam vajadzīgi, lai 
katru gadu veiktu Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējumu. Novērtējumu 
ENTSO-E veic katru gadu.

3. Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
ENTSO-E datus, kas tam vajadzīgi, lai 
katru gadu veiktu Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējumu. Novērtējumu 
ENTSO-E veic katru gadu. Tirgus 
dalībnieki, balstoties uz savām iespējām 
un datu pieejamību, pārvades sistēmu 
operatoriem nodrošina datus par 
elektroenerģijas ražošanas resursu 
gaidāmo turpmāko izlietojumu.

Or. en

Pamatojums

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Grozījums Nr. 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
ENTSO-E datus, kas tam vajadzīgi, lai 
katru gadu veiktu Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējumu. Novērtējumu 
ENTSO-E veic katru gadu.

3. Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
ENTSO-E datus, kas tam vajadzīgi, lai 
katru gadu veiktu Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
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19. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
pārvades sistēmu operatoriem var būt 
tiesības no ražotājiem, sadales sistēmu 
operatoriem un citiem tirgus dalībniekiem 
prasīt attiecīgos datus, kas nesatur 
komerciāli jutīgu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 897
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pārvades sistēmu operatoriem ir 
tiesības no ražotājiem un citiem tirgus 
dalībniekiem prasīt attiecīgos datus, kas 
nesatur komerciāli jutīgu informāciju un 
ko jau nav apkopojuši attiecīgie SSO.

Or. en

Grozījums Nr. 898
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējuma pamatā ir metodika, kas 
nodrošina, ka novērtējums:

4. Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējuma pamatā ir pārredzama 
metodika, kas nodrošina, ka novērtējums:

Or. en
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Grozījums Nr. 899
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ir balstīts uz atbilstošiem 
scenārijiem, kas atbilst mērķiem un 
mērķrādītājiem, par kuriem panākta 
vienošanās saistībā ar klimata un 
enerģētikas politikas satvaru laikposmam 
no 2020. gada līdz 2030. gadam, kā arī 
2050. gada ES dekarbonizācijas mērķiem 
un Parīzes nolīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 900
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ir balstīts uz atbilstošiem 
scenārijiem, kas atbilst mērķiem un 
mērķrādītājiem, par kuriem panākta 
vienošanās saistībā ar klimata un 
enerģētikas politikas satvaru laikposmam 
no 2020. gada līdz 2030. gadam, kā arī 
2050. gada ES dekarbonizācijas mērķiem 
un Parīzes nolīgumam;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir tieši saistīts ar 18. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 901
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir balstīts uz atbilstošiem 
prognozētā pieprasījuma un piedāvājuma 
scenārijiem, kas ietver ekonomisku 
novērtējumu par iespējamību, ka no 
ekspluatācijas varētu izņemt vai no jauna 
uzbūvēt elektroenerģijas ražošanas aktīvus 
un ka varētu tikt īstenoti pasākumi 
energoefektivitātes mērķrādītāju 
sasniegšanai, un par attiecīgu jutīgumu pret 
vairumcenām un oglekļa cenu izmaiņām;

b) ir balstīts uz atbilstošiem 
prognozētā pieprasījuma un piedāvājuma 
scenārijiem, kas ietver ekonomisku 
novērtējumu par iespējamību, ka no 
ekspluatācijas varētu izņemt, iekonservēt
vai no jauna uzbūvēt elektroenerģijas 
ražošanas aktīvus un ka varētu tikt īstenoti 
pasākumi energoefektivitātes un 
elektroenerģijas starpsavienojumu
mērķrādītāju sasniegšanai, un par attiecīgu 
jutīgumu pret vairumcenām un oglekļa 
cenu izmaiņām, kā arī tajā pienācīgi ņem 
vērā visu resursu devumu un to iespējamo 
tehnoloģisko attīstību, t. i., uzraugot 
sistēmā pieejamo elastīgumu, tostarp 
esošo un iespējamo elastīgumu, saistībā 
ar ražošanu, pieprasījumu, 
starpsavienojumiem un enerģijas 
uzkrāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 902
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir balstīts uz atbilstošiem 
prognozētā pieprasījuma un piedāvājuma 
scenārijiem, kas ietver ekonomisku 
novērtējumu par iespējamību, ka no 
ekspluatācijas varētu izņemt vai no jauna 
uzbūvēt elektroenerģijas ražošanas aktīvus 
un ka varētu tikt īstenoti pasākumi 
energoefektivitātes mērķrādītāju 
sasniegšanai, un par attiecīgu jutīgumu pret 
vairumcenām un oglekļa cenu izmaiņām;

b) ir balstīts uz atbilstošiem 
prognozētā pieprasījuma un piedāvājuma 
scenārijiem, kas ietver ekonomisku 
novērtējumu par iespējamību, ka no 
ekspluatācijas varētu izņemt, iekonservēt
vai no jauna uzbūvēt elektroenerģijas 
ražošanas aktīvus un ka varētu tikt īstenoti 
pasākumi energoefektivitātes un 
elektroenerģijas starpsavienojumu 
mērķrādītāju sasniegšanai, un par attiecīgu 
jutīgumu pret vairumcenām un oglekļa 
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cenu izmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir balstīts uz atbilstošiem 
prognozētā pieprasījuma un piedāvājuma 
scenārijiem, kas ietver ekonomisku 
novērtējumu par iespējamību, ka no 
ekspluatācijas varētu izņemt vai no jauna 
uzbūvēt elektroenerģijas ražošanas aktīvus 
un ka varētu tikt īstenoti pasākumi 
energoefektivitātes mērķrādītāju 
sasniegšanai, un par attiecīgu jutīgumu pret 
vairumcenām un oglekļa cenu izmaiņām;

b) ir balstīts uz atbilstošiem 
prognozētā pieprasījuma un piedāvājuma 
scenārijiem, kas ietver ekonomisku 
novērtējumu par iespējamību, ka no 
ekspluatācijas varētu izņemt vai no jauna 
uzbūvēt elektroenerģijas ražošanas aktīvus 
un ka varētu tikt īstenoti pasākumi 
energoefektivitātes un starpsavienojumu 
mērķrādītāju sasniegšanai, un par attiecīgu 
jutīgumu pret vairumcenām un oglekļa 
cenu izmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 904
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir balstīts uz atbilstošiem 
prognozētā pieprasījuma un piedāvājuma 
scenārijiem, kas ietver ekonomisku 
novērtējumu par iespējamību, ka no 
ekspluatācijas varētu izņemt vai no jauna 
uzbūvēt elektroenerģijas ražošanas aktīvus 
un ka varētu tikt īstenoti pasākumi 
energoefektivitātes mērķrādītāju 
sasniegšanai, un par attiecīgu jutīgumu pret 
vairumcenām un oglekļa cenu izmaiņām;

b) ir balstīts uz atbilstošiem valstu 
prognozētā pieprasījuma un piedāvājuma 
scenārijiem, kas ietver ekonomisku 
novērtējumu par iespējamību, ka no 
ekspluatācijas varētu izņemt vai no jauna 
uzbūvēt elektroenerģijas ražošanas aktīvus 
un ka varētu tikt īstenoti pasākumi 
energoefektivitātes mērķrādītāju 
sasniegšanai, un par attiecīgu jutīgumu pret 
vairumcenām un oglekļa cenu izmaiņām;
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Or. en

Grozījums Nr. 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pienācīgi ņem vērā visu resursu 
devumu, tostarp esošo un nākotnes 
elektroenerģijas ražošanu, enerģijas 
uzkrāšanu, pieprasījumreakciju un importa 
un eksporta iespējas un to devumu elastīgai 
sistēmas darbībai;

c) pienācīgi ņem vērā visu resursu 
devumu un to iespējamo tehnoloģisko 
attīstību, tostarp esošo un nākotnes 
elektroenerģijas ražošanu, enerģijas 
uzkrāšanu, pieprasījumreakciju un importa 
un eksporta iespējas un to devumu elastīgai 
sistēmas darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 906
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pienācīgi ņem vērā visu resursu 
devumu, tostarp esošo un nākotnes 
elektroenerģijas ražošanu, enerģijas 
uzkrāšanu, pieprasījumreakciju un importa 
un eksporta iespējas un to devumu elastīgai 
sistēmas darbībai;

c) pienācīgi ņem vērā visu resursu 
devumu un to iespējamo tehnoloģisko 
attīstību, tostarp esošo un nākotnes 
elektroenerģijas ražošanu, enerģijas 
uzkrāšanu, pieprasījumreakciju un importa 
un eksporta iespējas un to devumu elastīgai 
sistēmas darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 907
Werner Langen

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pienācīgi ņem vērā visu resursu 
devumu, tostarp esošo un nākotnes 
elektroenerģijas ražošanu, enerģijas 
uzkrāšanu, pieprasījumreakciju un importa 
un eksporta iespējas un to devumu elastīgai 
sistēmas darbībai;

c) pienācīgi ņem vērā visu resursu 
devumu, tostarp esošo un nākotnes 
elektroenerģijas ražošanu, enerģijas 
uzkrāšanu, nozaru integrēšanu,
pieprasījumreakciju un importa un eksporta 
iespējas un to devumu elastīgai sistēmas 
darbībai;

Or. de

Pamatojums

Regulējums, pievienojot nozaru integrēšanu, papildināts, lai nodrošinātu stabilitāti un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem tirgū balstītajiem resursiem un tādējādi sasniegtu 
Savienības iekšējā enerģijas tirgus mērķus.

Grozījums Nr. 908
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ietver scenārijus bez esošiem vai 
plānotiem jaudas mehānismiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 909
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – h apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vajadzīgais uzticamas jaudas 
līmenis, lai nodrošinātu pietiekamību,

Or. en
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Grozījums Nr. 910
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) apzina iespējamo resursu 
pietiekamības bažu avotus, proti, vai tas ir 
tīkla vai resursu ierobežojums vai abi.

i) apzina iespējamo resursu 
pietiekamības bažu avotus, proti, vai tas ir 
tīkla vai resursu ierobežojums vai tirgus 
nepilnības.

Or. en

Grozījums Nr. 911
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) ņem vērā reālo tīkla attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 912
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) ņem vērā reālo tīkla attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 913
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
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19. pants – 4. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) ņem vērā reālo tīkla attīstību;

Or. en

Pamatojums

We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Grozījums Nr. 914
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz [PB: seši mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] ENTSO-E iesniedz 
Aģentūrai projektu metodikai, kā 
aprēķināmi šādi elementi:

5. Līdz [PB: seši mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] ENTSO-E publicē 
un iesniedz Aģentūrai projektu metodikai, 
kā aprēķināmi šādi elementi:

Or. en

Grozījums Nr. 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) zudušās slodzes vērtība; a) zudušās slodzes vērtība (zudušās 
slodzes vērtības aprēķina metodika ļauj 
dalībvalstīm ņemt vērā vietējos 
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ekonomiskos nosacījumus);

Or. pl

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm iespēju ņemt vērā vietējo specifiku, kā arī 
izvairīties no dalībvalstu savstarpējas diskriminācijas.

Grozījums Nr. 916
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) zudušās slodzes vērtība; a) zudušās slodzes vērtība; zudušās 
slodzes vērtības aprēķināšanas metodika 
ļauj dalībvalstīm ņemt vērā vietējos 
ekonomiskos nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 917
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) zudušās slodzes vērtība; a) zudušās slodzes vērtība; zudušās 
slodzes vērtības aprēķināšanas metodika 
ļauj dalībvalstīm ņemt vērā vietējos 
ekonomiskos nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
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19. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) zudušās slodzes vērtība; a) zudušās slodzes vērtība; zudušās 
slodzes vērtības aprēķināšanas metodika 
ļauj dalībvalstīm ņemt vērā vietējos 
ekonomiskos nosacījumus;

Or. en

Pamatojums

Ierosināto grozījumu mērķis ir mazināt šīs ekonomiskās atšķirības starp dalībvalstīm un 
nepieļaut diskrimināciju pret nevienas dalībvalsts klientiem.

Grozījums Nr. 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) zudušās slodzes vērtība; a) zudušās slodzes vērtība, ņemot vērā 
katras dalībvalsts starpsavienojumu 
līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 920
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) uzticamības standarts, ko izsaka kā 
sagaidāmo nepadoto enerģiju un 
sagaidāmo slodzes zuduma ilgumu.

c) uzticamības standarts, ko izsaka kā 
sagaidāmo nepadoto enerģiju un 
sagaidāmo slodzes zuduma ilgumu. 
Dalībvalstis nosaka uzticamības standarta 
mērķa vērtību atbilstīgi ENTSO-E 
izstrādātajai ES pietiekamības metodikai.
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Or. en

Grozījums Nr. 921
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – c apakšpunkts – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) d) tehniskie nosacījumi attiecībā 
uz ražošanu un tīkla darbību, tostarp 
staciju tipu parametri, tehniskās apkopes 
grafiki, elektrostacija, energosistēmu 
dīkstāve un visu ražošanas iekārtu jaudas 
samazināšanas faktori;

Or. en

Grozījums Nr. 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ražotāju un tīkla operatoru 
tehniskie nosacījumi, ņemot vērā 
konkrētas elektroenerģijas ražošanas 
ietaises raksturīgos parametrus, grafiku 
ievērošanu, elektroenerģijas ražošanas 
ietaišu specifiku, pārvades pārtraukumus 
un vērtību mazinošus faktorus visām 
elektroenerģijas ražošanas ietaisēm;

Or. pl

Pamatojums

ENTSO-E pienākums ir sagatavot vienotu vērtību mazinošu faktoru ietekmes aprēķina 
metodiku visām elektroenerģijas ražošanas ietaisēm tā, lai Eiropas elektroenerģijas 
pietiekamības novērtējumā tiktu ņemta vērā elektroenerģijas ražošanas ietaišu faktiskā spēja 
pievadīt jaudu sistēmā.
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Grozījums Nr. 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tehniskie nosacījumi attiecībā uz 
ražošanu un tīkla darbību, tostarp staciju 
tipu parametri, tehniskās apkopes grafiki, 
elektrostacija, energosistēmu dīkstāve un 
visu ražošanas iekārtu jaudas 
samazināšanas faktori;

Or. en

Pamatojums

ENTSO-E būtu jāizstrādā vienota metode jaudas samazināšanas faktoru aprēķināšanai visām 
ražošanas iekārtām, lai Eiropas resursu pietiekamības novērtējumā varētu pienācīgi ņemt 
vērā visu resursu faktisko devumu.

Grozījums Nr. 924
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus un 3. punktā minētā Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējuma 
rezultātus nodod iepriekšējai apspriešanai, 
un tos apstiprina Aģentūra, ievērojot 
22. pantā izklāstīto procedūru.

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus, scenārijus un 
pieņēmumus, uz kuriem tie balstās, un 
3. punktā minētā Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējuma rezultātus 
nodod iepriekšējai apspriešanai ar visām 
ieinteresētajām personām, un tos 
apstiprina Aģentūra, ievērojot 22. pantā 
izklāstīto procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus un 3. punktā minētā Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējuma 
rezultātus nodod iepriekšējai apspriešanai, 
un tos apstiprina Aģentūra, ievērojot 
22. pantā izklāstīto procedūru.

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus, scenāriju un pieņēmumus, 
uz kuriem tie balstās, un 3. punktā minētā 
Eiropas resursu pietiekamības novērtējuma 
rezultātus nodod iepriekšējai apspriešanai
ar visām ieinteresētajām personām, un tos 
apstiprina Aģentūra, ievērojot 22. pantā 
izklāstīto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Eiropas resursu pietiekamības novērtējumam, tostarp pamatā esošajiem scenārijiem un 
pieņēmumiem, ir jābūt pilnībā pārredzamiem, lai ieinteresētās personas tos varētu pienācīgi 
pārbaudīt.

Grozījums Nr. 926
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus un 3. punktā minētā Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējuma 
rezultātus nodod iepriekšējai apspriešanai, 
un tos apstiprina Aģentūra, ievērojot 
22. pantā izklāstīto procedūru.

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus, scenārijus un 
pieņēmumus, uz kuriem tie balstās, un 
3. punktā minētā Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējuma rezultātus 
nodod iepriekšējai apspriešanai ar visām 
ieinteresētajām personām, un tos 
apstiprina Aģentūra, ievērojot 22. pantā 
izklāstīto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 927
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Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus un 3. punktā minētā Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējuma 
rezultātus nodod iepriekšējai apspriešanai, 
un tos apstiprina Aģentūra, ievērojot 
22. pantā izklāstīto procedūru.

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus, scenārijus un 
pieņēmumus, uz kuriem tie balstās, un 
3. punktā minētā Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējuma rezultātus 
nodod iepriekšējai apspriešanai, un tos 
apstiprina Aģentūra, ievērojot 22. pantā 
izklāstīto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus un 3. punktā minētā 
Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējuma rezultātus nodod iepriekšējai 
apspriešanai, un tos apstiprina Aģentūra, 
ievērojot 22. pantā izklāstīto procedūru.

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus nodod iepriekšējai 
apspriešanai, un tos apstiprina Aģentūra, 
ievērojot 22. pantā izklāstīto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 929
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus un 3. punktā minētā 
Eiropas resursu pietiekamības 

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus nodod iepriekšējai 
apspriešanai, un tos apstiprina Aģentūra, 
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novērtējuma rezultātus nodod iepriekšējai 
apspriešanai, un tos apstiprina Aģentūra, 
ievērojot 22. pantā izklāstīto procedūru.

ievērojot 22. pantā izklāstīto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Rādītāju aplēsi un priekšlikumu saskaņā ar 5. punktu dalībvalstis nosaka atbilstīgi ENTSO-E 
izstrādātajai ES pietiekamības metodikai.

Grozījums Nr. 930
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 2. un 5. punktā minētos 
priekšlikumus un 3. punktā minētā Eiropas 
resursu pietiekamības novērtējuma 
rezultātus nodod iepriekšējai apspriešanai, 
un tos apstiprina Aģentūra, ievērojot 
22. pantā izklāstīto procedūru.

6. 2., 4. un 5. punktā minētos 
metodikas priekšlikumus un 3. punktā 
minētā Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējuma rezultātus nodod iepriekšējai 
ieinteresēto personu apspriešanai, un tos 
apstiprina Aģentūra, ievērojot 22. pantā 
izklāstīto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 931
Flavio Zanonato

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants

Jaudas mehānismi

1) Lai risinātu joprojām pastāvošās bažas, 
ko nevar kliedēt ar pasākumiem atbilstīgi 
18. panta 3. punktam, dalībvalstis kā 
galējo līdzekli var ieviest jaudas 
mehānismus, ievērojot šā panta 
noteikumus un Savienības valsts atbalsta 
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noteikumus. Mehānismā sakopotās 
jaudas apjoms nepārsniedz to, kas ir 
obligāti vajadzīgs konstatēto bažu 
kliedēšanai. Valsts regulatīvā iestāde 
apstiprina parametrus, kas nosaka jaudas 
mehānismā iepērkamās jaudas apjomu.

2) Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. Tie ir 
atvērti visu paaudžu tehnoloģijām, 
akumulācijai un pieprasījumreakcijai.

3) Pirms jaudas mehānismu ieviešanas 
saskaņā ar 2. punktu dalībvalstis veic 
vispusīgu pētījumu par to iespējamo 
ietekmi uz kaimiņu dalībvalstīm, ņemot 
vērā vismaz elektroenerģijas ziņā 
savienotās, kaimiņos esošās dalībvalstis 
un ieinteresētās personas no šīm 
dalībvalstīm.

4) Dalībvalstis novērtē, vai jaudas 
mehānisms stratēģiskās rezerves veidā var 
atrisināt Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā konstatētās resursu 
pietiekamības bažas. Ja tas tā ir, 
dalībvalstis ievieš stratēģisku rezervi. 
Tikai tad, ja tas tā nav, dalībvalstis var 
īstenot jaudas mehānismu, kas nav 
stratēģiska rezerve.

5) Dalībvalstis neievieš jaudas 
mehānismus, ja:

a) Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību; vai

b) attiecībā uz detalizēto ceļvedi, kā minēts 
18. panta 3. punktā, Komisija nav 
sniegusi pozitīvu lēmumu, kā minēts 
18. panta 3.b punktā.

6) Ja dalībvalsts piemēro jaudas 
mehānismu, tā pārskata šo mehānismu 
un nodrošina, ka saskaņā ar minēto 
mehānismu netiek slēgti līgumi, ja:

a) Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību; un/vai
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b) 18. panta 3. punktā minētie pasākumi 
ir pietiekami īstenoti saskaņā ar 18. panta 
3.e punktu.

7) Jaudas mehānismi ir pagaidu 
mehānismi. Tos apstiprina Komisija uz 
laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. 
To pakāpeniski pārtrauc vai vismaz 
pakāpeniski samazina, pamatojoties uz 
īstenošanas plānu saskaņā ar 18. panta 
3. punktu.

8) Izņemot stratēģiskās rezerves, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas pēc (šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas) emitē vismaz 450 g 
CO2/kWh.

Or. en

Grozījums Nr. 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants

Jaudas mehānismi

1) Lai risinātu joprojām pastāvošās bažas, 
ko nevar kliedēt ar pasākumiem atbilstīgi 
18. panta 3. punktam, dalībvalstis kā 
galējo līdzekli var ieviest jaudas 
mehānismus, ievērojot šā panta 
noteikumus un Savienības valsts atbalsta 
noteikumus. Mehānismā sakopotās 
jaudas apjoms nepārsniedz to, kas ir 
obligāti vajadzīgs konstatēto bažu 
kliedēšanai. Valsts regulatīvā iestāde 
apstiprina parametrus, kas nosaka jaudas 
mehānismā iepērkamās jaudas apjomu.

2) Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. Tie ir 
atvērti visu paaudžu tehnoloģijām, 
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akumulācijai un pieprasījumreakcijai.

3) Pirms jaudas mehānismu ieviešanas 
saskaņā ar 2. punktu dalībvalsts veic 
vispusīgu pētījumu par to iespējamo 
ietekmi uz kaimiņu dalībvalstīm, ņemot 
vērā vismaz elektroenerģijas ziņā 
savienotās, kaimiņos esošās dalībvalstis 
un ieinteresētās personas no šīm 
dalībvalstīm.

4) Dalībvalstis novērtē, vai jaudas 
mehānisms stratēģiskās rezerves veidā var 
atrisināt Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā konstatētās resursu 
pietiekamības bažas. Ja tas tā ir, 
dalībvalstis ievieš stratēģisku rezervi. 
Tikai tad, ja tas tā nav, dalībvalstis var 
īstenot jaudas mehānismu, kas nav 
stratēģiska rezerve.

5) Dalībvalstis neievieš jaudas 
mehānismus, ja:

a) Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību; vai

b) attiecībā uz detalizēto ceļvedi, kā minēts 
18. panta 3. punktā, Komisija nav 
sniegusi pozitīvu lēmumu.

6) Ja dalībvalsts piemēro jaudas 
mehānismu, tā pārskata šo mehānismu 
un nodrošina, ka saskaņā ar minēto 
mehānismu netiek slēgti līgumi, ja:

a) Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību; un/vai

b) 18. panta 3. punktā minētie pasākumi 
ir pietiekami īstenoti.

7) Jaudas mehānismi ir pagaidu 
mehānismi. Tos apstiprina Komisija uz 
laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. 
To pakāpeniski pārtrauc vai vismaz 
pakāpeniski samazina, pamatojoties uz 
īstenošanas plānu saskaņā ar 18. panta 
3. punktu.

8) Izņemot stratēģiskās rezerves, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
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ražošanas jaudas, kas pēc [šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

Or. en

Grozījums Nr. 933
Carolina Punset

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni.

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda
vajadzīgo piegādes drošības līmeni. Veic 
rūpīgu izmaksu un ieguvumu analīzi, lai 
pamatotu nepieciešamību sasniegt 
konkrētu piegādes drošības līmeni, kā arī 
lai pamatotu nepieciešamību pieņemt 
jaudas mehānismus nolūkā panākt šādu 
vajadzīgo līmeni.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīgais piegādes drošības līmenis būtu jānosaka, ņemot vērā vērtību, ko patērētāji 
piedēvē elektroenerģijai (VoLL — zudušās slodzes vērtība), apzinot saikni starp papildu 
izmaksām, kuras saistītas ar patērētāju nodrošināšanu pret piegādes pārtraukumiem, un 
izmaksām, ko patērētājiem rada papildu piegādes pārtraukumi. Saistībā ar šāda vajadzīgā 
līmeņa panākšanu un tā kā jaudas atlīdzināšanas mehānismi izkropļo tirgu, tie būtu jāpieņem 
tikai pēc tam, kad ir gan pārbaudīta to tehniskā nepieciešamība un ekonomiskais 
lietderīgums, gan izvērtētas citas alternatīvas iespējas.

Grozījums Nr. 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni.

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni. 
Pārrobežu tirdzniecības zonu gadījumā 
šādus uzticamības standartus attiecīgās 
iestādes nosaka kopīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 935
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni.

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami un objektīvi 
norāda piegādes drošības līmeni, ko tās 
uzskata par nepieciešamu. Uzticamības 
standartu nosaka tehniski iespējamā un 
izmaksu ziņā lietderīgā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Pastāv iespēja, ka, cenšoties pamatot jaudas mehānisma izmantošanu, dalībvalsts varētu 
noteikt nevajadzīgi augstu un nereālu uzticamības standartu, kura izpildei būtu nepieciešams 
izmantot šādu jaudas mehānismu. Labi funkcionējošu tirgu interesēs un lai pēc iespējas 
samazinātu patērētāju izmaksas par elektroenerģiju, uzticamības standarts būtu jānosaka 
maksimāli tehniski iespējamā un izmaksu ziņā lietderīgā līmenī.

Grozījums Nr. 936
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
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mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni.

mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vajadzīgo piegādes drošības līmeni. Šis 
uzticamības standarts ir jānosaka tehniski 
iespējamā un izmaksu ziņā lietderīgā 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni.

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, lai pārredzami noteiktu 
vajadzīgo piegādes drošības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Nosakot vajadzīgo piegādes drošības līmeni, dalībvalstis apsver elektroenerģijas ražošanas 
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un nepieciešamību izvairīties no videi kaitīgām subsīdijām.

Grozījums Nr. 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni.

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vajadzīgo piegādes drošības līmeni.

Or. en
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Grozījums Nr. 939
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni.

1. Dalībvalstīm ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 940
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalstis izmanto jaudas 
mehānismus, tām ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni.

1. Dalībvalstīm ir jābūt uzticamības 
standartam, kas pārredzami norāda to 
vēlamo piegādes drošības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, par pamatu izmantojot 
metodiku atbilstīgi 19. panta 5. punktam.

2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, par pamatu izmantojot 
metodiku atbilstīgi 19. panta 5. punktam
un ņemot vērā vajadzības principu un 
proporcionalitātes principu, kā arī 
vajadzību izvairīties no videi kaitīgu 
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subsīdiju negatīvās ietekmes un tirgus 
izkropļojumiem, jo rastos jaudas 
pārpalikums.

Or. en

Pamatojums

Nosakot vajadzīgo piegādes drošības līmeni, dalībvalstis apsver elektroenerģijas ražošanas 
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un nepieciešamību izvairīties no videi kaitīgām subsīdijām.

Grozījums Nr. 942
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, par pamatu izmantojot 
metodiku atbilstīgi 19. panta 5. punktam.

2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, par pamatu izmantojot 
metodiku atbilstīgi 19. panta 5. punktam
un ņemot vērā elektroenerģijas 
pieprasījuma attīstību, vajadzības 
principu un proporcionalitātes principu 
un nepieciešamību izvairīties no videi un 
ekonomikai kaitīgām subsīdijām.

Or. en

Grozījums Nr. 943
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, par pamatu izmantojot 
metodiku atbilstīgi 19. panta 5. punktam.

2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, par pamatu izmantojot 
metodiku atbilstīgi 19. panta 5. punktam
un ņemot vērā vajadzības principu un 
proporcionalitātes principu, kā arī 
vajadzību izvairīties no videi kaitīgu 
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subsīdiju negatīvās ietekmes.

Or. en

Grozījums Nr. 944
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, par pamatu izmantojot 
metodiku atbilstīgi 19. panta 5. punktam.

2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, dalībvalsts vai 
dalībvalsts izraudzītā iestāde, par pamatu 
izmantojot metodiku atbilstīgi 19. panta 
5. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 945
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, par pamatu izmantojot 
metodiku atbilstīgi 19. panta 5. punktam.

2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, par pamatu izmantojot 
atrunāto metodiku, piemēram, atbilstīgi 
19. panta 5. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 946
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. Uzticamības standartu nosaka valsts 
regulatīvā iestāde, par pamatu izmantojot 
metodiku atbilstīgi 19. panta 5. punktam.

2. Uzticamības standartu nosaka 
dalībvalsts vai dalībvalsts izraudzītā
iestāde, par pamatu izmantojot metodiku 
atbilstīgi 19. panta 5. punktam.

Or. en

Pamatojums

Uzticamības standartu labāk noteikt vai nu tieši dalībvalstij, vai netieši dalībvalsts izraudzītai 
iestādei.

Grozījums Nr. 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzticamības standartu aprēķina, 
izmantojot zudušās slodzes vērtību un
jauna tirgus dalībnieka izmaksas konkrētā 
laikposmā.

3. Uzticamības standartu aprēķina, 
izmantojot jauna tirgus dalībnieka 
izmaksas konkrētā laikposmā.

Or. en

Grozījums Nr. 948
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valsts regulatīvā iestāde apstiprina 
parametrus, kas nosaka jaudas mehānismā 
iepērkamās jaudas apjomu.

4. Kompetentā iestāde apstiprina 
parametrus, kas nosaka jaudas mehānismā 
iepērkamās jaudas apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 949
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Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Ja tas ir tehniski iespējams, jaudas 
mehānismi ir atvērti tiešai pārrobežu 
dalībai ar citām dalībvalstīm, ja starp šīm 
dalībvalstīm un tirdzniecības zonu, kurā 
piemēro mehānismu, ir tiešs tīkla 
savienojums. Šādā gadījumā tieša 
pārrobežu dalība ir atvērta tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas 
attiecīgajās dalībvalstīs, un, ja tas nav 
iespējams, starpsavienojumiem ar 
dalībvalsti, kura īsteno jaudas 
mehānismu.

Or. fr

Grozījums Nr. 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai pārrobežu dalībai,
ar kuru jaudu, kas atrodas citā dalībvalstī, 
ja starp šo dalībvalsti ir tīkla savienojums,
vai starpsavienotājus jaudas mehānisma 
ietvaros var sertificēt un atlīdzināt to 
dalību saskaņā ar 2. un 2.a punktā 
minētajiem ierobežojumiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jādod iespēja paredzēt pietiekami elastīgus noteikumus par pārrobežu 
dalību to jaudas mehānismā.
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Grozījums Nr. 951
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai pārrobežu dalībai,
kura paredz, ka jaudu, kas atrodas citā 
dalībvalstī, vai starpsavienotājus jaudas 
mehānisma ietvaros var sertificēt un 
atlīdzināt to dalību saskaņā ar 2. un 
2.a punktā minētajiem ierobežojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 952
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai pārrobežu dalībai,
kura paredz, ka jaudu, kas atrodas citā 
dalībvalstī, vai starpsavienotājus jaudas 
mehānisma ietvaros var sertificēt un 
atlīdzināt to dalību saskaņā ar 2.a punktā 
minētajiem ierobežojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
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rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ciktāl citā dalībvalstī esošo 
jaudu iespējams sertificēt šāda jaudas 
mehānisma ietvaros, ņemot vērā no 2. un 
2.a punkta izrietošos ierobežojumus.

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai precizēt pārrobežu jaudas dalības noteikumus jaudas 
mehānismos, saglabājot zināmu elastību apstiprināto kritēriju pielietošanā.

Grozījums Nr. 954
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Visi jaudas mehānismi, kas nav 
stratēģiskās rezerves, ir atvērti tiešai tādu 
jaudas piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz stratēģiskajām rezervēm nevajadzētu būt nekādam izņēmumam.

Grozījums Nr. 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
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piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir fizisks tīkla savienojums.

Or. en

Grozījums Nr. 956
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Jaudas mehānismi un stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

Or. en

Grozījums Nr. 957
András Gyürk, György Hölvényi

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, var būt atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

Or. en

Grozījums Nr. 958
Jaromír Kohlíček
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Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Mehānismi ir atvērti tiešai tādu 
jaudas piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums 21. panta 1. punktā neietver pārrobežu dalību stratēģiskās rezerves 
jaudas mehānismā. Šis izņēmums priekšlikumā nekur netiek pamatots; mūsuprāt, šādam 
izņēmumam arī nav nekāda teorētiska iemesla. Stratēģiskās rezerves ir standarta jaudas 
mehānisms, kurā pārrobežu dalība var nodrošināt lielāku efektivitāti. Attiecībā uz stratēģisko 
rezervi šis jautājums ir sevišķi svarīgs un sniedz jaunas iespējas efektīvi koplietot 
kaimiņvalstu ražošanas pietiekamības pārpalikumu.

Grozījums Nr. 959
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Mehānismi ir atvērti tiešai tādu 
jaudas piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

Or. en

Grozījums Nr. 960
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Mehānismi ir atvērti tiešai tādu 
jaudas piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

Or. en

Grozījums Nr. 961
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Jaudas mehānismi ir atvērti tiešai 
tādu jaudas piegādātāju dalībai, kas atrodas 
citā dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu dalībai jāattiecas uz visu veidu mehānismiem, kuru mērķis ir nodrošināt piegādes 
drošību, un tas ietver stratēģiskās rezerves.

Grozījums Nr. 962
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 

1. Jaudas mehānismi ir atvērti tiešai 
tādu jaudas piegādātāju dalībai, kas atrodas 
citā dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
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tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

mehānismu, ir tīkla savienojums.

Or. en

Grozījums Nr. 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mehānismi, kas nav stratēģiskās 
rezerves, ir atvērti tiešai tādu jaudas 
piegādātāju dalībai, kas atrodas citā 
dalībvalstī, ja starp šo dalībvalsti un 
tirdzniecības zonu, kurā piemēro 
mehānismu, ir tīkla savienojums.

1. Mehānismi ir atvērti tiešai tādu 
jaudas piegādātāju pārrobežu dalībai, kas 
atrodas citā dalībvalstī, atbilstīgi 
starpsavienojumu līmenim starp šo 
dalībvalsti un tirdzniecības zonu, kurā 
piemēro mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
aizrobežu jaudai, kas spējīga nodrošināt 
iekšzemes jaudai līdzvērtīgu tehniskās 
veiktspējas līmeni, ir izdevība piedalīties 
tajā pašā konkurenciālajā procesā, kur 
piedalās iekšzemes jauda.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
atbilstīgai aizrobežu jaudai, kas spējīga 
nodrošināt iekšzemes jaudai līdzvērtīgu
devumu to sistēmu pietiekamībā, ir 
izdevība piedalīties tajā pašā 
konkurenciālajā procesā, kur piedalās 
iekšzemes jauda.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jādod iespēja paredzēt pietiekami elastīgus noteikumus par pārrobežu 
dalību to jaudas mehānismā.
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Grozījums Nr. 965
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
aizrobežu jaudai, kas spējīga nodrošināt 
iekšzemes jaudai līdzvērtīgu tehniskās 
veiktspējas līmeni, ir izdevība piedalīties 
tajā pašā konkurenciālajā procesā, kur 
piedalās iekšzemes jauda.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
atbilstīgai aizrobežu jaudai, kas spējīga 
nodrošināt iekšzemes jaudai līdzvērtīgu
devumu to sistēmu pietiekamībā, ir 
izdevība piedalīties tajā pašā 
konkurenciālajā procesā, kur piedalās 
iekšzemes jauda.

Or. en

Grozījums Nr. 966
András Gyürk, György Hölvényi

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
aizrobežu jaudai, kas spējīga nodrošināt 
iekšzemes jaudai līdzvērtīgu tehniskās 
veiktspējas līmeni, ir izdevība piedalīties 
tajā pašā konkurenciālajā procesā, kur 
piedalās iekšzemes jauda.

2. Dalībvalstis var nodrošināt, ka 
atbilstīgai aizrobežu jaudai, kas spējīga 
nodrošināt iekšzemes jaudai līdzvērtīgu
devumu to sistēmu pietiekamībā, ir 
izdevība piedalīties tajā pašā 
konkurenciālajā procesā, kur piedalās 
iekšzemes jauda.

Or. en

Pamatojums

Obligāta atvērtība aizrobežu jaudai varētu traucēt iekšzemes enerģētikas politikas mērķiem. 
Varētu dramatiski samazināties stimuli jaunu iekšzemes elektrostaciju izbūvei.

Grozījums Nr. 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
aizrobežu jaudai, kas spējīga nodrošināt 
iekšzemes jaudai līdzvērtīgu tehniskās 
veiktspējas līmeni, ir izdevība piedalīties 
tajā pašā konkurenciālajā procesā, kur 
piedalās iekšzemes jauda.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
sertificētai aizrobežu jaudai, kas spējīga 
nodrošināt iekšzemes jaudai līdzvērtīgu 
ieguldījumu sistēmā, ir izdevība piedalīties 
tajā pašā konkurenciālajā procesā, kur 
piedalās iekšzemes jauda.

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai precizēt aizrobežu jaudas dalības noteikumus jaudas 
mehānismos, saglabājot zināmu elastību apstiprināto kritēriju pielietošanā.

Grozījums Nr. 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
aizrobežu jaudai, kas spējīga nodrošināt 
iekšzemes jaudai līdzvērtīgu tehniskās 
veiktspējas līmeni, ir izdevība piedalīties 
tajā pašā konkurenciālajā procesā, kur 
piedalās iekšzemes jauda.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
atbilstīgai aizrobežu jaudai, kas spējīga 
nodrošināt iekšzemes jaudai līdzvērtīgu 
tehniskās veiktspējas līmeni, ir izdevība 
piedalīties tajā pašā konkurences procesā, 
kur piedalās iekšzemes jauda.

Or. fr

Grozījums Nr. 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1) Dalībvalsts, kas piemēro 
mehānismu, var ierobežot tiešu pārrobežu 
dalību, attiecinot to tikai uz:

a) tirdzniecības zonām ar tiešu tīkla 
savienojumu starp šo tirdzniecības zonu 
un tirdzniecības zonu, kura piemēro 
mehānismu;

b) tirdzniecības zonām, kas nepiemēro 
stratēģisko rezervi;

c) jaudas piegādātājiem, kas jau 
nepiedalās citā jaudas mehānismā tajā 
pašā piegādes periodā.

Tomēr konkrētajos gadījumos, kad 
piemēro šos ierobežojumus, dalībvalstis 
savās jaudas prasībās ņem vērā šīs 
neatbilstīgās jaudas devumu savu sistēmu 
pietiekamībā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām ierobežot tādu jaudas piegādātāju pārrobežu dalību, kas 
ir no tirdzniecības zonas, kura piemēro stratēģisko rezervi.

Grozījums Nr. 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts, kas izmanto jaudas 
mehānismu, var ierobežot pārrobežu 
jaudas tiešo dalību:

a) ar cenu zonām, kas ir tieši saistītas ar 
cenu zonu, kurā izmanto jaudas 
mehānismu;

b) ar cenu zonām, kurās neizmanto 
stratēģiskās rezerves mehānismu;

c) ar tiem jaudas piegādātājiem, kuri 
nepiedalās nevienā citā jaudas 
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mehānismā tajā pašā piegādes periodā.

Izņēmuma gadījumos, kad piemēro 
iepriekš minētos ierobežojumus, 
dalībvalstis ņem vērā tās jaudas 
ieguldījumu, kas varētu piedalīties jaudas 
pietiekamības nodrošināšanā, ja nebūtu 
piemēroti ierobežojumi.

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai precizēt pārrobežu jaudas dalības noteikumus jaudas 
mehānismos, saglabājot zināmu elastību apstiprināto kritēriju pielietošanā.

Grozījums Nr. 971
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts, kas piemēro 
mehānismu, var ierobežot tiešu pārrobežu 
dalību, attiecinot to tikai uz:

a) tirdzniecības zonām ar tiešu tīkla 
savienojumu starp šo tirdzniecības zonu 
un tirdzniecības zonu, kura piemēro 
mehānismu;

b) tirdzniecības zonām, kas nepiemēro 
stratēģisko rezervi;

c) jaudas piegādātājiem, kas jau 
nepiedalās citā jaudas mehānismā tajā 
pašā piegādes periodā. Tomēr konkrētajos 
gadījumos, kad piemēro šos 
ierobežojumus, dalībvalstis savās jaudas 
prasībās ņem vērā šīs neatbilstīgās jaudas 
devumu savu sistēmu pietiekamībā.

Or. en

Grozījums Nr. 972
Zdzisław Krasnodębski
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts, kas piemēro 
mehānismu, var ierobežot tiešu pārrobežu 
dalību, attiecinot to tikai uz:

a) tirdzniecības zonām ar tiešu tīkla 
savienojumu starp šo tirdzniecības zonu 
un tirdzniecības zonu, kura piemēro 
mehānismu;

b) tirdzniecības zonām, kas nepiemēro 
stratēģisko rezervi;

c) jaudas piegādātājiem, kas jau 
nepiedalās citā jaudas mehānismā tajā 
pašā piegādes periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis neierobežo savā 
teritorijā esošās jaudas dalību citu 
dalībvalstu jaudas mehānismos.

3. Dalībvalstis neierobežo savā 
teritorijā esošās jaudas dalību citu 
dalībvalstu jaudas mehānismos. Tomēr 
šajā ziņā ir jāņem vērā, ka īpašos slodzes 
apstākļos valstu jauda vispirms ir 
jāizmanto, lai segtu attiecīgās valsts 
iekšējo pieprasījumu.

Or. de

Pamatojums

Ja rodas īpaši slodzes apstākļi, valsts jauda vispirms ir jāizmanto savā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 974
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Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis neierobežo savā 
teritorijā esošās jaudas dalību citu 
dalībvalstu jaudas mehānismos.

3. Dalībvalstis neierobežo savā 
teritorijā esošu atbilstīgu jaudas 
piegādātāju dalību citu dalībvalstu jaudas 
mehānismos.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jādod iespēja paredzēt pietiekami elastīgus noteikumus par pārrobežu 
dalību to jaudas mehānismā.

Grozījums Nr. 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis neierobežo savā 
teritorijā esošās jaudas dalību citu 
dalībvalstu jaudas mehānismos.

3. Dalībvalstis neierobežo savā 
teritorijā esošās sertificētās jaudas dalību 
citu dalībvalstu jaudas mehānismos.

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai precizēt pārrobežu jaudas dalības noteikumus jaudas 
mehānismos, saglabājot zināmu elastību apstiprināto kritēriju pielietošanā.

Grozījums Nr. 976
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis neierobežo savā 
teritorijā esošās jaudas dalību citu 
dalībvalstu jaudas mehānismos.

3. Dalībvalstis neierobežo savā 
teritorijā esošu atbilstīgu jaudas 
piegādātāju dalību citu dalībvalstu jaudas 
mehānismos.

Or. en

Grozījums Nr. 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārrobežu dalība tirgus mēroga
jaudas mehānismos neizmaina, nepārveido, 
ne arī citādi ietekmē starpzonu grafikus un 
fiziskās plūsmas starp dalībvalstīm, kuras 
nosaka vienīgi rezultāts, kas iegūts jaudas 
piešķiršanā atbilstīgi 14. pantam.

4. Pārrobežu dalība jaudas 
mehānismos neizmaina, nepārveido, ne arī 
citādi ietekmē starpzonu grafikus un 
fiziskās plūsmas starp dalībvalstīm, kuras 
nosaka vienīgi rezultāts, kas iegūts jaudas 
piešķiršanā atbilstīgi 14. pantam.

Or. fr

Grozījums Nr. 978
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārrobežu dalība tirgus mēroga
jaudas mehānismos neizmaina, nepārveido, 
ne arī citādi ietekmē starpzonu grafikus un 
fiziskās plūsmas starp dalībvalstīm, kuras 
nosaka vienīgi rezultāts, kas iegūts jaudas 
piešķiršanā atbilstīgi 14. pantam.

4. Pārrobežu dalība jaudas 
mehānismos neizmaina, nepārveido, ne arī 
citādi ietekmē starpzonu grafikus un 
fiziskās plūsmas starp dalībvalstīm, kuras 
nosaka vienīgi rezultāts, kas iegūts jaudas 
piešķiršanā atbilstīgi 14. pantam.

Or. en
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Grozījums Nr. 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārrobežu dalība tirgus mēroga
jaudas mehānismos neizmaina, nepārveido, 
ne arī citādi ietekmē starpzonu grafikus un 
fiziskās plūsmas starp dalībvalstīm, kuras 
nosaka vienīgi rezultāts, kas iegūts jaudas 
piešķiršanā atbilstīgi 14. pantam.

4. Pārrobežu dalība jaudas 
mehānismos neizmaina, nepārveido, ne arī 
citādi ietekmē starpzonu grafikus un 
fiziskās plūsmas starp dalībvalstīm, kuras 
nosaka vienīgi rezultāts, kas iegūts jaudas 
piešķiršanā atbilstīgi 14. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu 
un to pašu piegādes periodu. 
Nepieejamības gadījumā uz tiem attiecas 
nepieejamības maksājumi un divi vai 
vairāki nepieejamības maksājumi, ja divās 
vai vairākās tirdzniecības zonās, kur 
nolīgts jaudas piegādātājs, ir vienlaicīgs 
iztrūkums.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 981
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 5. Jaudas piegādātāji nevar piedalīties 
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vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā uz tiem attiecas nepieejamības 
maksājumi un divi vai vairāki 
nepieejamības maksājumi, ja divās vai 
vairākās tirdzniecības zonās, kur nolīgts 
jaudas piegādātājs, ir vienlaicīgs 
iztrūkums.

vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā uz tiem attiecas nepieejamības 
maksājumi un divi vai vairāki 
nepieejamības maksājumi, ja divās vai 
vairākās tirdzniecības zonās, kur nolīgts 
jaudas piegādātājs, ir vienlaicīgs 
iztrūkums.

5. Jaudas piegādātāji ārpus vietējā 
tirgus var piedalīties tikai vienā
mehānismā attiecībā uz vienu un to pašu 
piegādes periodu. Nepieejamības gadījumā 
uz tiem attiecas nepieejamības maksājumi.

Or. de

Pamatojums

Jaudas piegādātājiem ārpus vietējā tirgus būtu jāpiedalās tikai vienā mehānismā attiecībā uz 
vienu un to pašu piegādes periodu. Jaudas piegādātājiem attiecībā uz vienu un to pašu 
piegādes periodu piedaloties vairākos mehānismos ārpus vietējā tirgus, rodas risks, ka 
vajadzīgās jaudas varētu nebūt pieejamas.

Grozījums Nr. 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā uz tiem attiecas nepieejamības 
maksājumi un divi vai vairāki 
nepieejamības maksājumi, ja divās vai 
vairākās tirdzniecības zonās, kur nolīgts 
jaudas piegādātājs, ir vienlaicīgs 
iztrūkums.

5. Nepārkāpjot no 2. punkta 
izrietošos ierobežojumus, jaudas
piegādātāji var piedalīties vairākos 
mehānismos attiecībā uz vienu un to pašu 
piegādes periodu. Nepieejamības gadījumā 
uz tiem attiecas nepieejamības maksājumi.

Or. pl

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai precizēt pārrobežu jaudas dalības noteikumus jaudas 
mehānismos, saglabājot zināmu elastību apstiprināto kritēriju pielietošanā.

Grozījums Nr. 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā uz tiem attiecas nepieejamības 
maksājumi un divi vai vairāki 
nepieejamības maksājumi, ja divās vai 
vairākās tirdzniecības zonās, kur nolīgts 
jaudas piegādātājs, ir vienlaicīgs 
iztrūkums.

5. Jaudas piegādātāji nevar piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā uz tiem attiecas nepieejamības 
maksājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 985
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā uz tiem attiecas nepieejamības 
maksājumi un divi vai vairāki 
nepieejamības maksājumi, ja divās vai 
vairākās tirdzniecības zonās, kur nolīgts 
jaudas piegādātājs, ir vienlaicīgs 
iztrūkums.

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā uz tiem attiecas nepieejamības 
maksājumi un divi vai vairāki 
nepieejamības maksājumi, ja divās vai 
vairākās tirdzniecības zonās, kur nolīgts 
jaudas piegādātājs, ir vienlaicīgs 
iztrūkums. Jaudas piegādātājiem ir atļauts 
piedalīties ar ne vairāk kā savu 
maksimālo jaudu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan jaudas piegādātāji tajā pašā piegādes periodā var piedalīties vairāk nekā vienā 
mehānismā, jaudas piegādātājiem ir atļauts piedalīties ar ne vairāk kā savu pieejamo 
maksimālo jaudu, lai neapdraudētu piegādes drošību.

Grozījums Nr. 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā uz tiem attiecas nepieejamības 
maksājumi un divi vai vairāki 
nepieejamības maksājumi, ja divās vai 
vairākās tirdzniecības zonās, kur nolīgts 
jaudas piegādātājs, ir vienlaicīgs 
iztrūkums.

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā vai tad, ja tie nespēj izpildīt visas 
savas saistības, uz tiem attiecas 
nepieejamības maksājumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 987
Cristian-Silviu Buşoi
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Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā uz tiem attiecas nepieejamības 
maksājumi un divi vai vairāki 
nepieejamības maksājumi, ja divās vai 
vairākās tirdzniecības zonās, kur nolīgts 
jaudas piegādātājs, ir vienlaicīgs 
iztrūkums.

5. Neskarot 2. punktā noteiktos 
ierobežojumus, jaudas piegādātāji var 
piedalīties vairākos mehānismos attiecībā 
uz vienu un to pašu piegādes periodu. 
Nepieejamības gadījumā uz tiem attiecas 
nepieejamības maksājumi saskaņā ar 
10. punkta d) apakšpunktā minētajiem 
kopīgajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jaudas piegādātāji var piedalīties 
vairākos mehānismos attiecībā uz vienu un 
to pašu piegādes periodu. Nepieejamības 
gadījumā uz tiem attiecas nepieejamības 
maksājumi un divi vai vairāki 
nepieejamības maksājumi, ja divās vai 
vairākās tirdzniecības zonās, kur nolīgts 
jaudas piegādātājs, ir vienlaicīgs 
iztrūkums.

5. Neskarot 2. punktā noteiktos 
ierobežojumus, jaudas piegādātāji var 
piedalīties vairākos mehānismos attiecībā 
uz vienu un to pašu piegādes periodu. 
Nepieejamības gadījumā uz tiem attiecas 
nepieejamības maksājumi saskaņā ar 
10. punkta d) apakšpunktā minētajiem 
kopīgajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jādod iespēja paredzēt pietiekami elastīgus noteikumus par pārrobežu 
dalību to jaudas mehānismā.

Grozījums Nr. 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Regulas priekšlikums
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21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā 
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu 
robežai.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav pilnīgi skaidrs, kāda būs reģionālo operatīvo centru izveides pievienotā vērtība. ENTSO-
E jau ir Eiropas mēroga struktūra, kurā apvienojušies pārvades tīklu operatori. Papildu 
struktūra radītu nesamērīgu administratīvo un birokrātisko slogu. Noteikti būtu jāizvairās 
veidot struktūras, kas cita citu dublē.

Grozījums Nr. 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā 
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

6. Ja ir īstenoti jaudas mehānismi, 
pārvades sistēmu operatori palīdz 
attiecīgajām regulatīvajām iestādēm 
aprēķināt maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 991
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā 
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

6. Pārvades sistēmu operatori, 
koordinējoties ar attiecīgajiem PSO, reizi 
gadā aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

Or. en

Grozījums Nr. 992
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā 
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

6. Pārvades sistēmu operatori reizi 
gadā aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

Or. en

Grozījums Nr. 993
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Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā 
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

6. Pārvades sistēmu operatori reizi 
gadā aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

Or. en

Grozījums Nr. 994
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā 
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

6. Pārvades sistēmu operatori reizi 
gadā aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

Or. en

Grozījums Nr. 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
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21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā 
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

6. Pārvades sistēmu operatori reizi 
gadā aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka reģionālajiem drošības koordinatoriem netiktu uzticēta kompetence 
aprēķināt maksimālo ieejas jaudu, kas pieejama aizrobežu jaudas dalībai jaudas mehānismā, 
šis noteikums būtu attiecīgi jāgroza.

Grozījums Nr. 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā 
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

6. Pārvades sistēmu operatori reizi 
gadā aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

Or. pl

Pamatojums

Šai jomai ir jāpaliek dalībvalsts kompetencē.
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Grozījums Nr. 997
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā 
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

6. Attiecīgais pārvades sistēmas 
operators reizi gadā aprēķina maksimālo 
ieejas jaudu, kas pieejama aizrobežu jaudas 
dalībai, ņemot vērā starpsavienojuma 
sagaidāmo pieejamību un iespējamo 
sistēmas stresa vienlaicīgumu starp 
sistēmu, kurā mehānismu piemēro, un 
sistēmu, kurā atrodas aizrobežu jauda. 
Aprēķins ir vajadzīgs katrai tirdzniecības 
zonu robežai.

Or. en

Grozījums Nr. 998
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā 
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

6. Attiecīgais pārvades sistēmas 
operators reizi gadā aprēķina maksimālo 
ieejas jaudu, kas pieejama aizrobežu jaudas 
dalībai, ņemot vērā starpsavienojuma 
sagaidāmo pieejamību un iespējamo 
sistēmas stresa vienlaicīgumu starp 
sistēmu, kurā mehānismu piemēro, un 
sistēmu, kurā atrodas aizrobežu jauda. 
Aprēķins ir vajadzīgs katrai tirdzniecības 
zonu robežai.

Or. en

Grozījums Nr. 999
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Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Reģionālie operatīvie centri, kas 
izveidoti atbilstīgi 32. pantam, reizi gadā
aprēķina maksimālo ieejas jaudu, kas 
pieejama aizrobežu jaudas dalībai, ņemot 
vērā starpsavienojuma sagaidāmo 
pieejamību un iespējamo sistēmas stresa 
vienlaicīgumu starp sistēmu, kurā 
mehānismu piemēro, un sistēmu, kurā 
atrodas aizrobežu jauda. Aprēķins ir 
vajadzīgs katrai tirdzniecības zonu robežai.

6. Ja piemēro jaudas sistēmas, 
pārvades sistēmu operatori aprēķina 
maksimālo ieejas jaudu, kas pieejama 
aizrobežu jaudas dalībai, ņemot vērā 
starpsavienojuma sagaidāmo pieejamību un 
iespējamo sistēmas stresa vienlaicīgumu 
starp sistēmu, kurā mehānismu piemēro, un 
sistēmu, kurā atrodas aizrobežu jauda. 
Aprēķins ir vajadzīgs katrai tirdzniecības 
zonu robežai.

Or. en

Grozījums Nr. 1000
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
21. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Starpība starp aizrobežu jaudas un 
iekšzemes jaudas izmaksām, kas rodas 
7. punktā minētās piešķiršanas ceļā, 
pienākas pārvades sistēmu operatoriem, 
un to sadala starp tiem atbilstoši 
10. punkta b) apakšpunktā minētajai 
metodikai. Pārvades sistēmu operatori 
šādus ieņēmumus izlieto 17. panta 
2. punktā minētajiem mērķiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Starpība starp aizrobežu jaudas un 
iekšzemes jaudas izmaksām, kas rodas 
7. punktā minētās piešķiršanas ceļā, 
pienākas pārvades sistēmu operatoriem, 
un to sadala starp tiem atbilstoši
10. punkta b) apakšpunktā minētajai 
metodikai. Pārvades sistēmu operatori 
šādus ieņēmumus izlieto 17. panta 
2. punktā minētajiem mērķiem.

8. Visus ienākumus, kas pārvades 
sistēmu operatoriem rodas 7. punktā 
minētās piešķiršanas ceļā, sadala starp tiem 
atbilstoši tās dalībvalsts, kurā pēc kaimiņu 
dalībvalstu regulatīvo iestāžu atzinuma 
ieviests jaudas mehānisms, regulatīvās 
iestādes apstiprinātai metodikai. Pārvades 
sistēmu operatori šādus ieņēmumus izlieto 
17. panta 2. punktā minētajiem mērķiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Tās pārvades sistēmas operators, 
kurā atrodas aizrobežu jauda:

9. Tās sistēmas operatori, kurā 
atrodas aizrobežu jauda:

Or. fr

Grozījums Nr. 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosaka, vai ieinteresētie jaudas 
piegādātāji var nodrošināt tehniskās 
veiktspējas līmeni, ko prasa jaudas 
mehānisms, kurā jaudas piegādātājs plāno 
piedalīties, un reģistrē jaudas piegādātāju 
reģistrā kā tiesīgu jaudas piegādātāju;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr
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Grozījums Nr. 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā gadījumā veic pieejamības 
pārbaudes.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 10. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) metodika, kā aprēķināma
maksimālā ieejas jauda pārrobežu dalībai, 
kas minēta 6. punktā;

a) principi, kā novērtējama
maksimālā ieejas jauda pārrobežu dalībai, 
kas minēta 6. punktā;

Or. fr

Grozījums Nr. 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 10. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) metodika, kā dalāmi ieņēmumi, 
kas minēti 8. punktā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Regulas priekšlikums
21. pants – 10. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopīgi noteikumi, kā veicamas 
pieejamības pārbaudes, kas minētas 
9. punkta b) apakšpunktā;

c) kopīgi principi, kā veicamas 
pieejamības pārbaudes, kas minētas 
9. punkta b) apakšpunktā;

Or. fr

Grozījums Nr. 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 10. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kopīgi noteikumi, kā nosakāms, 
kad jāmaksā nepieejamības maksājums;

d) kopīgi principi, kā nosakāms, kad 
jāmaksā nepieejamības maksājums;

Or. fr

Grozījums Nr. 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
21. pants – 10. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kopīgi noteikumi, kā identificējama 
piedalīties tiesīgā jauda, kas minēta 
9. punkta a) apakšpunktā.

f) kopīgi principi, kā identificējama 
piedalīties tiesīgā jauda, kas minēta 
9. punkta a) apakšpunktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
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21. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Aģentūra pārbauda, vai jaudas ir 
aprēķinātas saskaņā ar 10. punkta 
a) apakšpunktā minēto metodiku.

11. Aģentūra pārbauda, vai jaudas ir 
aprēķinātas saskaņā ar 10. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem principiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1011
Flavio Zanonato

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus, ievērojot 
šā panta noteikumus un Savienības valsts 
atbalsta noteikumus.

1. Jaudas mehānismi, kas nav 
stratēģiskās rezerves:

a) nerada nevajadzīgus tirgus 
izkropļojumus un neierobežo pārrobežu 
tirdzniecību;

b) nav plašāki par to, kas vajadzīgs, lai 
risinātu dalībvalstu pietiekamības bažas, 
un darbojas atbilstīgi ENTSO-E 
izstrādātajai ES pietiekamības metodikai;
c) izraugās jaudas piegādātājus, 
piemērojot pārredzamu, nediskriminējošu 
un uz tirgu balstītu procesu;
d) ir tehnoloģiju ziņā neitrāli;
e) ir pagaidu, un Komisija tos apstiprina 
uz ne ilgāk kā pieciem gadiem;
f) piemēro jaudas produktus, kas ir emitēti 
uz ne ilgāk kā diviem gadiem;
g) nodrošina stimulus jaudas 
piegādātājiem būt pieejamiem laikposmos, 
kad ir paredzams sistēmas stress;
h) nodrošina, ka atlīdzību nosaka 
atbilstīgi uz tirgu balstītam procesam;
i) pirms atlases procesa paredz vajadzīgos 
tehniskos nosacījumus jaudas piegādātāju 
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dalībai;
j) ir atvērti visu resursu dalībai, arī 
atjaunojamiem energoresursiem, 
akumulācijai un pieprasījuma 
pārvaldībai, kas spēj nodrošināt vajadzīgo 
tehnisko veiktspēju;
k) piemēro atbilstīgas sankcijas jaudas 
piegādātājiem, kad tie nav pieejami 
sistēmas stresa gadījumā;
l) nav atvērti ražošanas jaudai, kas pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā rada 450 g vai 
vairāk CO2/kWh;
m) tiek pakāpeniski pārtraukti vai vismaz 
samazināti līdz stratēģiskajai rezervei pēc 
iepriekš noteikta laikposma, pamatojoties 
uz ceļvedī izklāstīto pasākumu pilnīgas 
īstenošanas atbilstīgi 18. panta 3. punktam.

Or. en

Pamatojums

b) Dalībvalstis veic pašas savus pietiekamības novērtējumus un pētījumus, uz kuru pamata tās 
pieņem lēmumus par to, vai savās sistēmās ieviest jaudas mehānismus vai nē. Ir noteikti 
nepieciešami kopīgi noteikumi un EYU metodika, lai novērtētu ražošanas pietiekamību. 
l) Emisiju rādītāju standarta noteikšana iet roku rokā ar reālistiski vērienīgu robežvērtību 
noteikšanu.

Grozījums Nr. 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus, ievērojot 
šā panta noteikumus un Savienības valsts 
atbalsta noteikumus.

1. Jaudas mehānismi, kas nav 
stratēģiskās rezerves:

a) nerada nevajadzīgus tirgus 
izkropļojumus un neierobežo pārrobežu 
tirdzniecību;
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b) nav plašāki par to, kas vajadzīgs, lai 
risinātu pietiekamības bažas;
c) izraugās jaudas piegādātājus, 
piemērojot pārredzamu, nediskriminējošu 
un uz tirgu balstītu procesu;
d) ir balstīti uz tirgu tehnoloģiju ziņā 
neitrāli;
e) ir pagaidu, un Komisija tos apstiprina 
uz ne ilgāk kā pieciem gadiem;
f) piemēro jaudas produktus, kas ir emitēti 
uz ne ilgāk kā diviem gadiem;
g) nodrošina stimulus jaudas 
piegādātājiem būt pieejamiem laikposmos, 
kad ir paredzams sistēmas stress;
h) nodrošina, ka atlīdzību nosaka 
atbilstīgi uz tirgu balstītam procesam;
i) pirms atlases procesa paredz vajadzīgos 
tehniskos nosacījumus jaudas piegādātāju 
dalībai;
j) ir atvērti visu resursu dalībai, arī 
atjaunojamiem energoresursiem, 
akumulācijai un pieprasījuma 
pārvaldībai, kas spēj nodrošināt vajadzīgo 
tehnisko veiktspēju;
k) piemēro atbilstīgas sankcijas jaudas 
piegādātājiem, kad tie nav pieejami 
sistēmas stresa gadījumā;
l) nav atvērti ražošanas jaudai, kas pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā rada 550 g vai 
vairāk CO2/kWh;
m) tiek pakāpeniski pārtraukti vai vismaz 
samazināti līdz stratēģiskajai rezervei pēc 
iepriekš noteikta laikposma, pamatojoties 
uz ceļvedī izklāstīto pasākumu pilnīgas 
īstenošanas atbilstīgi 18. panta 3. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 1013
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus, ievērojot šā 
panta noteikumus un Savienības valsts 
atbalsta noteikumus.

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var uz pagaidu laiku ieviest jaudas 
mehānismus kā galīgo līdzekli. Komisija 
var pieņemt lēmumu, kas ļauj piešķirt 
pieprasīto jaudas mehānismu, ievērojot šā 
panta noteikumus un Savienības valsts 
atbalsta noteikumus. Ievērojot 
konfidencialitāti, Komisija informē visas 
dalībvalstis par minētajiem lūgumiem 
pirms lēmuma pieņemšanas. Šo lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. Komisija savā lēmumā var 
ietvert nosacījumus par jaudas 
mehānisma īstenošanu. Izslēdz tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, kas balstās uz 
atjaunojamo energoresursu ierobežošanu, 
mājsaimniecību piespiedu atvienošanu vai 
maza mēroga pašražotāju ierobežotu 
regulēšanu/dispečēšanu. Lēmuma 
darbības laiks ir ierobežots, un tas ietver 
detalizētu grafiku ar pasākumiem jaudas 
mehānisma pakāpeniskai pārtraukšanai, 
kā arī jaudas mehānisma plānoto beigu 
datumu.

Or. en

Pamatojums

Jaudas mehānismi, ja tie nav labi izplānoti un nav pagaidu mehānismi, var radīt būtiskus 
tirgus izkropļojumus. Tos neizmanto kā glābšanas iespēju tradicionālajai elektroenerģijas 
ražošanas jaudai un ievieš tikai kā galējo līdzekli.

Grozījums Nr. 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam,
dalībvalstis var ieviest jaudas mehānismus, 

1. Dalībvalstis var ieviest jaudas 
mehānismus, ievērojot šā panta noteikumus 
un Savienības valsts atbalsta noteikumus.
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ievērojot šā panta noteikumus un 
Savienības valsts atbalsta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus, ievērojot šā 
panta noteikumus un Savienības valsts 
atbalsta noteikumus.

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus.

Or. en

Grozījums Nr. 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus, ievērojot šā 
panta noteikumus un Savienības valsts 
atbalsta noteikumus.

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus.

Or. pl

Pamatojums

Jaudas piegāde ir arī tirgus mehānisms.
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Grozījums Nr. 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus, ievērojot šā 
panta noteikumus un Savienības valsts 
atbalsta noteikumus.

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus.

Or. en

Pamatojums

Valsts atbalsta definīcija būtu jāpiemēro saskaņā ar dinamisko uz tirgu balstīto pieeju, 
atspoguļojot to, ka uz jaudu balstīti maksājumi neradītu ekonomisku priekšrocību, jo ir 
atlīdzība par devumu piegādes drošībā. Šajā saistībā jaudas mehānisms nebūtu subsīdija 
ražotājiem un pieprasījumreakcijas resursiem, bet gan godīgs instruments, kas izstrādāts, lai 
starp jaudas piegādātājiem un PSO dalītu piegādes drošības atbildību.

Grozījums Nr. 1018
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus, ievērojot 
šā panta noteikumus un Savienības valsts 
atbalsta noteikumus.

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
izstrādā plānu, paredzot atbilstīgus 
pasākumus nolūkā risināt šīs bažas, un 
tas ir jāīsteno ne ilgāk kā piecu gadu 
periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus, ievērojot 
šā panta noteikumus un Savienības valsts 
atbalsta noteikumus.

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
izstrādā plānu, paredzot atbilstīgus 
pasākumus nolūkā risināt šīs bažas, un 
tas ir jāīsteno ne ilgāk kā piecu gadu 
periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar pasākumiem 
atbilstīgi 18. panta 3. punktam, dalībvalstis 
var ieviest jaudas mehānismus, ievērojot šā 
panta noteikumus un Savienības valsts 
atbalsta noteikumus.

1. Lai risinātu joprojām pastāvošās 
bažas, ko nevar kliedēt ar ekonomikas 
pasākumiem atbilstīgi 18. panta 
3. punktam, dalībvalstis var ieviest jaudas 
mehānismus, ievērojot šā panta noteikumus 
un Savienības valsts atbalsta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1021
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minētā plāna mērķis ir 
strukturāli un pastāvīgi risināt resursu 
pietiekamības bažas ar kādu vai vairākām 
no turpmāk nosauktajām darbībām:

a) atjaunojamo energoresursu enerģijas 
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ražošanas papildu jauda;

b) energoefektivitāte;

c) pieprasījumreakcija;

d) akumulācija;

e) starpsavienojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1022
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Izstrādājot jaudas mehānismus, 
dalībvalstis paredz izstāšanās klauzulu, 
kas ir noteikums, kurš nodrošina jaudas 
mehānisma efektīvu pakāpenisku 
pārtraukšanu gadījumā, ja resursu 
pietiekamības novērtējums parāda, ka 
vairs nav resursu pietiekamības bažu.

Or. en

Grozījums Nr. 1023
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Kamēr nav īstenots 1. punktā 
noteiktais plāns, dalībvalstis var ieviest 
jaudas mehānismus, ievērojot šā panta 
noteikumus un Savienības valsts atbalsta 
noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1024
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Izstrādājot jaudas mehānismus, 
dalībvalstis prioritāti resursiem piešķir 
atbilstīgi to nodrošinātajiem sociālajiem, 
ekonomiskajiem un vides ieguvumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
23. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minētā plāna 
mērķis ir strukturāli un pastāvīgi risināt 
resursu pietiekamības bažas, jo īpaši
plānojot atbalstu vai investīcijas saistībā 
ar šādām darbībām:

a) atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanas papildu jauda;

b) energoefektivitāte;

c) pieprasījumreakcija;

d) akumulācija;

e) starpsavienojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1026
Werner Langen

Regulas priekšlikums
23. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Jaudas mehānismus drīkst ieviest 
tikai tad, ja tie ir šādi: uz tirgu balstīti, 
pārredzami, tehnoloģiju ziņā neitrāli un 
atvērti.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu Eiropas līmeņa saskaņotu pieeju, šajā regulā būtu jānosaka jaudas 
mehānismu izveides principi.

Grozījums Nr. 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
23. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Kamēr nav īstenots 1. punktā 
noteiktais plāns, dalībvalstis var ieviest 
jaudas mehānismus, ievērojot šā panta 
noteikumus un Savienības valsts atbalsta 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1028
Flavio Zanonato

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas 
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas vismaz ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ar ko tā elektriski savienota.

2. Jaudas mehānismi stratēģisko 
rezervju veidā ar jaudu, kas atrodas ārpus 
tirgus:
a) tiek dispečēti tikai tad, ja nākamās 
dienas un tekošās dienas tirgos nav 
panākts klīrings un pārvades sistēmu 
operatori ir izsmēluši savus balansēšanas 
resursus, lai panāktu līdzsvaru starp 
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pieprasījumu un piedāvājumu;
b) nodrošina, ka stratēģisko rezervju 
dispečēšanas laikā nelīdzsvarotību novērš,
vismaz nosakot tehniskas cenu 
ierobežošanas līmeni, ko piemēro tirgus 
dalībnieki saskaņā ar 9. pantu;
c) ir atvērti ražošanas jaudai, kas rada 
450 g vai vairāk CO2/kWh, lai būtu 
iespējama godīga pāreja;
d) neļauj jaudas piegādātājiem, kuri 
izvēlas stratēģiskās rezerves, atgriezties 
tirgū.

Or. en

Pamatojums

Emisiju rādītāju standarta noteikšana iet roku rokā ar reālistiski vērienīgu robežvērtību 
noteikšanu.

Grozījums Nr. 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas vismaz ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ar ko tā elektriski savienota.

2. Jaudas mehānismi stratēģisko 
rezervju veidā ar jaudu, kas atrodas ārpus 
tirgus:

a) tiek dispečēti tikai tad, ja nākamās 
dienas un tekošās dienas tirgos nav 
panākts klīrings un pārvades sistēmu 
operatori ir izsmēluši savus balansēšanas 
resursus, lai panāktu līdzsvaru starp 
pieprasījumu un piedāvājumu;

b) nodrošina, ka stratēģisko rezervju 
dispečēšanas laikā nelīdzsvarotību novērš, 
nosakot vismaz tehniskas cenu 
ierobežošanas līmeni, ko piemēro tirgus 
dalībnieki saskaņā ar 9. pantu;
c) ir atvērti ražošanas jaudai, kas rada 
550 g vai vairāk CO2/kWh, lai būtu 
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iespējama godīga pāreja;
d) neļauj jaudas piegādātājiem, kuri 
izvēlas stratēģiskās rezerves, atgriezties 
tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 1030
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas 
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas vismaz ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ar ko tā elektriski savienota.

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas 
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas vismaz ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ar ko tā elektriski savienota, 
Aģentūru, kā arī ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, arī patērētāju 
organizācijām. Pirms jaudas mehānisma 
priekšlikuma iesniegšanas sabiedriskajai 
apspriešanai valsts regulatīvā iestāde 
novērtē jaudas mehānisma ietekmi uz 
enerģijas cenām, jo īpaši uz enerģijas 
cenām mājsaimniecībām. Ietekmes 
novērtējumu publicē.

Or. en

Grozījums Nr. 1031
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas 
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas vismaz ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ar ko tā elektriski savienota.

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas 
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas vismaz ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ar ko tā elektriski savienota, 
jo īpaši saistībā ar reģionālās dalības un 
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pārrobežu tirdzniecības paplašināšanu 
atbilstīgi uz tirgu balstītiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas 
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas vismaz ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ar ko tā elektriski savienota.

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas 
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas vismaz ar visām ieinteresētajām 
personām, arī patērētāju organizācijām, 
un kaimiņos esošajām dalībvalstīm, ar ko
tā elektriski savienota.

Or. en

Grozījums Nr. 1033
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas 
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas vismaz ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ar ko tā elektriski savienota.

2. Dalībvalsts lēmuma izveidot jaudas 
mehānismu pamatā ir pietiekamības 
novērtējums, ko attiecīgā dalībvalsts 
veikusi saskaņā ar ENTSO-E izstrādāto 
ES resursu pietiekamības metodiku.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis, kas ir galvenās atbildīgās par elektroenerģijas piegādes drošību, uzrauga 
resursu pietiekamību savā teritorijā un veic pašas savus resursu pietiekamības novērtējumus 
un pētījumus, uz kuru pamata tās pieņem lēmumus par to, vai savās sistēmās ieviest jaudas 
mehānismus vai nē. Ir nepieciešami kopīgi noteikumi un ES metodika, lai novērtētu ražošanas 
pietiekamību.



PE609.625v01-00 140/182 AM\1133367LV.docx

LV

Grozījums Nr. 1034
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas 
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas vismaz ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ar ko tā elektriski savienota.

2. Ja dalībvalsts vēlas izveidot jaudas 
mehānismu, tā par ierosināto mehānismu 
apspriežas ar visām ieinteresētajām 
personām, arī kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, ar ko tā elektriski savienota.

Or. en

Grozījums Nr. 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1036
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un

3. Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus, 
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neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

neveicina izkropļojumus, kas palielinātu 
dekarbonizācijas izmaksas un traucētu 
Atjaunojamo energoresursu direktīvā 
noteiktajiem mērķiem, neierobežo 
pārrobežu tirdzniecību un ir 
nediskriminējoši un atvērti visu paaudžu 
tehnoloģijām, starpsavienojumu jaudai, 
pieprasījumreakcijas resursiem, 
akumulācijai un energoefektivitātei. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai. Jaudas mehānismus izstrādā 
tā, lai tie radītu pēc iespējas mazākus 
traucējumus, taisnīgi sadalot izmaksas, 
un neradītu nevajadzīgu slogu īpaši
patērētājiem, kas saskārušies ar 
enerģētisko nabadzību.
Ražošanas jaudas nodrošinātājus 
izraugās, pamatojoties uz pārredzamiem 
kritērijiem, tostarp elastības kritērijiem un 
līdz minimumam samazinātām izmaksām 
sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1037
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

3. Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai. Ja Eiropas resursu 
pietiekamības novērtējumā nav 
konstatētas bažas par resursu 
pietiekamību, dalībvalstis piemēro jaudas 
mehānismus. Jaudas mehānismus 
piemēro ne ilgāk kā četrus gadus.
Reizi četros gados dalībvalstis novērtē 
savu jaudas mehānismu un jo īpaši:
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a) jaudas piegādātāju saņemtā atbalsta 
līmeni;
b) mehānismā apkopotās jaudas apjomu;
c) mehānisma struktūras kritērijus, arī 
ilgtspējas kritēriju.

Or. en

Pamatojums

Jaudas mehānismi, ja tie nav labi izplānoti un nav pagaidu mehānismi, var radīt būtiskus 
tirgus izkropļojumus. Tos neizmanto kā glābšanas iespēju tradicionālajai elektroenerģijas 
ražošanas jaudai.

Grozījums Nr. 1038
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

3. Jaudas mehānismi ir atvērti visām 
elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijām, 
akumulācijai un pieprasījumreakcijai, 
tostarp operatoriem, kas atrodas citās 
dalībvalstīs, ja vien tas ir tehniski 
iespējams. Tie nerada nevajadzīgus tirgus 
izkropļojumus un neierobežo pārrobežu 
tirdzniecību. Mehānismā sakopotās jaudas 
apjoms nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1039
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 

3. Jaudas mehānismi balstās uz tirgu 
un nerada nekādus nepamatotus tirgus 
izkropļojumus un neierobežo pārrobežu 
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Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

tirdzniecību. Mehānismā sakopotās jaudas 
apjoms nepārsniedz to, kas obligāti 
vajadzīgs bažu kliedēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1040
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

3. Jaudas mehānismus izstrādā tā, lai 
neradītu nevajadzīgus tirgus 
izkropļojumus un neierobežotu pārrobežu 
tirdzniecību. Mehānismā sakopotās jaudas 
apjoms nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1041
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

3. Jaudas mehānismus izstrādā tā, lai 
neradītu nevajadzīgus tirgus 
izkropļojumus un neierobežotu pārrobežu 
tirdzniecību. Mehānismā sakopotās jaudas 
apjoms nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

Or. en

Pamatojums

Mēs atbalstām, lai jaudas mehānismu (CRM) struktūras principos kā to ieviešanas 
nosacījums tiktu ietverts arī pienākums paredzēt skaidrus noteikumus un procedūras par 
CRM pakāpenisku pārtraukšanu. Tāpat ir jānosaka skaidrs termiņš esošo CRM saskaņošanai 
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ar šo priekšlikumu, lai izvairītos no pārpratumiem starp esošajiem un jauniem CRM. Jaunajā 
tekstā ir noteikts, ka CRM izstrādē ir jāierobežo to ietekme uz tirgu.

Grozījums Nr. 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

3. Jaudas mehānismus izstrādā tā, lai 
neradītu nevajadzīgus tirgus 
izkropļojumus un neierobežotu pārrobežu 
tirdzniecību. Mehānismā sakopotās jaudas 
apjoms nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1043
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

3. Jaudas mehānismus izstrādā tā, lai 
neradītu tirgus izkropļojumus un 
neierobežotu pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

Or. en

Pamatojums

Jaudas mehānismu struktūrai kā to ieviešanas nosacījums būtu jāietver arī pienākums 
paredzēt skaidrus noteikumus un procedūras par jaudas mehānismu pakāpenisku 
pārtraukšanu. Tāpat ir jānosaka skaidrs termiņš esošo jaudas mehānismu saskaņošanai ar 
ierosināto regulu.
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Grozījums Nr. 1044
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

3. Jaudas mehānismi nerada 
nepamatotus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1045
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jaudas mehānismi nerada 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
neierobežo pārrobežu tirdzniecību. 
Mehānismā sakopotās jaudas apjoms 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

3. Jaudas mehānismi nerada tirgus 
izkropļojumus un neierobežo pārrobežu 
tirdzniecību. Mehānismā sakopotās jaudas 
apjoms nepārsniedz to, kas vajadzīgs bažu 
kliedēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1046
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Decentralizētiem resursiem un 
pieprasījumreakcijai jābūt 
nediskriminējošai piekļuvei jaudas 
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mehānismiem, un visos mehānismos 
atspoguļo to strukturālās priekšrocības.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai jaudas mehānismi būtu pieejami visiem tirgus dalībniekiem, arī pāri 
robežām, un lai tie ietvertu elastīguma kritērijus nolūkā panākt, ka tie spēj īsā laikā 
nodrošināt jaudu elastīgos apjomos.

Grozījums Nr. 1047
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Sertificējot jaudu, ņem vērā 
pieprasījuma elastīguma un enerģijas 
uzkrāšanas konkrētos raksturlielumus, arī 
produktu definīcijās un 
pirmskvalifikācijas prasībās.

Or. en

Grozījums Nr. 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 

svītrots
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jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Or. de

Pamatojums

Vietējie energoresursi mazina atkarību no eksporta.

Grozījums Nr. 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Jaudas mehānismi garantē energoapgādes drošību. Tāpēc nav pilnīgi skaidrs, kāpēc šajā ziņā 
tiek piesaistīts klimata politikas kritērijs. Šādas CO2 robežvērtības noteikšana rada 
pārmērīgas papildu izmaksas. Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma regulē 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu.

Grozījums Nr. 1050
Janusz Korwin-Mikke

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 

svītrots
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lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Or. pl

Grozījums Nr. 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

EPS 550 vājina ES ETS kā dekarbonizācijas politikas pamata instrumenta cenu signālu un 
ievieš regulējumu, kas nenodrošina tehnoloģisko neitralitāti. EPS 550 nosaka priekšrocības 
elektroenerģijas ražošanas ietaisēm, kas izmanto gāzi, un tas vājinās Eiropas Savienības 
enerģētisko neatkarību.

Grozījums Nr. 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1056
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 

svītrots
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spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Or. en

Pamatojums

Jaudas mehānismu ieviešanas mērķis ir risināt ražošanas pietiekamības jautājumu, un šādas 
ieviešanas pamatā vajadzētu būt tehnoloģiju ziņā neitrālai pieejai. Tāpat būtu jāparedz 
skaidri noteikumi par jaudas mehānismu efektīvu pakāpenisku pārtraukšanu.

Grozījums Nr. 1057
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. en

Pamatojums

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
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mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Grozījums Nr. 1058
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1059
Markus Pieper

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Jaudas mehānismi ir jāizstrādā tehnoloģiju ziņā neitrālā veidā, nediskriminējot nekādas 
konkrētas tradicionālās elektrostacijas. Skatoties no ekonomikas perspektīvas, tas būtu 
nelietderīgi. Turklāt jaudas mehānismu mērķis ir piegādes drošība. Klimata aizsardzības 
kritēriju ietveršana jaudas mehānismu struktūrā ir divu atšķirīgu jautājumu nevajadzīga 
apvienošana, jo CO2 emisiju samazināšana jau tiek risināta ar Eiropas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) palīdzību.

Grozījums Nr. 1060
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 

svītrots
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stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Or. en

Grozījums Nr. 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES ETS klimata politikas ietvaros ir galvenais siltumnīcefekta gāzu samazināšanas 
instruments. Emisiju rādītāju standarta (EPS) ieviešana Elektroenerģijas regulā ir 
nepamatota, jo tā pamatā ir LESD 194. pants, kurā minēta vien enerģētikas politika. Jo īpaši
diskriminējošais EPS ir pretrunā 194. panta 2. punktam, kas dalībvalstīm paredz tiesības 
noteikt savu energoresursu struktūru. Pašreizējais EPS no jaudas tirgus izslēgtu lielu daļu 
tradicionālo energoresursu.

Grozījums Nr. 1063
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 

svītrots
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lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Or. en

Grozījums Nr. 1064
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh.
Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā, esošajos jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 650 g 
CO2/kWh.
Pēc tam, kad pagājuši 10 gadi kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā, esošajos jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 600 g 
CO2/kWh.
Pēc tam, kad pagājuši 15 gadi kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā, esošajos jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.
Iekārtām, kas sadedzina atlikumgāzes, arī 
domnas gāzes, nepiemēro CO2 emisiju 
ierobežojumu, ņemot vērā efektīvo 
enerģijas utilizāciju no atlikumgāzēm un 
tās ieguvumu videi, kā arī to, ka augsto 
CO2 saturu atlikumgāzēs rada rūpniecisks 
process, piemēram, tērauda ražošanas 
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process („raksturīgais CO2” saskaņā ar 
regulu par uzraudzību un ziņošanu).
Elektroenerģijas ražošanas iekārtas CO2

emisijas faktora pamatā ir neto lietderība 
pie nominālās jaudas ISO apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 1065
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh iekārtām ar nominālo jaudu 
zem 200 MW un nesasniedz 450 g 
CO2/kWh iekārtām ar lielāku jaudu. Pēc 
tam, kad pagājuši pieci gadi kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.
Šā panta pirmajā daļā minētā CO2/kWh 
aprēķina pamatā ir neto lietderība pie 
nominālās jaudas ISO apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Grozījums Nr. 1066
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

4. Elektroenerģijas ražošanas jauda 
atbilst dalībai jaudas mehānismā, ja:
a) tās kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas uz iekārtā saražotās 
elektroenerģijas kilovatstundu 
nepārsniedz 350 g CO2 ekvivalenta no
[PB: šīs regulas spēkā stāšanās datums]; 
un
b) tā spēj palielināt un samazināt noslodzi 
vismaz 5 % līmenī no savas jaudas 
minūtē.
Jaudas piegādātājiem ir jāievēro ES vides 
kvalitātes standarti un labākie pieejamie 
tehniskie paņēmieni (LPTP), lai piedalītos
jaudas mehānismos.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie ilgtspējas kritēriji tieši apdraud ES apņemšanās klimata jomā, jo dod iespēju 
subsidēt samērā efektīvu elektroenerģijas ražošanu ar oglēm (un, iespējams, lignītu) ar 
siltuma utilizāciju (t. i., koģenerāciju) un/vai biomasas līdzsadedzināšanas stacijas. Ir ļoti 
svarīgi šo līmeni noteikt 350 g CO2/kWh apmērā un nodrošināt, ka laika gaitā tas pazeminās. 
Jaudas atlīdzināšanu vajadzētu atļaut tikai tad, ja tā sekmē sistēmas stabilitāti, un šajā 
nolūkā galvenais elements ir elastīgums.

Grozījums Nr. 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 

4. Dalībvalstis, kas piemēro jaudas 
mehānismus, var ierobežot tādas
ražošanas jaudas pārrobežu dalību, kas 
emitē vismaz 550 g CO2/kWh.
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pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Or. en

Grozījums Nr. 1068
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas jaudu 
ir tiesības piedalīties jaudas mehānismā 
tikai tad, ja tās emisijas nesasniedz 350 g
CO2/kWh. Iesaistītajām elektrostacijām ir 
jāievēro Eiropas gaisa kvalitātes standarti, 
tostarp labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu atsauces dokumenti saskaņā 
ar Direktīvu 2010/75/ES par 
rūpnieciskajām emisijām. 
Atomelektrostacijas ir atbilstīgas tikai tad, 
ja visas atkritumu apstrādes, 
ekspluatācijas pārtraukšanas un 
atbilstības izmaksas pilnībā sedz 
operators.

Or. en

Grozījums Nr. 1069
Werner Langen

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 
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CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci 
gadi kopš šīs regulas stāšanās spēkā, 
jaudas mehānismos nesakopo 
elektroenerģijas ražošanas jaudas, kas 
emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

550 g CO2/kWh.

Or. de

Pamatojums

Jaunām iekārtām nosakot 550 g robežvērtību, būtu novērsti visi robežvērtības trūkumi. 
Iepriekšējos gados veiktie ieguldījumi nezaudētu vērtību un jaudas tirgi joprojām būtu 
vadāmi, jo visas esošās iekārtas būtu pieejamas jaudas tirgū.

Grozījums Nr. 1070
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Ja izmanto koģenerāciju, 
raksturīgo emisiju aprēķinā jāņem vērā 
gan siltumenerģijas, gan elektroenerģijas 
izlaide. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

Or. en

Grozījums Nr. 1071
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PE609.625v01-00 160/182 AM\1133367LV.docx

LV

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Turklāt prioritāti piešķir 
atjaunojamo energoresursu ražošanas 
jaudai kopā ar enerģijas akumulāciju. Pēc 
tam, kad pagājuši pieci gadi kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Or. en

Pamatojums

Lai atbalstītu nozares dekarbonizāciju, prioritāte jāpiešķir atjaunojamo energoresursu 
ražošanai, ko var dispečēt. Tas nodrošinās stimulu investīcijām atjaunojamo energoresursu 
ražošanā, ko var dispečēt, un sekmēs ražošanas iekārtu modernizāciju.

Grozījums Nr. 1072
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Turklāt prioritāte ir jāpiešķir 
izmaksu ziņā efektīvai atjaunojamo 
energoresursu ražošanas jaudai kopā ar 
enerģijas akumulāciju. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Or. en
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Grozījums Nr. 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Ja izmanto koģenerāciju, 
raksturīgo emisiju aprēķinā jāņem vērā 
gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas 
izlaide. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

Or. en

Grozījums Nr. 1074
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju 
lēmums pieņemts pēc [PB: stāšanās 
spēkā], ir tiesības piedalīties jaudas 
mehānismā tikai tad, ja tās emisijas 
nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc tam, kad 
pagājuši pieci gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas jaudu 
ir tiesības piedalīties jaudas mehānismā 
tikai tad, ja tās emisijas nesasniedz 350 g 
CO2/kWh un ja tā spēj palielināt un 
samazināt noslodzi vismaz 5 % līmenī no 
savas jaudas minūtē.

Or. en
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Pamatojums

Jaudas mehānismi ietver elastīguma kritērijus, lai tie īsā laikā spētu efektīvi nodrošināt jaudu 
elastīgos apmēros.

Grozījums Nr. 1075
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci 
gadi kopš šīs regulas stāšanās spēkā, 
jaudas mehānismos nesakopo 
elektroenerģijas ražošanas jaudas, kas 
emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh, ko aprēķina, atsaucoties uz 
informatīvās plāksnes datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1076
Carolina Punset

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši divi (vai
pieci — stacijām, kas piedalās 
stratēģiskajā rezervē) gadi kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.
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Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu Eiropas emisiju mērķus, ir svarīgi pakāpeniski pārtraukt izmantot stacijas, kas 
rada vislielāko piesārņojumu, tādēļ būtu jāierosina emisiju rādītāju standarta ieviešana 
esošai ražošanas jaudai, paredzot 5 gadu izņēmumu stacijām, kuras piedalās stratēģiskajās 
rezervēs, jo tās ir mehānisms ar daudz mazākā mērā kropļojošu ietekmi.

Grozījums Nr. 1077
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā, kas 
nav stratēģiskā rezerve, tikai tad, ja tās 
emisijas nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc 
tam, kad pagājuši pieci gadi kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos, kas nav stratēģiskā rezerve,
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Or. en

Grozījums Nr. 1078
Henna Virkkunen

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā, kas 
nav stratēģiskās rezerves, tikai tad, ja tās 
emisijas nesasniedz 550 g CO2/kWh. Pēc 
tam, kad pagājuši pieci gadi kopš šīs 
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mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

regulas stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Or. en

Pamatojums

Stratēģiskās rezerves neatrodas tirgū un darbojas tikai ārkārtas apstākļos. Šo rezervju 
izmantošana ir neikdienišķa situācija, un to radītās emisijas ir nebūtiskas. Stratēģiskās 
rezerves izmanto, lai nodrošinātu nākamās dienas tirgus klīringu.

Grozījums Nr. 1079
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 550 g 
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 550 g 
CO2/kWh.

4. Ar elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par kuru galīgais investīciju lēmums 
pieņemts pēc [PB: stāšanās spēkā], ir 
tiesības piedalīties jaudas mehānismā tikai 
tad, ja tās emisijas nesasniedz 600 g
CO2/kWh. Pēc tam, kad pagājuši desmit
gadi kopš šīs regulas stāšanās spēkā, jaudas 
mehānismos nesakopo elektroenerģijas 
ražošanas jaudas, kas emitē vismaz 600 g
CO2/kWh.

Or. en

Grozījums Nr. 1080
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
23. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atkāpjoties no iepriekšējā punkta, 
dalībvalstis, kurās [2015. gadā] vairāk 
nekā [20 %] elektroenerģijas tika ražoti 
no cietā fosilā kurināmā un IKP uz vienu 
iedzīvotāju tirgus cenās nepārsniedza 
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60 % no Eiropas Savienības vidējā IKP uz 
vienu iedzīvotāju tirgus cenās1a, ar esošu 
un jaunu elektroenerģijas ražošanas 
jaudu, par ko galīgais investīciju lēmums 
pieņemts ne vēlāk kā [vienu gadu] pēc 
[PB: stāšanās spēkā], ir tiesības 
piedalīties jaudas mehānismos, ja tās 
emisijas pārsniedz 550 g CO2/kWh, ar 
nosacījumu, ka valsts kompetentās 
iestādes novērtējums ir parādījis, ka ir 
apdraudēta piegādes drošība.

Attiecīgajās dalībvalstīs pēc tam, kad 
pagājuši [15 gadi] kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā, jaudas mehānismos 
nesakopo elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, kas emitē vismaz 550 g CO2/kWh.

Pēc tam, kad pagājuši pieci gadi kopš 
[15 gadi pēc šīs regulas stāšanas spēkā], 
attiecīgās dalībvalstis var jaudas 
mehānismos sakopot elektroenerģijas 
ražošanas jaudu, kas emitē 550 g vai 
vairāk CO2/kWh, ja saskaņā ar valsts 
kompetentās iestādes novērtējumu 
joprojām pastāv piegādes drošības risks.

_________________

1a Šie kritēriji ir jāizpilda šādām 
dalībvalstīm: Bulgārijai, Čehijai, 
Grieķijai, Igaunijai, Polijai, Portugālei, 
Rumānijai, Ungārijai.

Or. en

Pamatojums

Jaunais emisiju rādītāju standarts zem 550 g CO2/kWh apmērā (EPS 550) neatspoguļo 
dažādās energoresursu struktūras ES, tādēļ būtu jāgroza, lai nodrošinātu piegādes drošību 
visās dalībvalstīs. Konkrētās dalībvalstīs jaudas mehānismi ir vajadzīgi, lai stimulētu 
investīcijas jaunā jaudā un saglabātu esošo tradicionālo iekārtu darbību.

Grozījums Nr. 1081
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja dalībvalsts vēlas īstenot jaudas 
mehānismu, tā jaudas piegādātājiem 
organizē konkursa procedūru. Šī 
konkursa procedūra ietver skaidrus un 
pārredzamus vides kritērijus, lai prioritāti 
piešķirtu ilgtspējīgākajiem un 
energoefektīvākajiem jaudas resursiem, 
arī pieprasījumreakcijai. Konkursa 
procedūras kritērijiem ir jāietver arī 
elastīguma kritēriji. Atbilstīgām ražošanas 
jaudām ir jāspēj palielināt un samazināt 
noslodzi vismaz 5 % līmenī no savas 
jaudas minūtē. Lai piedalītos konkursā, 
jaudas piegādātājiem ir jāievēro ES vides 
kvalitātes standarti, un to rezultativitāte 
nepārsniedz ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) 
saistītus stingrākus emisiju līmeņus un ar 
LPTP saistītu energoefektivitātes līmeņu 
augstāku diapazonu visos attiecīgajos 
LPTP secinājumos, kas jaunām stacijām 
noteikti dalībai jaudas mehānismos.

Or. en

Pamatojums

Jaudas mehānismi, ja tie nav labi izplānoti un nav pagaidu mehānismi, var radīt būtiskus 
tirgus izkropļojumus. Tos neizmanto kā glābšanas iespēju tradicionālajai elektroenerģijas 
ražošanas jaudai. Ir ļoti svarīgi, lai šādi mehānismi būtu pieejami visiem tirgus dalībniekiem, 
arī pāri robežām, un lai tie ietvertu elastīguma kritērijus nolūkā panākt, ka tie spēj īsā laikā 
nodrošināt jaudu elastīgos apjomos.

Grozījums Nr. 1082
Carolina Punset

Regulas priekšlikums
23. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja saskaņā ar ietekmes 
novērtējumu tiek atzīts, ka ir nepieciešami 
jaudas mehānismi, ražošanas jaudas 
piegādātāju atlases process ietver 
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elastīguma kritērijus. Šādu kritēriju 
mērķis ir pēc iespējas uzlabot 
palielināšanas spēju un samazināt jaudas 
mehānismos iesaistīto elektrostaciju 
stabilas izlaides vajadzīgo līmeni.

Or. en

Pamatojums

Elastīguma kritēriju ietveršana jaudas piegādātāju atlases procesā nodrošinās, ka atbalsts 
galvenokārt tiek piešķirts efektīvākajai rezerves jaudai. Ar palielināšanas spēju un jaudas 
piegādātāju pielāgošanās zemākās robežas līmeņa pazemināšanu saistītie kritēriji palīdzēs 
risināt jautājumu par neelastīgu energoresursu jaudas pārpalikumu.

Grozījums Nr. 1083
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
23. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ar atpakaļejošu datumu neskar 
elektroenerģijas ražošanas jaudu, kas 
emitē 550 g CO2/kWh un par ko galīgais 
investīciju lēmums pieņemts pirms [PB: 
stāšanās spēkā].

Or. en

Grozījums Nr. 1084
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Jaudas mehānismi visu resursu 
devumu, arī pieprasījumreakciju un 
sakopotos resursus, atlīdzina vienādi. 
Tajos ir paredzēti skaidri noteikumi par 
nediskriminējošām produktu definīcijām, 
un tie ietver pirmskvalifikācijas prasības. 
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Jaudas mehānismi atspoguļo strukturālo 
priekšrocību, ko nodrošina izkliedētie un 
pieprasījuma resursi.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai šādi mehānismi būtu pieejami visiem tirgus dalībniekiem, arī pāri robežām, 
un lai tie ietvertu elastīguma kritērijus nolūkā panākt, ka tie spēj īsā laikā nodrošināt jaudu 
elastīgos apjomos.

Grozījums Nr. 1085
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
23. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ja dalībvalsts ražošanas 
pietiekamības novērtējums, kas veikts 
saskaņā ar 19. pantā noteiktajiem 
principiem, parāda nopietnas un 
pastāvīgas piegādes drošības bažas, 
dalībvalsts var aplūkot iespēju esošai 
ražošanas jaudai piemērot pagaidu 
atbrīvojumu no 23. panta 4. punkta.

Or. en

Grozījums Nr. 1086
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Jaudas produkti ir jānosaka ar ne 
ilgāk kā 4 gadu termiņu. Tādam pašam 
līguma termiņam jābūt pieejamam visiem 
resursiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1089
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 



PE609.625v01-00 170/182 AM\1133367LV.docx

LV

resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus. 
Dalībvalstis arī nepiemēro jaudas 
mehānismus tirgos, kuros ir regulētas 
cenas vai cenu griesti, ja tās nav 
sasniegušas savus starpsavienojumu 
mērķrādītājus vai ja nav pilnībā īstenoti 
un piemēroti tīkla kodeksi un 
pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

Jaudas mehānismus neievieš tirgos, kuri nav pilnībā atvērti un kuros trūkst starpsavienojumu 
jaudas.

Grozījums Nr. 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

5. Ja dalībvalsts vēlas īstenot jaudas 
mehānismu, tai ir jāizskaidro tā atbilstība
Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumam, jo īpaši saistībā ar 
pamatojumu, darbības jomu, uzsākšanu 
un izbeigšanu un daudzgadu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1091
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 

5. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
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nepiemēro jaudas mehānismus. nepiemēro jaudas mehānismus.

Or. en

Grozījums Nr. 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

5. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ņemts vērā subsidiaritātes princips. Lai gan resursu 
pietiekamības uzraudzība un novērtēšana Eiropa līmenī ir nepieciešama un varētu būt 
lietderīga, Eiropas resursu pietiekamības novērtējumam būtu tikai jāpapildina un jāatbalsta 
valsts resursu pietiekamības novērtējums.

Grozījums Nr. 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

5. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

Or. en

Grozījums Nr. 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

5. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

Or. en

Grozījums Nr. 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

5. Ja dalībvalsts resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

Or. pl

Pamatojums

Jaudas mehānismu ieviešanai pamatā būtu jābalstās uz dalībvalsts resursu pietiekamības 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 1096
Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 

5. Dalībvalstis var piemērot jaudas 
mehānismus, ja tie atbilst EK 
pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai un enerģētikai 2014.–
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nepiemēro jaudas mehānismus. 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 1097
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

5. Pieņemot lēmumu par jaudas 
mehānismu piemērošanu, dalībvalstis 
ņem vērā Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējuma rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

5. Ja kāda dalībvalsts vēlas ieviest 
jaudas mehānismu, tai ir jāpaskaidro tā 
atbilstība resursu pietiekamības 
novērtējumiem, jo īpaši attiecībā uz 
pamatojumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1099
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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5. Ja Eiropas resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

5. Ja valsts resursu pietiekamības 
novērtējumā nav konstatētas bažas par 
resursu pietiekamību, dalībvalstis 
nepiemēro jaudas mehānismus.

Or. en

Grozījums Nr. 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
23. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Izstrādājot jaudas mehānismu, 
dalībvalstis paredz izstāšanās klauzulu, 
kas ir noteikums, kurš nodrošina jaudas 
mehānisma efektīvu pakāpenisku 
pārtraukšanu gadījumā, ja resursu 
pietiekamības novērtējums parāda, ka 
vairs nav resursu pietiekamības bažu.

Or. en

Grozījums Nr. 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
23. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis var piemērot jaudas 
mehānismus, ja nav sasniegts pietiekams 
starpsavienojumu līmenis un ja tos 
pamato valsts resursu pietiekamības 
novērtējuma rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1102
Pavel Telička
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Regulas priekšlikums
23. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Jaudas mehānismus izstrādā tā, lai 
būtu iespējama to efektīva pakāpeniska 
pārtraukšana pēc tam, kad resursu 
pietiekamības bažas ir kliedētas. Šajā 
nolūkā jaudas mehānismi ietver īpašu 
izstāšanās klauzulu.

Or. en

Grozījums Nr. 1103
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
23. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Īstenošanas gadījumā jaudas 
mehānismus rūpīgi izstrādā, lai tie būtu 
balstīti uz tirgu, tehnoloģiju ziņā neitrāli, 
atvērti esošiem un jauniem aktīviem un 
atvērti pārrobežu dalībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
23. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Izstrādājot jaudas mehānismus, 
dalībvalstis ņem vērā vides mērķi 
pakāpeniski pārtraukt videi vai 
ekonomikai kaitīgas subsīdijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1105
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants

Izstrādājot jaudas mehānismus, 
dalībvalstis paredz izstāšanās klauzulu, 
kas ir noteikums, kurš nodrošina jaudas 
mehānisma efektīvu pakāpenisku 
pārtraukšanu gadījumā, ja resursu 
pietiekamības novērtējums parāda, ka 
vairs nav resursu pietiekamības bažu.

Or. en

Grozījums Nr. 1106
Massimiliano Salini

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots

Esošie mehānismi

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 
18., 21. un 23. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 1107
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam.

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
18.a, 21. un 23. pantam. Neskarot 
23. pantā noteikto emisiju robežvērtību un 
elastīguma prasību tūlītēju piemērošanu, 
līdz [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] dalībvalstis pārskata esošos jaudas 
mehānismus un saistītos līgumiskos vai 
administratīvos nosacījumus un 
nodrošina to atbilstību šīs regulas 
noteikumiem. Tās Komisija iesniedz 
detalizētu ziņojumu par pārskatīšanas 
rezultātiem un īstenotajiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, esošie jaudas tirgus mehānismi ir pēc 
iespējas ātrāk jāsaskaņo ar vispārējiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 1108
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam.

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam, [divu] gadu laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Ir piemēroti noteikt skaidru termiņu esošo jaudas mehānismu pielāgošanai, lai tos saskaņotu 
ar ierosināto regulu.
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Grozījums Nr. 1109
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam.

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam, [divu] gadu laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Noteikti ir piemēroti noteikt skaidru termiņu esošo jaudas mehānismu pielāgošanai, lai tos 
saskaņotu ar ierosināto regulu.

Grozījums Nr. 1110
Miroslav Poche

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam.

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam, divu gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās skaidrības labad ir jānosaka termiņš, kādā esošajiem mehānismiem ir jāpanāk 
atbilstība regulā ierosinātajiem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 1111
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam.

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam, divu gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa
EP un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam.

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam, līdz 2030. gada 
31. decembrim.

Or. pl

Pamatojums

Piedāvātā grozījuma mērķis ir nodrošināt tiesiskās paļāvības principa ievērošanu, saskaņā ar 
kuru būtu jānosaka attiecīgs pielāgošanās periods, lai dalībvalstis varētu pielāgot jaudas 
mehānismus no regulas izrietošajām prasībām.

Grozījums Nr. 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa



PE609.625v01-00 180/182 AM\1133367LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam.

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam, līdz 2030. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam.

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 
stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam, līdz 2030. gada 
31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka saprātīgs pārejas periods tām dalībvalstīm, kas Elektroenerģijas regulas spēkā 
stāšanās datumā piemēro jaudas mehānismu.

Grozījums Nr. 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus [PB: šīs regulas spēkā 

Dalībvalstis, kuras izmanto jaudas 
mehānismus, pielāgo savus mehānismus, 
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stāšanās datumā], pielāgo savus 
mehānismus, lai tie atbilstu šīs regulas 18., 
21. un 23. pantam.

lai tie atbilstu šīs regulas 18., 21. un 
23. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants

Divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā izveido Elektroenerģijas 
tirgus plānošanas konsultatīvo padomi. 
Konsultatīvajā padomē darbojas augsta 
līmeņa eksperti no ES dalībvalstīm un 
atbilstīga un līdzsvarota grupa ekspertu 
no enerģētikas nozares, tostarp komunālo 
pakalpojumu sniedzēji, investori, 
tehnoloģiju piegādātāji, tīkla operatori, 
klimata aizsardzības grupas, patērētāju 
pārstāvji un vietējo enerģētikas kopienu 
pārstāvji.

Konsultatīvā padome nodrošina Komisijai 
īpašas zināšanas un informāciju, tādējādi 
konsultējot un palīdzot Komisijai novērtēt 
ar elektroenerģijas tirgus pašreizējo 
struktūru saistītās problēmas un sagatavot 
turpmākas politikas iniciatīvas par šo 
jomu. Padome minēto īsteno, attiecīgā 
gadījumā izstrādājot atzinumus, 
ieteikumus vai ziņojumus.

Divdesmit četru mēnešu laikā pēc 
Konsultatīvās padomes izveides Eiropas 
Komisijai, balstoties uz diskusijām, 
jāizdara secinājumi un jāsagatavo 
paziņojums, kurā noteiktas Eiropas 
elektroenerģijas tirgus stratēģiskās 
prioritātes, kas spēj sekmēt investīcijas, 
kuras nepieciešamas ilgtspējīgai, drošai 
un izmaksefektīvai enerģētikas 
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pārkārtošanai.

Or. en
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