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Grozījums Nr. 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. pants svītrots

Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūra

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 
2009/72/EK pārstrādātās redakcijas, kas 
ierosināta ar COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī 
sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 
operatoru struktūras ietvaros (“ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību un sadales un pārvades sistēmu 
optimālu un koordinētu darbību. Sadales 
sistēmu operatori, kuri vēlas iesaistīties 
ES SSO struktūrā, kļūst par struktūras 
reģistrētajiem biedriem.

Or. en

Pamatojums

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure.

Grozījums Nr. 1362
Massimiliano Salini
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Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 2009/72/EK 
pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 
COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī sadarbojas 
Eiropas sadales sistēmu operatoru
struktūras ietvaros (“ES SSO struktūra”), 
lai veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu un darbību un sadales 
un pārvades sistēmu optimālu un 
koordinētu darbību. Sadales sistēmu 
operatori, kuri vēlas iesaistīties ES SSO 
struktūrā, kļūst par struktūras reģistrētajiem 
biedriem.

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 2009/72/EK 
pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 
COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī sadarbojas 
Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūras ietvaros („ES SSO struktūra”), 
lai veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu un darbību un sadales 
un pārvades sistēmu optimālu un 
koordinētu darbību. Sadales sistēmu
operatori, kuri vēlas iesaistīties ES SSO 
struktūrā, kļūst par struktūras reģistrētajiem 
biedriem. Attiecībā uz starpnozaru 
nozīmes jautājumiem ES SSO struktūra 
elektroenerģijas sadales sistēmu 
operatoriem nodrošina koordināciju uz 
tādiem pašiem pamatiem kā gāzes sadales 
sistēmu operatoriem, un šo koordināciju 
pārstāv pastāvīgā komiteja, līdz tiek 
izveidota līdzvērtīga struktūra, kas pārstāv 
DSO, un tiek noteikta sadarbības kārtība 
starp abām struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 1363
Morten Helveg Petersen

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 
2009/72/EK pārstrādātās redakcijas, kas 
ierosināta ar COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī 
sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 

Sadales sistēmu operatori Savienības 
līmenī sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 
operatoru struktūras ietvaros („ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību un sadales un pārvades sistēmu 
optimālu un koordinētu darbību. Sadales 
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operatoru struktūras ietvaros (“ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību un sadales un pārvades sistēmu 
optimālu un koordinētu darbību. Sadales 
sistēmu operatori, kuri vēlas iesaistīties ES 
SSO struktūrā, kļūst par struktūras 
reģistrētajiem biedriem.

sistēmu operatori, kuri vēlas iesaistīties ES 
SSO struktūrā, kļūst par struktūras 
reģistrētajiem biedriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1364
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 2009/72/EK 
pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 
COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī sadarbojas 
Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūras ietvaros (“ES SSO struktūra”), 
lai veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu un darbību un sadales 
un pārvades sistēmu optimālu un 
koordinētu darbību. Sadales sistēmu 
operatori, kuri vēlas iesaistīties ES SSO
struktūrā, kļūst par struktūras reģistrētajiem 
biedriem.

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā, kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 2009/72/EK 
pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 
COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, vai kuri ir finansiāli 
nodalīti un pilnībā neatkarīgi no 
struktūrām, kas saistītas ar enerģiju, 
saskaņā ar 50.c panta nosacījumiem, 
Savienības līmenī sadarbojas Eiropas 
sadales sistēmu operatoru struktūras 
ietvaros („ES SSO struktūra”), lai veicinātu 
elektroenerģijas iekšējā tirgus izveides 
pabeigšanu un darbību un sadales un 
pārvades sistēmu optimālu un koordinētu 
darbību. Sadales sistēmu operatori, kuri 
vēlas iesaistīties ES SSO struktūrā, kļūst 
par struktūras reģistrētajiem biedriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1365
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
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49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 2009/72/EK 
pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 
COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī sadarbojas 
Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūras ietvaros (“ES SSO struktūra”), 
lai veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu un darbību un sadales 
un pārvades sistēmu optimālu un 
koordinētu darbību. Sadales sistēmu 
operatori, kuri vēlas iesaistīties ES SSO 
struktūrā, kļūst par struktūras reģistrētajiem 
biedriem.

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 2009/72/EK 
pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 
COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī sadarbojas 
Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūras ietvaros („ES SSO struktūra”), 
lai veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu un darbību un sadales 
un pārvades sistēmu optimālu un 
koordinētu darbību. Sadales sistēmu 
operatori, kuri vēlas iesaistīties ES SSO
struktūrā, kļūst par struktūras reģistrētajiem 
biedriem. Lēmumu pieņemšanas process 
nodrošina SSO proporcionālu ģeogrāfisko 
pārstāvību ES SSO struktūrā.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka SSO ir proporcionāli ģeogrāfiski pārstāvēti ES SSO struktūrā, lai 
garantētu, ka tā, izstrādājot attiecīgos dokumentus vai tiesību aktus, ņem vērā attiecīgo 
reģionu specifiskās īpatnības.

Grozījums Nr. 1366
Miroslav Poche

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 2009/72/EK 
pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 
COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī sadarbojas 
Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūras ietvaros (“ES SSO struktūra”), 
lai veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu un darbību un sadales 

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 2009/72/EK 
pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 
COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī sadarbojas 
Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūras ietvaros („ES SSO struktūra”), 
lai veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu un darbību un sadales 
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un pārvades sistēmu optimālu un 
koordinētu darbību. Sadales sistēmu 
operatori, kuri vēlas iesaistīties ES SSO 
struktūrā, kļūst par struktūras reģistrētajiem 
biedriem.

un pārvades sistēmu optimālu un 
koordinētu darbību. Sadales sistēmu 
operatori, kuri vēlas iesaistīties ES SSO 
struktūrā, kļūst par struktūras reģistrētajiem 
biedriem. Lēmumu pieņemšanas process 
nodrošina SSO proporcionālu ģeogrāfisko 
pārstāvību ES SSO struktūrā.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka SSO ir proporcionāli ģeogrāfiski pārstāvēti ES SSO struktūrā, lai 
garantētu, ka tā, izstrādājot attiecīgos dokumentus vai tiesību aktus, ņem vērā attiecīgo 
reģionu specifiskās īpatnības.

Grozījums Nr. 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 
2009/72/EK pārstrādātās redakcijas, kas 
ierosināta ar COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī 
sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 
operatoru struktūras ietvaros (“ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību un sadales un pārvades sistēmu 
optimālu un koordinētu darbību. Sadales 
sistēmu operatori, kuri vēlas iesaistīties ES 
SSO struktūrā, kļūst par struktūras 
reģistrētajiem biedriem.

Sadales sistēmu operatori, tostarp mazo 
sadales sistēmu operatori, Savienības 
līmenī sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 
operatoru struktūras ietvaros („ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību un sadales un pārvades sistēmu 
optimālu un koordinētu darbību. Sadales 
sistēmu operatoriem, kuri vēlas iesaistīties 
ES SSO struktūrā, ir tiesības kļūt par 
struktūras reģistrētajiem biedriem.

Or. de

Pamatojums

Mazos sadales sistēmu operatorus nedrīkst izslēgt no Eiropas Sadales sistēmu operatoru 
organizācijas.
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Grozījums Nr. 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 
2009/72/EK pārstrādātās redakcijas, kas 
ierosināta ar COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī 
sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 
operatoru struktūras ietvaros (“ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību un sadales un pārvades sistēmu 
optimālu un koordinētu darbību. Sadales
sistēmu operatori, kuri vēlas iesaistīties ES 
SSO struktūrā, kļūst par struktūras 
reģistrētajiem biedriem.

Sadales sistēmu operatori Savienības 
līmenī sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 
operatoru struktūras ietvaros („ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību un sadales un pārvades sistēmu 
optimālu un koordinētu darbību, un 
apmainītos ar labāko praksi attiecībā uz 
dažādajām problēmām, ar kurām sadales
sistēmas operatori saskaras Savienībā, 
tostarp sadales tīklu digitalizāciju, viedo 
tīklu un inteliģento mērīšanas sistēmu 
ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 
2009/72/EK pārstrādātās redakcijas, kas 
ierosināta ar COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī 
sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 
operatoru struktūras ietvaros (“ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību un sadales un pārvades sistēmu 

Sadales sistēmu operatori Savienības 
līmenī sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 
operatoru struktūras ietvaros („ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību un sadales un pārvades sistēmu 
optimālu un koordinētu darbību. Sadales 
sistēmu operatori, kuri vēlas iesaistīties ES 
SSO struktūrā, kļūst par struktūras 
reģistrētajiem biedriem. Reģistrētie biedri 
pēc izvēles var piedalīties ES SSO 
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optimālu un koordinētu darbību. Sadales 
sistēmu operatori, kuri vēlas iesaistīties ES 
SSO struktūrā, kļūst par struktūras 
reģistrētajiem biedriem.

struktūrā tieši vai arī viņus var pārstāvēt 
valsts vai Eiropas asociācija.

Or. en

Grozījums Nr. 1370
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 
2009/72/EK pārstrādātās redakcijas, kas 
ierosināta ar COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī 
sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 
operatoru struktūras ietvaros (“ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību un sadales un pārvades sistēmu 
optimālu un koordinētu darbību. Sadales 
sistēmu operatori, kuri vēlas iesaistīties ES 
SSO struktūrā, kļūst par struktūras 
reģistrētajiem biedriem.

Visi sadales sistēmu operatori Savienības 
līmenī sadarbojas Eiropas sadales sistēmu 
operatoru struktūras ietvaros („ES SSO 
struktūra”), lai veicinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un 
darbību, atbalstītu ilgtspējīgas, 
decentralizētas un integrētākas 
energosistēmas attīstību un sekmētu
sadales un pārvades sistēmu optimālu un 
koordinētu darbību. Sadales sistēmu 
operatori un tos Savienības līmenī 
pārstāvošās asociācijas, kuras vēlas 
iesaistīties ES SSO struktūrā, kļūst par 
struktūras reģistrētajiem biedriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1371
Werner Langen

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 2009/72/EK 
pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 

Sadales sistēmu operatori, kuri neietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā vai kuri ir 
nodalīti saskaņā ar [Direktīvas 2009/72/EK 
pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 
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COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī sadarbojas 
Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūras ietvaros (“ES SSO struktūra”), 
lai veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu un darbību un sadales 
un pārvades sistēmu optimālu un 
koordinētu darbību. Sadales sistēmu 
operatori, kuri vēlas iesaistīties ES SSO 
struktūrā, kļūst par struktūras 
reģistrētajiem biedriem.

COM(2016) 864/2] 35. panta 
noteikumiem, Savienības līmenī sadarbojas 
Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūras ietvaros („ES SSO struktūra”), 
lai veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu un darbību un sadales 
un pārvades sistēmu optimālu un 
koordinētu darbību. Sadales sistēmu 
operatoriem, kuri vēlas iesaistīties ES SSO 
struktūrā, ir tiesības kļūt par struktūras 
reģistrētajiem biedriem.

Or. de

Pamatojums

ES SSO izstrādās Eiropas iekšējā tirgus darbības noteikumus, kuri pēc tam, kad tos būs 
apstiprinājusi Eiropas Komisija, būs jāpiemēro visiem SSO neatkarīgi no to organizatoriskās 
struktūras lieluma. Tāpēc visiem Eiropas SSO būtu jāiesaistās ES SSO (dalībai jāpaliek 
brīvprātīgai), tostarp tā dēvētajiem mazo sadales sistēmu operatoriem.

Grozījums Nr. 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Regulas priekšlikums
49. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pildot savas funkcijas saskaņā ar ES 
tiesību aktiem, ES SSO struktūra rīkojas 
neatkarīgi no individuālām valstiskajām 
interesēm vai pārvades sistēmu operatoru 
valstiskajām interesēm, kā arī palīdz 
efektīvi un ilgtspējīgi sasniegt 2020.–
2030. gada klimata un enerģētikas 
politikas satvarā noteiktos mērķus, 
konkrētāk, sekmē no atjaunojamiem 
energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas integrāciju un 
energoefektivitātes palielināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1373
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Morten Helveg Petersen

Regulas priekšlikums
49. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katras valsts SSO tiek dota iespēja ievēlēt 
valsts SSO pārstāvi, kas atbild par 
ieguldījuma koordinēšanu, ekspertu 
iecelšanu darba grupās un balsošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1374
Morten Helveg Petersen

Regulas priekšlikums
49. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Balsu sadalījums starp valstu SSO
pārstāvjiem atbilst Padomes balsošanas 
procedūrai, kura noteikta konsolidētā 
Eiropas Savienības Līguma, kas grozīts ar 
Lisabonas līgumu, 16. panta 4. punktā 
(„dubultais balsu vairākums”).

Or. en

Grozījums Nr. 1375
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a pants

Apspriežu foruma uzdevumi

1. Apspriežu foruma locekļu uzdevumi ir 
konsultēt Komisiju jautājumos, kas saistīti 
ar sadales tīklu darbību un pārvaldību.
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2. Komisija var apspriesties ar Apspriežu 
forumu jebkurā jautājumā, kas attiecas uz 
šīs regulas un pārskatītās 
Direktīvas 2009/72/EK, kas ierosināta ar 
COM(2016)0864/2, īstenošanu, kā arī 
attiecībā uz 54. pantā minēto tīkla 
kodeksu un pamatnostādņu pieņemšanu. 
Komisija var apspriesties ar Apspriežu 
forumu un Aģentūru arī attiecībā uz 
citiem pasākumiem.

3. Apspriežu forums var:

a) izstrādāt labāko praksi pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Komisijas vai 
Aģentūras pieprasījuma jautājumos, kas 
saistīti ar pieprasījumreakcijas attīstīšanu, 
atjaunojamo energoresursu integrāciju, 
izkliedēto ražošanu un citiem sadales tīklā 
iegultajiem resursiem;

b) informēt Komisiju vai Aģentūru par 
problēmām saistībā ar 54. pantā minēto 
tīkla kodeksu īstenošanu un iesniegt 
ieteikumus un ierosinājumus ar šo 
problēmu risinājumiem Komisijai vai 
Aģentūrai;

c) veikt visas citas darbības, kas 
vajadzīgas, lai izpildītu savu funkciju. 
Apspriežu forums informē Komisiju par 
savām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Regulas priekšlikums
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a pants

Dalība Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūrā (ES SSO struktūra)

Atsevišķu sadales sistēmu operatoru 
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dalība ES SSO ir brīvprātīga.

Sadales sistēmu operatori, kuri vēlas 
iesaistīties ES SSO struktūrā, kļūst par ES 
SSO struktūras reģistrētajiem biedriem.

ES SSO struktūra nodrošina vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem biedriem — sadales 
sistēmu operatoriem — neatkarīgi no to 
lieluma.

ES SSO struktūra nodrošina, ka atbilstīgi 
ir pārstāvēti mazāki vai neatkarīgi SSO, 
tostarp lēmumu pieņemšanas procedūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 1377
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49.a pants

Apspriežu forums

Komisija izveido Apspriežu forumu par 
sadales tīklu darbību un pārvaldību. 
Komisija nodrošina, ka Apspriežu forums 
ievēro visu to ieinteresēto pušu līdzsvarotu 
dalību, kas saistītas ar sadales tīklu 
darbību un pārvaldību, piemēram, 
sistēmu operatoru, sistēmu izmantotāju, 
agregatoru, atbilstīgo nozares asociāciju, 
vides aizsardzības grupu un patērētāju 
organizāciju. Komisija izveido foruma 
reglamentu.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai prasītu izveidot ES SSO struktūru, Komisijai būtu jāizveido Apspriežu forums 
attiecībā uz sadales tīklu darbību un pārvaldību. Apspriežu forums ievērojami samazinātu 
SSO pašregulācijas risku, ņemot vērā, ka tas pēc būtības būtu tīri konsultatīvs. Turklāt 
Apspriežu forums ietvertu plašāku ieinteresēto personu loku Apspriežu forumā.
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Grozījums Nr. 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50. pants svītrots

Elektroenerģijas ES SSO struktūras 
izveide

1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā] sadales sistēmu operatori ar 
Aģentūras administratīvo atbalstu 
iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
izveidojamās ES SSO struktūras statūtu 
projektu, reģistrēto biedru sarakstu un 
reglamenta projektu, tostarp reglamenta 
noteikumus par apspriešanos ar ENTSO-
E un citām ieinteresētajām personām un 
finansēšanas noteikumus.

2. Divu mēnešu laikā pēc statūtu projekta, 
biedru saraksta un reglamenta projekta 
saņemšanas Aģentūra pēc oficiālas 
apspriešanās ar organizācijām, kas 
pārstāv visas ieinteresētās personas, jo 
īpaši sadales sistēmu izmantotājus, sniedz
Komisijai atzinumu par tiem.

3. Komisija sniedz atzinumu par statūtu 
projektu, biedru sarakstu un reglamenta 
projektu, ņemot vērā atzinumu, ko 
Aģentūra sniegusi saskaņā ar 2. punktu, 
trīs mēnešu laikā pēc Aģentūras atzinuma 
saņemšanas.

4. Trīs mēnešu laikā pēc pozitīva 
Komisijas atzinuma saņemšanas sadales 
sistēmu operatori izveido ES SSO 
struktūru, kā arī pieņem un publicē tās 
statūtus un reglamentu.

5. 1. punktā minētos dokumentus iesniedz 
Komisijai un Aģentūrai, ja tajos ir 
izdarītas izmaiņas vai ja tās iesniegušas 
argumentētu pieprasījumu. Aģentūra un 
Komisija sniedz atzinumu saskaņā ar 2. 
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līdz 4. punktā izklāstīto procesu.

6. Izmaksas, kas saistītas ar ES SSO 
struktūras darbībām, sedz sadales sistēmu 
operatori, kuri ir reģistrētie biedri, un tās 
ņem vērā tarifu aprēķinos. Regulatīvās 
iestādes apstiprina šīs izmaksas vienīgi 
tad, ja tās ir pamatotas un samērīgas.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums izveidot ES SSO struktūru būtu jāatceļ, lai novērstu interešu konfliktu riskus. Šis 
grozījums veicina saskaņotību ar citiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1379
Morten Helveg Petersen

Regulas priekšlikums
50. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. [PB: divu mēnešu laikā pēc 
stāšanās spēkā] katra dalībvalsts 
nodrošina, ka dalībvalstu sadales sistēmu 
operatoriem tiek dota iespēja taisnīgi un 
pārredzami ievēlēt valsts SSO pārstāvi ES 
SSO struktūrai. Dalībvalsts nodrošina, ka 
pārstāvis tiek ievēlēts no jauna ik pēc 
diviem gadiem un pēc dalībvalstu sadales 
sistēmu operatoru vairākuma 
pieprasījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 1380
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās svītrots
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spēkā] sadales sistēmu operatori ar 
Aģentūras administratīvo atbalstu 
iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
izveidojamās ES SSO struktūras statūtu 
projektu, reģistrēto biedru sarakstu un 
reglamenta projektu, tostarp reglamenta 
noteikumus par apspriešanos ar ENTSO-
E un citām ieinteresētajām personām un 
finansēšanas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1381
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā] sadales sistēmu operatori ar 
Aģentūras administratīvo atbalstu iesniedz 
Komisijai un Aģentūrai izveidojamās ES 
SSO struktūras statūtu projektu, reģistrēto 
biedru sarakstu un reglamenta projektu, 
tostarp reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar ENTSO-E un citām 
ieinteresētajām personām un finansēšanas 
noteikumus.

1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā] sadales sistēmu operatori ar 
Aģentūras administratīvo atbalstu iesniedz 
Komisijai un Aģentūrai pārvaldības 
struktūras izklāsta projektu, kas garantē 
taisnīgu un līdzsvarotu dalībnieku un 
dalībvalstu interešu pārstāvību. Tajā 
iekļauj izveidojamās ES SSO struktūras 
statūtu projektu, reģistrēto biedru sarakstu 
un reglamenta projektu, tostarp reglamenta 
noteikumus par apspriešanos ar ENTSO-E 
un citām ieinteresētajām personām un 
finansēšanas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās 1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās 
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spēkā] sadales sistēmu operatori ar 
Aģentūras administratīvo atbalstu iesniedz 
Komisijai un Aģentūrai izveidojamās ES 
SSO struktūras statūtu projektu, reģistrēto 
biedru sarakstu un reglamenta projektu, 
tostarp reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar ENTSO-E un citām 
ieinteresētajām personām un finansēšanas 
noteikumus.

spēkā] reģistrētie dalībnieki, kas piedalās 
tieši vai ko pēc viņu izvēles pārstāv valsts 
vai Eiropas asociācijas, ar Aģentūras 
administratīvo atbalstu iesniedz Komisijai 
un Aģentūrai izveidojamās ES SSO 
struktūras statūtu projektu, reģistrēto 
biedru sarakstu un reglamenta projektu, 
tostarp reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar ENTSO-E un citām 
ieinteresētajām personām un finansēšanas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā] sadales sistēmu operatori ar 
Aģentūras administratīvo atbalstu iesniedz 
Komisijai un Aģentūrai izveidojamās ES 
SSO struktūras statūtu projektu, reģistrēto 
biedru sarakstu un reglamenta projektu, 
tostarp reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar ENTSO-E un citām 
ieinteresētajām personām un finansēšanas 
noteikumus.

1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā] sadales sistēmu operatori ar 
Aģentūras administratīvo atbalstu iesniedz 
Komisijai un Aģentūrai izveidojamās ES 
SSO struktūras statūtu projektu, reģistrēto 
biedru sarakstu un reglamenta projektu, 
tostarp reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar ENTSO-E un citām 
ieinteresētajām personām, lēmumu 
pieņemšanas procedūras un finansēšanas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1384
Morten Helveg Petersen

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā] sadales sistēmu operatori ar 
Aģentūras administratīvo atbalstu iesniedz 
Komisijai un Aģentūrai izveidojamās ES 
SSO struktūras statūtu projektu, reģistrēto 
biedru sarakstu un reglamenta projektu, 
tostarp reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar ENTSO-E un citām 
ieinteresētajām personām un finansēšanas 
noteikumus.

1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā] valsts SSO pārstāvji ar Aģentūras 
administratīvo atbalstu iesniedz Komisijai 
un Aģentūrai izveidojamās ES SSO 
struktūras statūtu projektu, reģistrēto 
biedru sarakstu un reglamenta projektu, 
tostarp reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar ENTSO-E un citām 
ieinteresētajām personām un finansēšanas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1385
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz [PB: 12 mēneši pēc stāšanās 
spēkā] sadales sistēmu operatori ar 
Aģentūras administratīvo atbalstu 
iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
izveidojamās ES SSO struktūras statūtu 
projektu, reģistrēto biedru sarakstu un 
reglamenta projektu, tostarp reglamenta 
noteikumus par apspriešanos ar ENTSO-
E un citām ieinteresētajām personām un 
finansēšanas noteikumus.

1. Sadales sistēmu operatori
sadarbojas Savienības līmenī, lai 
veicinātu ES klimata un enerģētikas 
mērķu sasniegšanu, tostarp augstu no 
dažādiem atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotās 
elektroenerģijas līmeni, sekmētu 
elektroenerģijas iekšējā tirgus pabeigšanu 
un darbību un veicinātu sadales un 
pārvades sistēmu optimālu pārvaldību un 
saskaņotu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1386
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divu mēnešu laikā pēc statūtu svītrots
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projekta, biedru saraksta un reglamenta 
projekta saņemšanas Aģentūra pēc 
oficiālas apspriešanās ar organizācijām, 
kas pārstāv visas ieinteresētās personas, jo 
īpaši sadales sistēmu izmantotājus, sniedz 
Komisijai atzinumu par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Regulas priekšlikums
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divu mēnešu laikā pēc statūtu 
projekta, biedru saraksta un reglamenta 
projekta saņemšanas Aģentūra pēc 
oficiālas apspriešanās ar organizācijām, kas 
pārstāv visas ieinteresētās personas, jo 
īpaši sadales sistēmu izmantotājus, sniedz 
Komisijai atzinumu par tiem.

2. Divu mēnešu laikā pēc statūtu 
projekta, biedru saraksta un reglamenta 
projekta saņemšanas Aģentūra pēc 
oficiālas apspriešanās ar organizācijām, kas 
pārstāv visas ieinteresētās personas, jo 
īpaši sadales sistēmu izmantotājus, sniedz 
Komisijai atzinumu par tiem, jo īpaši 
ņemot vērā noteikumus, kas saistīti ar ES 
SSO struktūras neatkarību no tās 
dalībniekiem, interešu konfliktu 
novēršanu un nepieciešamību nodrošināt 
ģeogrāfiski līdzsvarotu pārstāvību un 
vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm, 
sevišķi attiecībā uz maziem vai 
neatkarīgiem sadales sistēmu 
operatoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1388
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

2. Divu mēnešu laikā pēc statūtu 
projekta, biedru saraksta un reglamenta 
projekta saņemšanas Aģentūra pēc 
oficiālas apspriešanās ar organizācijām, 
kas pārstāv visas ieinteresētās personas, jo 
īpaši sadales sistēmu izmantotājus, sniedz 
Komisijai atzinumu par tiem.

2. Sadales sistēmu operatori, kas 
ievēro 50.c (jauns) pantā noteiktos 
principus, var paši izveidot kopīgu 
Eiropas sadales sistēmu operatoru 
struktūru elektroenerģijas jomā („ES SSO 
struktūra”), kas darbojas ar Aģentūras 
administratīvu atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Regulas priekšlikums
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divu mēnešu laikā pēc statūtu 
projekta, biedru saraksta un reglamenta 
projekta saņemšanas Aģentūra pēc 
oficiālas apspriešanās ar organizācijām, kas 
pārstāv visas ieinteresētās personas, jo 
īpaši sadales sistēmu izmantotājus, sniedz 
Komisijai atzinumu par tiem.

2. Divu mēnešu laikā pēc statūtu 
projekta, biedru saraksta un reglamenta 
projekta saņemšanas Aģentūra pēc 
oficiālas apspriešanās ar organizācijām, kas 
pārstāv visas ieinteresētās personas, jo 
īpaši sadales sistēmu izmantotājus un 
patērētāju aizsardzības organizācijas, 
sniedz Komisijai atzinumu par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1390
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija sniedz atzinumu par 
statūtu projektu, biedru sarakstu un 
reglamenta projektu, ņemot vērā 
atzinumu, ko Aģentūra sniegusi saskaņā 
ar 2. punktu, trīs mēnešu laikā pēc 

svītrots



AM\1134764LV.docx 21/118 PE610.751v01-00

LV

Aģentūras atzinuma saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1391
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija sniedz atzinumu par
statūtu projektu, biedru sarakstu un 
reglamenta projektu, ņemot vērā 
atzinumu, ko Aģentūra sniegusi saskaņā 
ar 2. punktu, trīs mēnešu laikā pēc 
Aģentūras atzinuma saņemšanas.

3. ES SSO struktūra iesniedz 
Komisijai un Aģentūrai statūtu projektu, 
reģistrēto biedru sarakstu un reglamenta 
projektu, tostarp izveidojamās ES SSO 
struktūras reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar ENTSO-E un citām 
ieinteresētajām personām un 
finansēšanas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija sniedz atzinumu par 
statūtu projektu, biedru sarakstu un
reglamenta projektu, ņemot vērā atzinumu, 
ko Aģentūra sniegusi saskaņā ar 2. punktu, 
trīs mēnešu laikā pēc Aģentūras atzinuma 
saņemšanas.

3. Komisija sniedz atzinumu par 
statūtu projektu, biedru sarakstu,
reglamenta projektu un lēmumu 
pieņemšanas procedūru, ņemot vērā 
atzinumu, ko Aģentūra sniegusi saskaņā ar 
2. punktu, trīs mēnešu laikā pēc Aģentūras 
atzinuma saņemšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1393
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
50. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs mēnešu laikā pēc pozitīva 
Komisijas atzinuma saņemšanas sadales 
sistēmu operatori izveido ES SSO 
struktūru, kā arī pieņem un publicē tās 
statūtus un reglamentu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1394
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs mēnešu laikā pēc pozitīva 
Komisijas atzinuma saņemšanas sadales 
sistēmu operatori izveido ES SSO 
struktūru, kā arī pieņem un publicē tās 
statūtus un reglamentu.

4. Divu mēnešu laikā pēc saņemšanas 
Aģentūra, iepriekš oficiāli apspriežoties ar 
organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas, jo īpaši sadales 
sistēmu izmantotājus, sniedz Komisijai 
atzinumu par statūtu projektu, biedru 
sarakstu un reglamenta projektu, ar ko 
izveido ģenerālo asambleju, direktoru 
padomi, neatkarīgu konsultatīvo padomi, 
ģenerālsekretāru un sekretariātu, 
ievērojot 50.a pantā (jauns) noteiktos 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 1395
Cornelia Ernst

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

5. 1. punktā minētos dokumentus 
iesniedz Komisijai un Aģentūrai, ja tajos 
ir izdarītas izmaiņas vai ja tās iesniegušas 
argumentētu pieprasījumu. Aģentūra un 
Komisija sniedz atzinumu saskaņā ar 2. 
līdz 4. punktā izklāstīto procesu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1396
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 1. punktā minētos dokumentus 
iesniedz Komisijai un Aģentūrai, ja tajos 
ir izdarītas izmaiņas vai ja tās iesniegušas 
argumentētu pieprasījumu. Aģentūra un 
Komisija sniedz atzinumu saskaņā ar 2. 
līdz 4. punktā izklāstīto procesu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1397
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmaksas, kas saistītas ar ES SSO 
struktūras darbībām, sedz sadales sistēmu 
operatori, kuri ir reģistrētie biedri, un tās 
ņem vērā tarifu aprēķinos. Regulatīvās 
iestādes apstiprina šīs izmaksas vienīgi 
tad, ja tās ir pamatotas un samērīgas.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1398
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmaksas, kas saistītas ar ES SSO 
struktūras darbībām, sedz sadales sistēmu 
operatori, kuri ir reģistrētie biedri, un tās 
ņem vērā tarifu aprēķinos. Regulatīvās 
iestādes apstiprina šīs izmaksas vienīgi tad, 
ja tās ir pamatotas un samērīgas.

6. Izmaksas, kas saistītas ar ES SSO 
struktūras darbībām, sedz sadales sistēmu 
operatori, kuri ir reģistrētie biedri, un tās 
regulatīvā iestāde uzskata par 
attiecināmām izmaksām un ņem vērā 
tarifu aprēķinos. Regulatīvās iestādes 
apstiprina šīs izmaksas vienīgi tad, ja tās ir 
pamatotas un samērīgas.

Or. en

Pamatojums

Panta precizēšana: izmaksas, kas saistītas ar SSO dalību ES SSO struktūrā, valsts regulatīvās 
iestādes izskata par attiecināmām izmaksām un tās attiecīgi atzīst tarifos. Pretējā gadījumā 
mēs riskējam demotivēt SSO kļūt par ES SSO struktūras biedriem.

Grozījums Nr. 1399
Morten Helveg Petersen

Regulas priekšlikums
50. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmaksas, kas saistītas ar ES SSO 
struktūras darbībām, sedz sadales sistēmu 
operatori, kuri ir reģistrētie biedri, un tās 
ņem vērā tarifu aprēķinos. Regulatīvās 
iestādes apstiprina šīs izmaksas vienīgi tad, 
ja tās ir pamatotas un samērīgas.

6. Izmaksas, kas saistītas ar ES SSO 
struktūras darbībām, sedz visi Eiropas
sadales sistēmu operatori, un tās ņem vērā 
tarifu aprēķinos. Regulatīvās iestādes 
apstiprina šīs izmaksas vienīgi tad, ja tās ir 
pamatotas un samērīgas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1400
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50.a pants

ES SSO elektroenerģijas struktūras 
noteikumi un procedūras

1. ES SSO struktūras statūti un 
reglaments, kas pieņemts saskaņā ar 
50. pantu, aizsargā šādus organizācijas 
principus:

a) ES SSO darbā var iesaistīties tikai 
reģistrētie biedri;

b) stratēģiskie lēmumi attiecībā uz ES 
SSO struktūras darbībām, kā arī 
direktoru padomes pamatnostādnes, kuras 
ir pieņēmusi ģenerālā asambleja;

c) ģenerālās asamblejas lēmumus pieņem 
ar 65 % balsu, ko nodod biedri, kas 
bāzējas vismaz 55 % dalībvalstu;

d) ģenerālās asamblejas lēmumus var 
bloķēt ar 35% balsu, ko nodod biedri, kas 
bāzējas vismaz četrās dalībvalstīs;

e) direktoru padomi ievēl ģenerālā 
asambleja uz pilnvaru laiku vismaz 
četriem gadiem, ko vienu reizi atjauno;

f) direktoru padome no savu locekļu vidus 
ieceļ priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja 
vietniekus;

g) SSO un PSO sadarbību saskaņā ar 52. 
un 53. pantu vada direktoru padome;

h) direktoru padomes lēmumus pieņem ar 
vienkāršu 11 balsu vairākumu vai 
kvalificētu 15 balsu vairākumu;

i) ģenerālā asambleja ieceļ 
ģenerālsekretāru, izvēloties tās locekli uz 
četriem pilnvaru gadiem, ko vienu reizi 
atjauno;
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j) ģenerālā asambleja ieceļ ekspertu 
grupas.

2. ES SSO struktūras statūti un 
reglaments, kas pieņemts saskaņā ar 
50. pantu, aizsargā taisnīgu un samērīgu 
attieksmi pret tās biedriem un atspoguļo 
tās dalības dažādo ģeogrāfisko un 
ekonomisko struktūru. Jo īpaši 
procedūras paredz, ka:

a) balsošanas tiesību skaits ģenerālajā 
asamblejā tiek piešķirts tās locekļiem, 
pamatojoties uz objektīviem un 
pārredzamiem kritērijiem, kas atspoguļo 
to saimnieciskās darbības jomu;

b) direktoru padome sastāv no 
priekšsēdētāja un 19 locekļu pārstāvjiem, 
no kuriem: 10 ir locekļu pārstāvji, kuriem 
ir vairāk nekā 1 miljons tīkla izmantotāju; 
5 ir locekļu pārstāvji, kuriem ir vairāk 
nekā 100 000 un mazāk nekā 1 miljons 
tīkla izmantotāju; 5 ir locekļu pārstāvji, 
kuriem ir mazāk nekā 100 000 tīkla 
izmantotāju;

c) direktoru padome nesastāv no vairāk 
kā 3 locekļu pārstāvjiem, kas bāzējas 
vienā dalībvalstī;

d) padomes priekšsēdētāja vietniekus ieceļ 
no locekļu pārstāvjiem, kas ietilpst katrā 
grupā, kura pārstāv attiecīgo tīkla 
izmantotāju skaitu.

3. ES SSO struktūras statūti un 
reglaments, kas pieņemts saskaņā ar 
50. pantu, nodrošina pareizu neatkarīgās 
konsultatīvās padomes darbību, un jo 
īpaši:

a) nodrošina, ka neatkarīgā konsultatīvā 
padome sastāv no sistēmas izmantotāju 
pārstāvjiem, galalietotājiem un jebkuras 
citas atbilstīgas ieinteresētās personas;

b) strādā, nosakot labāko praksi 
uzdevumiem, kas izklāstīti 51. pantā;

c) dod ieguldījumu ES SSO struktūras 
darbā un jo īpaši tās devumā, izstrādājot 
tīkla kodeksus, gada darba programmu 
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un sagatavojot gada ziņojumus.

Or. en

Pamatojums

Šis pants loģiski izriet no ES SSO struktūras izveides iepriekšējā pantā.

Grozījums Nr. 1401
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50.b pants

ES SSO struktūras uzraudzība, ko veic 
Aģentūra

1. Sagatavojot priekšlikumus saskaņā ar 
51. pantā minētajiem uzdevumiem, ES 
SSO struktūra iesniedz Aģentūrai 
priekšlikumu tekstu projektus. Divu 
mēnešu laikā pēc tā saņemšanas 
Aģentūra sniedz ES SSO struktūrai 
atzinumu un ierosina grozījumus. 
Negatīva atzinuma gadījumā ES SSO 
struktūra ierosina pārskatītu teksta 
versiju.

2. Visas fiziskās vai juridiskās personas, 
kuras ir skāris lēmums, var Aģentūrai 
iesniegt ES SSO struktūras pieņemtā 
lēmuma pārsūdzību, ja struktūrai ir 
faktiskas lēmumu pieņemšanas pilnvaras.

Or. en

Pamatojums

Šis pants loģiski izriet no 50. panta par ES SSO struktūras izveidi.

Grozījums Nr. 1402
Claude Turmes
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
50.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50.c pants

Sadales sistēmu operatoru dalība

1. ES SSO struktūras neatkarības 
nodrošināšanas nolūkā visi sadales 
sistēmas operatori piemēro šādus 
nosacījumus, lai kļūtu par ES SSO 
struktūras biedriem:

a) sadales sistēmas operatori izstrādā un 
īsteno atbilstības programmu, kurā 
izklāstīti pasākumi, ko veic, lai 
nodrošinātu diskriminācijas 
nepieļaušanu, un nodrošina atbilstīgu 
kontroli pār tās ievērošanu; atbilstības 
programmā paredz konkrētus darbinieku 
pienākumus, kas jāveic šo mērķu 
sasniegšanai; programmu nodod 
apstiprināšanai regulatīvajā iestādē; 
neskarot valsts regulatora pilnvaras, 
atbilstību programmai neatkarīgi uzrauga 
atbilstības amatpersona;

b) sadales sistēmas operators informē 
regulatīvo iestādi par finanšu līdzekļiem, 
kas pieejami turpmākiem investīciju 
projektiem un/vai pašreizējo aktīvu 
aizstāšanai.

2. Sadales sistēmas operatori, kas ir daļa 
no vertikāli integrēta uzņēmuma, piemēro 
šādus papildu nosacījumus, lai kļūtu par 
ES SSO struktūras biedriem:

a) sadales sistēmas operatora kopējā 
pārvaldības struktūra uz uzņēmuma 
statūti nodrošina sadales sistēmas 
operatora efektīvu neatkarību; vertikāli 
integrētais uzņēmums tieši vai netieši 
nenosaka sadales sistēmas operatora 
konkurences uzvedību saistībā ar sadales 
sistēmas operatora ikdienas darbībām un 
tīkla pārvaldību vai saistībā ar darbībām, 
kas nepieciešamas tīkla attīstībai;
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b) sadales sistēmas operators 
nediskriminē dažādas personas vai 
struktūras un neierobežo, nekropļo vai 
nekavē konkurenci ražošanā vai piegādē;

c) taču sadales sistēmas operators var 
sniegt pakalpojumus vertikāli 
integrētajam uzņēmumam, ciktāl šo 
pasākumu sniegšana nediskriminē 
sistēmas izmantotājus, ciktāl tie ir 
pieejami visiem sistēmas izmantotājiem ar 
vienādiem nosacījumiem un neierobežo, 
nekropļo vai nekavē konkurenci ražošanā 
vai piegādē;

d) sadales sistēmas operatoram ir tiesības 
vākt līdzekļus kapitāla tirgū, it īpaši 
izmantojot aizņēmumu un kapitāla 
palielinājumu;

e) tirdzniecības un finansiālās attiecības 
starp vertikāli integrētu uzņēmumu un 
sadales sistēmas operatoru, tostarp 
sadales sistēmas operatora aizdevumi 
vertikāli integrētam uzņēmumam, atbilst 
tirgus noteikumiem; sadales sistēmas 
operators veic šādu komerciālu un 
finansiālu attiecību detalizētu uzskaiti, un 
tas šo uzskaiti dara pieejamu pēc 
regulatīvās iestādes pieprasījuma; sadales 
sistēmas operators iesniedz regulatīvajai 
iestādei apstiprināšanai visus 
tirdzniecības un finanšu nolīgumus ar 
vertikāli integrēto uzņēmumu;

f) saistībā ar IT sistēmām vai aprīkojumu 
un drošības piekļuves sistēmām sadales 
sistēmas operators neizmanto ne IT 
sistēmas vai iekārtas, ne fiziskās telpas un 
drošības piekļuves sistēmas kopīgi ar 
vertikāli integrēta uzņēmuma jebkuru 
daļu, ne arī vienus un tos pašus 
konsultantus vai ārējos līgumslēdzējus;

g) sadales sistēmas operators tā 
korporatīvajā identitātē, saziņā, zīmola 
veidošanā un telpās nedrīkst maldināt 
attiecībā uz vertikāli integrēta uzņēmuma 
vai kādas tā daļas atsevišķo identitāti;

h) sadales sistēmas operators izveido 
pārraudzības iestādi, kas atbild par tādu 
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lēmumu pieņemšanu, kas varētu būtiski 
ietekmēt sadales sistēmas operatora 
akcionāru akciju vērtību, jo īpaši tādu 
lēmumu pieņemšanu, kas attiecas uz gada 
un ilgtermiņa finanšu plānu 
apstiprināšanu, sadales sistēmas 
operatora parādsaistībām un akcionāriem 
izdalīto dividenžu skaitu; uzraudzības 
struktūras kompetencē nav lēmumi, kas 
attiecas uz sadales sistēmas operatora 
ikdienas darbu un tīkla pārvaldību un uz 
darbībām, kas vajadzīgas, lai sagatavotu 
tīkla attīstības desmit gadu plānu; 
uzraudzības struktūrā ir locekļi no 
vertikāli integrēta uzņēmuma, trešo 
personu akcionāriem un, ja to nosaka 
attiecīgi dalībvalstu tiesību akti, locekļi no 
citām ieinteresētajām personām, 
piemēram, sadales sistēmas operatora 
darbinieki;

i) lēmumu par pieņemšanu darbā un 
atjaunošanu amatā, darba apstākļiem, 
tostarp atalgojumu un amata pilnvaru 
termiņa beigām personai, kas atbildīga 
par vadību, un/vai sadales sistēmu 
operatora administratīvo struktūru 
locekļiem pieņem sadales sistēmu 
operatora uzraudzības struktūra;

j) trīs gadus pirms iecelšanas amatā 
personām, kas atbildīgas par sadales 
sistēmas operatora vadību, un/vai sadales 
sistēmu operatora administratīvo
struktūru locekļiem, uz kuriem attiecas šis 
punkts, nav bijis profesionāla amata vai 
pienākumu, tiešas vai netiešas līdzdalības 
vai uzņēmējdarbības attiecību ar vertikāli 
integrēto uzņēmumu vai kādu tā daļu, vai 
to kontrolējošo akcionāru, kas nav 
sadales sistēmu operators;

k) personām, kas atbildīgas par sadales 
sistēmas operatora vadību, un/vai sadales 
sistēmas operatora administratīvo 
struktūru locekļiem un darbiniekiem 
nevienā citā vertikāli integrētā uzņēmuma 
daļā vai to kontrolējošā akcionārā nav 
nekāda cita profesionāla amata vai 
atbildības, tiešas vai netiešas līdzdalības 
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un uzņēmējdarbības attiecību;

l) personām, kas atbildīgas par sadales 
sistēmas operatora vadību, un/vai sadales 
sistēmas operatora administratīvo 
struktūru locekļiem un darbiniekiem 
nevienā vertikāli integrēta uzņēmuma 
daļā kā vien pārvades sistēmu operatorā 
nav līdzdalības, un viņi tieši vai netieši 
negūst nekādu finansiālu labumu; viņu 
atalgojums nav atkarīgs no vertikāli 
integrēta uzņēmuma darbībām vai 
rezultātiem kā vien no sadales sistēmas 
operatora darbībām vai rezultātiem;

m) pēc amata pilnvaru termiņa beigām 
sadales sistēmas operatorā par vadību 
atbildīgajām personām un/vai 
administratīvo struktūru locekļiem vismaz 
četrus gadus nav profesionāla amata vai 
atbildības, līdzdalības vai 
uzņēmējdarbības attiecību nevienā no 
vertikāli integrēta uzņēmuma daļām kā 
vien sadales sistēmas operatorā, vai to 
kontrolējošā akcionārā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nesaraujami saistīts ar 50. pantu, un tajā ir sīkāk izstrādāti nosacījumi SSO 
struktūras izveidei.

Grozījums Nr. 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51. pants svītrots

ES SSO struktūras uzdevumi

1. ES SSO struktūras uzdevumi ir šādi:

a) koordinēta pārvades un sadales tīklu 
darbība un plānošana;
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b) atjaunojamo energoresursu, izkliedētās 
ražošanas un citu sadales tīklā iegulto 
resursu (piemēram, enerģijas uzkrāšanas) 
integrācija;

c) pieprasījumreakcijas attīstīšana;

d) sadales tīklu digitalizācija, tostarp 
viedo tīklu un viedo uzskaites sistēmu 
ieviešana;

e) datu pārvaldība, kiberdrošība un datu 
aizsardzība;

f) dalība tīkla kodeksu izstrādē atbilstīgi 
55. pantam.

2. Papildus ES SSO struktūra:

a) sadarbojas ar ENTSO-E to tīkla 
kodeksu un vadlīniju uzraudzībā un 
īstenošanā, kuri ir nozīmīgi sadales tīklu 
darbībai un plānošanai un koordinētai 
pārvades un sadales tīklu darbībai un kuri 
pieņemti atbilstīgi šai regulai;

b) sadarbojas ar ENTSO-E un pieņem 
paraugpraksi koordinētā pārvades un 
sadales sistēmu darbībā un plānošanā, 
ietverot tādus jautājumus kā datu 
apmaiņa starp operatoriem un izkliedēto 
enerģijas resursu koordinācija;

c) apzina paraugpraksi 1. punktā 
uzskaitītajās jomās un attiecībā uz 
energoefektivitātes uzlabojumu ieviešanu 
sadales tīklā;

d) pieņem gada darba programmu un 
gada pārskatu;

e) darbojas pilnīgā saskaņā ar 
konkurences noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums izveidot ES SSO struktūru būtu jāatceļ, lai novērstu interešu konfliktu riskus. Šis 
grozījums veicina saskaņotību ar citiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1404
Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51. pants svītrots

ES SSO struktūras uzdevumi

1. ES SSO struktūras uzdevumi ir šādi:

a) koordinēta pārvades un sadales tīklu 
darbība un plānošana;

b) atjaunojamo energoresursu, izkliedētās 
ražošanas un citu sadales tīklā iegulto 
resursu (piemēram, enerģijas uzkrāšanas) 
integrācija;

c) pieprasījumreakcijas attīstīšana;

d) sadales tīklu digitalizācija, tostarp 
viedo tīklu un viedo uzskaites sistēmu 
ieviešana;

e) datu pārvaldība, kiberdrošība un datu 
aizsardzība;

f) dalība tīkla kodeksu izstrādē atbilstīgi 
55. pantam.

2. Papildus ES SSO struktūra:

a) sadarbojas ar ENTSO-E to tīkla 
kodeksu un vadlīniju uzraudzībā un 
īstenošanā, kuri ir nozīmīgi sadales tīklu 
darbībai un plānošanai un koordinētai 
pārvades un sadales tīklu darbībai un kuri 
pieņemti atbilstīgi šai regulai;

b) sadarbojas ar ENTSO-E un pieņem 
paraugpraksi koordinētā pārvades un 
sadales sistēmu darbībā un plānošanā, 
ietverot tādus jautājumus kā datu 
apmaiņa starp operatoriem un izkliedēto 
enerģijas resursu koordinācija;

c) apzina paraugpraksi 1. punktā 
uzskaitītajās jomās un attiecībā uz 
energoefektivitātes uzlabojumu ieviešanu 
sadales tīklā;

d) pieņem gada darba programmu un 
gada pārskatu;

e) darbojas pilnīgā saskaņā ar 
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konkurences noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1405
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES SSO struktūras uzdevumi ir 
šādi:

1. Galvenais ES SSO struktūras 
uzdevums ir dalība tīkla kodeksu izstrādē 
atbilstīgi 55. un 56. pantam.
Citi uzdevumi var ietvert viedokļu un 
labākās prakses apmaiņu par:

Or. en

Grozījums Nr. 1406
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) koordinēta pārvades un sadales 
tīklu darbība un plānošana;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1407
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) koordinēta pārvades un sadales a) ieteikumu saistībā ar koordinētu
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tīklu darbība un plānošana; pārvades un sadales tīklu darbību un 
plānošanu pieņemšana sadarbībā ar 
ENTSO-E;

Or. en

Grozījums Nr. 1408
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamo energoresursu, 
izkliedētās ražošanas un citu sadales tīklā 
iegulto resursu (piemēram, enerģijas 
uzkrāšanas) integrācija;

b) konsultatīvu ieteikumu sniegšana 
par atjaunojamo energoresursu, izkliedētās 
ražošanas un citu sadales tīklā iegulto 
resursu (piemēram, enerģijas uzkrāšanas) 
efektīvu integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 1409
Werner Langen

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamo energoresursu, 
izkliedētās ražošanas un citu sadales tīklā 
iegulto resursu (piemēram, enerģijas 
uzkrāšanas) integrācija;

b) atjaunojamo energoresursu, 
izkliedētās ražošanas un citu sadales tīklā 
iegulto resursu (piemēram, enerģijas 
uzkrāšanas) un nozaru integrācija;

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.
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Grozījums Nr. 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamo energoresursu, 
izkliedētās ražošanas un citu sadales tīklā 
iegulto resursu (piemēram, enerģijas 
uzkrāšanas) integrācija;

b) atjaunojamo energoresursu, 
izkliedētās ražošanas un citu sadales tīklā 
iegulto resursu (piemēram, enerģijas 
uzkrāšanas) integrācijas uzlabošana un 
maksimāla palielināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 1411
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamo energoresursu, 
izkliedētās ražošanas un citu sadales tīklā 
iegulto resursu (piemēram, enerģijas 
uzkrāšanas) integrācija;

b) atjaunojamo energoresursu, 
izkliedētās ražošanas un citu sadales tīklā 
iegulto resursu (piemēram, enerģijas 
uzkrāšanas) integrācijas veicināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 1412
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieprasījumreakcijas attīstīšana; c) pieprasījumreakcijas attīstīšanas
veicināšana galvenokārt ar agregatoru 
starpniecību;
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Or. en

Grozījums Nr. 1413
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieprasījumreakcijas attīstīšana; c) ieteikumu pieņemšana saistībā ar 
pieprasījumreakcijas attīstīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1414
Carolina Punset

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieprasījumreakcijas attīstīšana; c) pieprasījumreakcijas un enerģijas 
uzkrāšanas attīstīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 1415
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieprasījumreakcijas attīstīšana; c) pieprasījumreakcijas un enerģijas 
uzkrāšanas attīstīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 1416
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Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) inovatīvu finansēšanas metožu, 
tostarp priekšfinansēšanas kopā ar rēķinu 
atmaksāšanu, izmantojot skaitītāju, 
ieguldījumiem atjaunojamajos 
energoresursos un energoefektivitātes 
pasākumos, izstrāde;

Or. en

Grozījums Nr. 1417
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) uzdevumu izpildei kā atbildīgajai 
pusei [Energoefektivitātes direktīva];

Or. en

Grozījums Nr. 1418
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) energoefektivitātes uzlabojumu 
ieviešana sadales tīklā;

Or. en

Grozījums Nr. 1419
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Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadales tīklu digitalizācija, tostarp 
viedo tīklu un viedo uzskaites sistēmu 
ieviešana;

d) ieteikumu pieņemšana saistībā ar 
sadales tīklu digitalizāciju, tostarp viedo 
tīklu un viedo uzskaites sistēmu ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1420
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadales tīklu digitalizācija, tostarp 
viedo tīklu un viedo uzskaites sistēmu 
ieviešana;

d) sadales tīklu digitalizācijas, tostarp 
viedo tīklu un viedo uzskaites sistēmu 
ieviešanas paātrināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadales tīklu digitalizācija, tostarp 
viedo tīklu un viedo uzskaites sistēmu 
ieviešana;

d) sadales tīklu digitalizācijas, tostarp 
viedo tīklu un viedo uzskaites sistēmu 
ieviešanas uzlabošana;

Or. en
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Grozījums Nr. 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sadales tīklu digitalizācija, tostarp 
viedo tīklu un viedo uzskaites sistēmu 
ieviešana;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) datu pārvaldība, kiberdrošība un 
datu aizsardzība;

e) nediskriminējošas un neitrālas 
piekļuves datiem neatkarīgi no datu
pārvaldības modeļa garantēšana, 
standartizācijas un pārrobežu datu 
apmaiņas veicināšana, jo īpaši ar 
ENTSO-E, ja ir atbilstīgi veicināt datu
apmaiņu, kiberdrošība un datu aizsardzība;

Or. en

Grozījums Nr. 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) datu pārvaldība, kiberdrošība un 
datu aizsardzība;

e) neitrāla datu pārvaldība, 
kiberdrošība un datu aizsardzība sadarbībā 
ar attiecīgām iestādēm un struktūrām;
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Or. en

Grozījums Nr. 1425
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) datu pārvaldība, kiberdrošība un 
datu aizsardzība;

e) pareizas datu pārvaldības
sekmēšana atbilstīgi tiesībām uz 
privātumu, kiberdrošība un datu 
aizsardzība;

Or. en

Grozījums Nr. 1426
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) datu pārvaldība, kiberdrošība un 
datu aizsardzība;

e) ieteikumu pieņemšana saistībā ar
datu pārvaldību, kiberdrošību un datu 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) datu pārvaldība, kiberdrošība un e) neitrālas datu pārvaldības, 
kiberdrošības un datu aizsardzības 
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datu aizsardzība; veicināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 1428
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) dalība tīkla kodeksu izstrādē 
atbilstīgi 55. pantam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) dalība tīkla kodeksu izstrādē 
atbilstīgi 55. pantam.

f) dalība ieteikuma, priekšlikuma, 
tīkla kodeksu un pamatnostādņu izstrādē 
atbilstīgi 55. pantam.

Or. en

Pamatojums

Pamatnostādnes ir ļoti svarīgas, pat ja tām nav juridiskas vērtības: tajās tiek noteikts 
virziens, kas ir jāievēro. Tādēļ ir svarīgi, ka elektroenerģijas sadales operatoru struktūra var 
piedalīties šo pamatnostādņu noteikšanā, izmantojot turpmāko ES SSO.

Grozījums Nr. 1430
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) dalība tīkla kodeksu izstrādē
atbilstīgi 55. pantam.

f) tīkla kodeksu izstrādes 
veicināšana, izmantojot atzinumus
atbilstīgi 55. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) standartizētu tirgus produktu 
noteikšana vismaz pārrobežu tirdzniecības 
zonām sadarbībā ar visiem attiecīgajiem 
tirgus dalībniekiem, tostarp pārvades 
sistēmu operatoriem, pieprasījumreakcijas 
nodrošinātājiem un citiem sistēmas 
izmantotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sadarbojas ar ENTSO-E to tīkla 
kodeksu un vadlīniju uzraudzībā un 
īstenošanā, kuri ir nozīmīgi sadales tīklu 
darbībai un plānošanai un koordinētai 
pārvades un sadales tīklu darbībai un kuri 
pieņemti atbilstīgi šai regulai;

a) efektīvi sadarbojas ar ENTSO-E, 
Aģentūru un valstu regulatoriem, lai 
veicinātu to, ka Aģentūra un vajadzības 
gadījumā valstu regulatīvās iestādes 
uzrauga to tīkla kodeksu un 
pamatnostādņu īstenošanu, kuras ir 
nozīmīgas sadales tīklu darbībai un 
plānošanai un koordinētai pārvades un 
sadales tīklu darbībai un kuras pieņemtas
atbilstīgi šai regulai;
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Or. en

Grozījums Nr. 1433
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apzina paraugpraksi 1. punktā 
uzskaitītajās jomās un attiecībā uz 
energoefektivitātes uzlabojumu ieviešanu 
sadales tīklā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1434
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) darbojas pilnīgā saskaņā ar 
konkurences noteikumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) sadarbojas ar ENTSO-E, 
izstrādājot nesaistošo kopienas mēroga 
desmit gadu tīkla attīstības plānu;
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Or. en

Pamatojums

Kopienas mēroga desmit gadu attīstības plāns ietekmē elektroenerģijas sadali: tādēļ ir 
normāli, ka turpmākajai struktūrai, kas apvienos elektroenerģijas sadales operatorus, 
vajadzētu spēt sadarboties ar ENTSO-E.

Grozījums Nr. 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51.a pants

Lēmumu pieņemšana

ES SSO struktūra vienprātīgi pieņem 
lēmumus par operatoru uzdevumiem 
atbilstoši 51. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 1437
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

52. pants svītrots

Apspriešanās tīkla kodeksu izstrādes 
procesā

1. Izstrādājot iespējamus tīkla kodeksus 
atbilstīgi 55. pantam, ES SSO struktūra 
saskaņā ar 50. pantā izklāstīto reglamentu 
organizē plašu, savlaicīgu, atklātu un 
pārredzamu apspriešanos ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, jo 
īpaši ar organizācijām, kas pārstāv visas 
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ieinteresētās personas. Šī apspriešanās 
aptver arī valstu regulatīvās iestādes un 
citas valstu iestādes, piegādes un 
ražošanas uzņēmumus, sistēmas 
izmantotājus, tostarp lietotājus, sadales 
sistēmu operatorus, tostarp attiecīgās 
nozares apvienības, tehniskas struktūras 
un ieinteresēto personu grupas. Tās 
mērķis ir lēmumu pieņemšanas procesā 
apzināt visu attiecīgo pušu viedokļus un 
priekšlikumus.

2. Publisko visus dokumentus un 
sanāksmju protokolus, kas saistīti ar 
1. punktā minētajām apspriedēm.

3. ES SSO struktūra ņem vērā 
apspriešanās gaitā paustos viedokļus. 
Pirms ES SSO struktūra pieņem 55. pantā 
minēto tīkla kodeksu priekšlikumus, tā 
norāda, kā ir ņemti vērā apspriešanās 
gaitā izteiktie apsvērumi. Ja kādi 
apsvērumi nav ņemti vērā, ES SSO 
struktūra norāda pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1438
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

52. pants svītrots

Apspriešanās tīkla kodeksu izstrādes 
procesā

1. Izstrādājot iespējamus tīkla kodeksus 
atbilstīgi 55. pantam, ES SSO struktūra 
saskaņā ar 50. pantā izklāstīto reglamentu 
organizē plašu, savlaicīgu, atklātu un 
pārredzamu apspriešanos ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, jo 
īpaši ar organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas. Šī apspriešanās 
aptver arī valstu regulatīvās iestādes un 
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citas valstu iestādes, piegādes un 
ražošanas uzņēmumus, sistēmas 
izmantotājus, tostarp lietotājus, sadales 
sistēmu operatorus, tostarp attiecīgās 
nozares apvienības, tehniskas struktūras 
un ieinteresēto personu grupas. Tās 
mērķis ir lēmumu pieņemšanas procesā 
apzināt visu attiecīgo pušu viedokļus un 
priekšlikumus.

2. Publisko visus dokumentus un 
sanāksmju protokolus, kas saistīti ar 
1. punktā minētajām apspriedēm.

3. ES SSO struktūra ņem vērā 
apspriešanās gaitā paustos viedokļus. 
Pirms ES SSO struktūra pieņem 55. pantā 
minēto tīkla kodeksu priekšlikumus, tā 
norāda, kā ir ņemti vērā apspriešanās 
gaitā izteiktie apsvērumi. Ja kādi 
apsvērumi nav ņemti vērā, ES SSO 
struktūra norāda pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

52. pants svītrots

Apspriešanās tīkla kodeksu izstrādes 
procesā

1. Izstrādājot iespējamus tīkla kodeksus 
atbilstīgi 55. pantam, ES SSO struktūra 
saskaņā ar 50. pantā izklāstīto reglamentu 
organizē plašu, savlaicīgu, atklātu un 
pārredzamu apspriešanos ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, jo 
īpaši ar organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas. Šī apspriešanās 
aptver arī valstu regulatīvās iestādes un 
citas valstu iestādes, piegādes un 
ražošanas uzņēmumus, sistēmas 
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izmantotājus, tostarp lietotājus, sadales 
sistēmu operatorus, tostarp attiecīgās 
nozares apvienības, tehniskas struktūras 
un ieinteresēto personu grupas. Tās 
mērķis ir lēmumu pieņemšanas procesā 
apzināt visu attiecīgo pušu viedokļus un 
priekšlikumus.

2. Publisko visus dokumentus un 
sanāksmju protokolus, kas saistīti ar 
1. punktā minētajām apspriedēm.

3. ES SSO struktūra ņem vērā 
apspriešanās gaitā paustos viedokļus. 
Pirms ES SSO struktūra pieņem 55. pantā 
minēto tīkla kodeksu priekšlikumus, tā 
norāda, kā ir ņemti vērā apspriešanās 
gaitā izteiktie apsvērumi. Ja kādi 
apsvērumi nav ņemti vērā, ES SSO 
struktūra norāda pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums izveidot ES SSO struktūru būtu jāatceļ, lai novērstu interešu konfliktu riskus. Šis 
grozījums veicina saskaņotību ar citiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1440
Miroslav Poche

Regulas priekšlikums
52. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apspriešanās tīkla kodeksu izstrādes 
procesā

ES SSO struktūras apspriešanās

Or. en

Pamatojums

ES SSO būtu labi jāpārrauga savas darbības un būtu jāapspriežas par visiem priekšlikumiem 
— ne tikai tiem, kuri attiecas uz tīkla kodeksu izstrādi.

Grozījums Nr. 1441
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izstrādājot iespējamus tīkla 
kodeksus atbilstīgi 55. pantam, ES SSO 
struktūra saskaņā ar 50. pantā izklāstīto 
reglamentu organizē plašu, savlaicīgu, 
atklātu un pārredzamu apspriešanos ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, jo īpaši ar organizācijām, kas 
pārstāv visas ieinteresētās personas. Šī 
apspriešanās aptver arī valstu regulatīvās 
iestādes un citas valstu iestādes, piegādes 
un ražošanas uzņēmumus, sistēmas 
izmantotājus, tostarp lietotājus, sadales 
sistēmu operatorus, tostarp attiecīgās 
nozares apvienības, tehniskas struktūras un 
ieinteresēto personu grupas. Tās mērķis ir 
lēmumu pieņemšanas procesā apzināt visu 
attiecīgo pušu viedokļus un priekšlikumus.

1. Izstrādājot jaunus tīkla kodeksus 
pašreizējo Savienības aktu, kuros noteikta 
politiskā sistēma, tehniskajai informācijai 
atbilstīgi 55. pantam, ES SSO struktūra 
saskaņā ar 50. pantā izklāstīto reglamentu 
organizē plašu, savlaicīgu, atklātu un 
pārredzamu apspriešanos ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, jo 
īpaši ar organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas. Šī apspriešanās 
aptver arī valstu regulatīvās iestādes un 
citas valstu iestādes, piegādes un ražošanas 
uzņēmumus, sistēmas izmantotājus, tostarp 
lietotājus, sadales sistēmu operatorus, 
tostarp attiecīgās nozares apvienības, 
tehniskas struktūras un ieinteresēto personu 
grupas. Tās mērķis ir lēmumu pieņemšanas 
procesā apzināt visu attiecīgo pušu 
viedokļus un priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1442
Miroslav Poche

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sagatavojot priekšlikumus 
saskaņā ar 51. pantā minētajiem 
uzdevumiem, ES SSO struktūra iesniedz 
Aģentūrai priekšlikumu tekstu projektus. 
Divu mēnešu laikā pēc saņemšanas 
Aģentūra sniedz ES SSO struktūrai 
atzinumu par tekstu projektiem un 
ierosinātajiem grozījumiem. Ja atzinums 
ir pozitīvs, ES SSO var pieņemt tekstus. Ja 
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atzinums ir negatīvs, ES SSO būtu 
jāpārstrādā teksti. Būtisku izmaiņu 
gadījumā būtu jāatkārto 1., 2. un 
3. punktā noteiktā apspriešanās.

Or. en

Pamatojums

ACER būtu jāpiešķir pārraudzības loma attiecībā uz tekstiem, ko izstrādājusi ES SSO 
struktūra.

Grozījums Nr. 1443
Miroslav Poche

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ES SSO struktūra ņem vērā 
apspriešanās gaitā paustos viedokļus. Pirms 
ES SSO struktūra pieņem 55. pantā minēto 
tīkla kodeksu priekšlikumus, tā norāda, kā 
ir ņemti vērā apspriešanās gaitā izteiktie 
apsvērumi. Ja kādi apsvērumi nav ņemti 
vērā, ES SSO struktūra norāda 
pamatojumu.

3. ES SSO struktūra ņem vērā 
apspriešanās gaitā paustos viedokļus. Pirms 
ES SSO struktūra pieņem 55. pantā minēto 
tīkla kodeksu priekšlikumus vai 
priekšlikumus saskaņā ar 51. pantā 
minētajiem uzdevumiem, tā pieejamā 
publikācijā norāda, kā ir ņemti vērā 
apspriešanās gaitā izteiktie apsvērumi. Ja 
kādi apsvērumi nav ņemti vērā, ES SSO 
struktūra šajā pašā publikācijā norāda 
pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Apspriešanās pienākumiem nevajadzētu attiekties tikai uz tīkla kodeksu izstrādi, bet tie būtu 
jāpiemēro arī darba plānošanas procesiem un tīkla kodeksu izstrādei, jo īpaši, lai 
nodrošinātu, ka piegāde patērētājiem ir izstrādāta no paša sākuma un ka ieguldījumi 
nodrošina lielāko vērtību patērētājiem. Šim procesam būtu jāveicina netehnisko ekspertu 
ieguldījums, kuri var sniegt ieskatu par tirgus darbību.

Grozījums Nr. 1444
Miroslav Poche

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Izveido ieinteresēto personu, jo 
īpaši sistēmas izmantotāju un 
galalietotāju, pārstāvju neatkarīgu 
konsultatīvo padomi, lai sniegtu ES SSO 
struktūrai neatkarīgas konsultācijas par:

a) darbu, nosakot labākās prakses 
energoefektivitātes uzlabojumu ieviešanai 
sadales tīklā, kā paredzēts 51. panta 
2. punkta c) apakšpunktā;

b) gada darba programmu un gada 
ziņojumu, kā paredzēts 51. panta 
2. punkta d) apakšpunktā, un

c) iespējamo tīkla kodeksu sagatavošanu 
saskaņā ar 56. pantu.

Or. en

Pamatojums

Apspriešanās pienākumiem nevajadzētu attiekties tikai uz tīkla kodeksu izstrādi, bet tie būtu 
jāpiemēro arī darba plānošanas procesiem un tīkla kodeksu izstrādei, jo īpaši, lai 
nodrošinātu, ka piegāde patērētājiem ir izstrādāta no paša sākuma un ka ieguldījumi 
nodrošina lielāko vērtību patērētājiem. Šim procesam būtu jāveicina netehnisko ekspertu 
ieguldījums, kuri var sniegt ieskatu par tirgus darbību.

Grozījums Nr. 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sadales sistēmu operatori 
sadarbojas ar pārvades sistēmu 
operatoriem savu tīklu plānošanas un 
darbības jautājumos. Konkrētāk, pārvades 
un sadales sistēmu operatori apmainās ar 
visu nepieciešamo informāciju un datiem 
par ražošanas aktīvu un 
pieprasījumreakcijas rezultativitāti, tīklu 
ikdienas darbību un tīkla investīciju 

1. Sadales sistēmu operatori un 
pārvades sistēmu operatori sadarbojas
savu tīklu plānošanas un darbības 
jautājumos. Konkrētāk, pārvades un 
sadales sistēmu operatori apmainās ar visu 
nepieciešamo informāciju un datiem par 
ražošanas aktīvu un pieprasījumreakcijas 
rezultativitāti, tīklu ikdienas darbību un 
tīkla investīciju ilgtermiņa plānošanu, lai 
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ilgtermiņa plānošanu, lai nodrošinātu savu 
tīklu izmaksefektīvu, drošu un uzticamu
attīstību un darbību.

nodrošinātu savu tīklu izmaksefektīvu
attīstību un darbību un drošu un uzticamu 
savu tīklu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1446
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvades un sadales sistēmu 
operatori sadarbojas, lai panāktu 
koordinētu piekļuvi tādiem resursiem kā 
izkliedētā ražošana, enerģijas uzkrāšana vai 
pieprasījumreakcija, kas var palīdzēt 
apmierināt konkrētas sadales sistēmas un 
pārvades sistēmas vajadzības.

2. Pārvades un sadales sistēmu 
operatori sadarbojas, lai panāktu 
koordinētu piekļuvi tādiem resursiem kā 
izkliedētā ražošana, enerģijas uzkrāšana vai 
pieprasījumreakcija, kas var palīdzēt 
apmierināt konkrētas sadales sistēmas un 
pārvades sistēmas vajadzības. Tie 
nenoslēdz tādus līgumus ar šo resursu 
nodrošinātājiem, kuri liedz tiem pārdot 
savus pakalpojumus citos tirgos. 
Standartizētus elastīgumu produktus 
tirgus zonai nosaka sadarbībā ar pārvades 
un sadales sistēmu operatoriem, 
pieprasījumreakcijas pakalpojumu 
sniedzējiem, citiem sistēmu izmantotājiem 
un īstenojot regulatīvu pārraudzību 
saskaņā ar [Elektroenerģijas direktīva] 
32. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvades un sadales sistēmu 2. Pārvades un sadales sistēmu 



AM\1134764LV.docx 53/118 PE610.751v01-00

LV

operatori sadarbojas, lai panāktu 
koordinētu piekļuvi tādiem resursiem kā 
izkliedētā ražošana, enerģijas uzkrāšana vai 
pieprasījumreakcija, kas var palīdzēt 
apmierināt konkrētas sadales sistēmas un 
pārvades sistēmas vajadzības.

operatori sadarbojas, lai panāktu 
koordinētu piekļuvi tādiem resursiem kā 
izkliedētā ražošana, enerģijas uzkrāšana vai 
pieprasījumreakcija, kas var palīdzēt 
apmierināt konkrētas sadales sistēmas un 
pārvades sistēmas vajadzības. Tie nedrīkst 
noslēgt tādus līgumus ar šo resursu 
nodrošinātājiem, kuri liedz tiem pārdot 
savus pakalpojumus citos tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 1448
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a ENTSO-E un ES SSO struktūra 
izstrādā priekšlikumu par oficiālas 
sadarbības mehānisma izveidi starp 
sadales sistēmu operatoriem un pārvades 
sistēmu operatoriem, lai maksimāli 
palielinātu visu dalībnieku (cita starpā 
tirgus aģentu, kooperatīvu, enerģētikas 
kopienu) ieguldījumu ES klimata un 
enerģētikas mērķu un uzdevumu 
īstenošanā. Priekšlikumā cita starpā tiek 
noteikti šādi elementi:

– aprakstītas sadarbības mehānisma 
funkcijas,

– izstrādāti attiecīgie pārvades un sadales 
sistēmu operatoru pienākumi 
pakalpojumu pārvaldībā,

– izveidoti konkrēti koordinācijas 
mehānismi,

– noteiktas visas nepieciešamās izmaiņas 
pašreizējos ES tīkla kodeksos,

– analizēta funkcionālā ietekme uz 
attiecībām ar citiem vietējiem 
dalībniekiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt deleģētos 
aktus. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 
vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO struktūra 
un Aģentūra atbilstīgi 55. panta procedūrai, 
vai kā vadlīnijas atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

1. Vispārējo politisko sistēmu tīkla 
kodeksiem un pamatnostādnēm vispirms 
pieņem ar Savienības tiesību aktiem, 
ievērojot parasto likumdošanas 
procedūru. Komisija, ievērojot 55. un 
57. pantā doto pilnvarojumu, var pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz tīkla kodeksu 
un pamatnostādņu tehniskajām 
specifikācijām, ja ar Savienības tiesību 
aktiem ir pieņemta vispārējā politiskā 
sistēma. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 
vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO struktūra 
un Aģentūra atbilstīgi 55. panta procedūrai, 
vai kā pamatnostādnes atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 1450
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt deleģētos 
aktus. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 
vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus, ko 

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt deleģētos 
aktus. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 
vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
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izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO 
struktūra un Aģentūra atbilstīgi 55. panta 
procedūrai, vai kā vadlīnijas atbilstīgi 
57. panta procedūrai.

izstrādājis ENTSO-E atbilstīgi 55. panta 
procedūrai, vai kā pamatnostādnes 
atbilstīgi 57. panta procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 1451
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt deleģētos 
aktus. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 
vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO struktūra 
un Aģentūra atbilstīgi 55. panta procedūrai, 
vai kā vadlīnijas atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt deleģētos 
aktus. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 
vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus un 
atzinumu, ko izstrādājis ENTSO-E, vai, ja 
attiecīgi nolemts prioritāšu sarakstā 
atbilstīgi 55. panta 2. punktam un 
Aģentūras izstrādātajam priekšlikumam,
— ES SSO struktūra un Aģentūra atbilstīgi 
55. panta procedūrai, vai kā 
pamatnostādnes atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 1452
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt deleģētos 
aktus. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt 
īstenošanas aktus. Šādus īstenošanas aktus 
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vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO struktūra 
un Aģentūra atbilstīgi 55. panta procedūrai, 
vai kā vadlīnijas atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

var pieņemt vai nu kā tīkla kodeksus, par 
pamatu izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO struktūra 
un Aģentūra atbilstīgi 55. panta procedūrai, 
vai kā pamatnostādnes atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 1453
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt deleģētos 
aktus. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 
vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO struktūra 
un Aģentūra atbilstīgi 55. panta procedūrai, 
vai kā vadlīnijas atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt 
īstenošanas aktus. Šādus īstenošanas aktus 
var pieņemt vai nu kā tīkla kodeksus, par 
pamatu izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO struktūra 
un Aģentūra atbilstīgi 55. panta procedūrai, 
vai kā pamatnostādnes atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

Or. en

Pamatojums

Visos direktīvā ierosinātajos un regulā atspoguļotajos gadījumos ir jānovērtē deleģēto aktu 
izmantošanas apmērs un veids. No direktīvas priekšlikuma nav skaidrs, kāds ir bijis 
īstenošanas aktu izmantošanas loģiskais pamatojums (piemēram, datu formāts direktīvas 
24. pantā) vai citos deleģēto aktu izmantošanas gadījumos (61. pants par ACER vai 63. pants 
par tīkla kodeksiem). Tādēļ nav skaidrs, vai „noteikums” ir izmantots, lai noteiktu, kuru aktu 
veidu izmantot konkrētiem tematiem.

Grozījums Nr. 1454
Zdzisław Krasnodębski
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Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt deleģētos 
aktus. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 
vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO struktūra 
un Aģentūra atbilstīgi 55. panta procedūrai, 
vai kā vadlīnijas atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt 
īstenošanas aktus. Šādus īstenošanas aktus 
var pieņemt vai nu kā tīkla kodeksus, par 
pamatu izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO struktūra 
un Aģentūra atbilstīgi 55. panta procedūrai, 
vai kā pamatnostādnes atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt deleģētos 
aktus. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 
vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — ES SSO 
struktūra un Aģentūra atbilstīgi 55. panta 
procedūrai, vai kā vadlīnijas atbilstīgi 
57. panta procedūrai.

1. Komisija, ievērojot 55. un 57. pantā 
doto pilnvarojumu, var pieņemt deleģētos 
aktus. Šādus deleģētos aktus var pieņemt 
vai nu kā tīkla kodeksus, par pamatu 
izmantojot teksta priekšlikumus, ko 
izstrādājis ENTSO-E, vai, ja attiecīgi 
nolemts prioritāšu sarakstā atbilstīgi 
55. panta 2. punktam, — Aģentūra 
atbilstīgi 55. panta procedūrai, vai kā 
pamatnostādnes atbilstīgi 57. panta 
procedūrai.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums izveidot ES SSO struktūru būtu jāatceļ, lai novērstu interešu konfliktu riskus. Šis 
grozījums veicina saskaņotību ar citiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) ir tikai tehniska rakstura;

Or. en

Grozījums Nr. 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošina, ka tajos ir noteikta 
minimālā saskaņošanas pakāpe, kas 
vajadzīga šīs regulas mērķu sasniegšanai;

a) nodrošina, ka tajos ir noteikta 
minimālā tehniskās saskaņošanas pakāpe, 
kas vajadzīga šīs regulas mērķu 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz tīkla kodeksu izveidi šādās 
jomās:

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz precīziem un 
tehniski sīki izstrādātiem noteikumiem ar 
pārrobežu nozīmi saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz tīkla kodeksu izveidi. Pirms 
deleģētā akta par jauna tīkla kodeksa 
izveidi vai par spēkā esoša tīkla kodeksa 
grozīšanu pieņemšanas, Komisija iesniedz 
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tiesību akta priekšlikumu, ievērojot 
parasto likumdošanas procedūru, lai 
pieņemtu politisko sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1459
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz tīkla kodeksu izveidi šādās 
jomās:

1. Komisija ir pilnvarota izveidot tīkla 
kodeksus, izmantojot īstenošanas aktus, 
kurus pieņem saskaņā ar 62. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru,
šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz tīkla kodeksu izveidi šādās 
jomās:

1. Komisija piecus gadus ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
63. pantu attiecībā uz tīkla kodeksu izveidi 
šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 1461
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz tīkla kodeksu izveidi šādās 
jomās:

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz tīkla kodeksu izveidi šādās 
jomās:

Or. en

Pamatojums

Grozītais formulējums atbilst mūsu komentāram par deleģētajiem aktiem, jo visos direktīvā 
ierosinātajos un regulā atspoguļotajos gadījumos ir jānovērtē deleģēto aktu izmantošanas 
apmērs un veids. No direktīvas priekšlikuma nav skaidrs, kāds ir bijis īstenošanas aktu 
izmantošanas loģiskais pamatojums (piemēram, datu formāts direktīvas 24. pantā) vai citos 
deleģēto aktu izmantošanas gadījumos (61. pants par ACER vai 63. pants par tīkla 
kodeksiem). Tādēļ nav skaidrs, vai „noteikums” ir izmantots, lai noteiktu, kuru aktu veidu 
izmantot konkrētiem tematiem.

Grozījums Nr. 1462
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz tīkla kodeksu izveidi šādās 
jomās:

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz tīkla kodeksu izveidi šādās 
jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
vadības noteikumi, tostarp ražošanas 
samazināšana un ražošanas un 

g) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
vadības noteikumi;
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pieprasījuma pārdispečēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 1464
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
vadības noteikumi, tostarp ražošanas 
samazināšana un ražošanas un 
pieprasījuma pārdispečēšana;

g) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
vadības noteikumi;

Or. en

Pamatojums

Teksta svītrošana atbilst mūsu pašreizējai nostājai, kas noteikta 20. pantā.

Grozījums Nr. 1465
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
vadības noteikumi, tostarp ražošanas 
samazināšana un ražošanas un 
pieprasījuma pārdispečēšana;

g) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
vadības noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
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55. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
vadības noteikumi, tostarp ražošanas 
samazināšana un ražošanas un 
pieprasījuma pārdispečēšana;

g) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
vadības noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikumi par saskaņotām 
pārvades un sadales tarifu struktūrām un 
pieslēguma maksām, tostarp par 
novietojumsignāliem, un kompensācijas 
noteikumi starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

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. 1468
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikumi par saskaņotām 
pārvades un sadales tarifu struktūrām un 
pieslēguma maksām, tostarp par 
novietojumsignāliem, un kompensācijas 

svītrots
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noteikumi starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikumi par saskaņotām 
pārvades un sadales tarifu struktūrām un 
pieslēguma maksām, tostarp par 
novietojumsignāliem, un kompensācijas 
noteikumi starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikumi par saskaņotām pārvades
un sadales tarifu struktūrām un 
pieslēguma maksām, tostarp par 
novietojumsignāliem, un kompensācijas 
noteikumi starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

k) noteikumi par saskaņotām pārvades 
tarifu struktūrām, tostarp par 
novietojumsignāliem, un kompensācijas 
noteikumi starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 1471
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikumi par saskaņotām pārvades
un sadales tarifu struktūrām un 
pieslēguma maksām, tostarp par 
novietojumsignāliem, un kompensācijas 
noteikumi starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

k) noteikumi par saskaņotām pārvades 
tarifu struktūrām, tostarp par 
novietojumsignāliem, un kompensācijas 
noteikumi starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

Or. en

Pamatojums

Reģionālo atšķirību un dažādības dēļ nešķiet lietderīgi atļaut saskaņot sadales tarifu 
struktūras ES mērogā.

Grozījums Nr. 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikumi par saskaņotām pārvades
un sadales tarifu struktūrām un 
pieslēguma maksām, tostarp par 
novietojumsignāliem, un kompensācijas 
noteikumi starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

k) noteikumi par saskaņotām pārvades 
tarifu struktūrām, tostarp par 
novietojumsignāliem, un kompensācijas 
noteikumi starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 1473
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikumi par saskaņotām pārvades k) noteikumi par saskaņotām pārvades
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un sadales tarifu struktūrām un pieslēguma 
maksām, tostarp par novietojumsignāliem, 
un kompensācijas noteikumi starp pārvades 
sistēmu operatoriem;

tarifu struktūrām un pieslēguma maksām, 
tostarp par novietojumsignāliem, un 
kompensācijas noteikumi starp pārvades 
sistēmu operatoriem;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā dažādos dabas aspektus un sadales tīklu raksturlielumus dalībvalstīs, nebūtu 
iespējams īstenot sadales tarifu saskaņošanu ES līmenī. Tas pats arguments attiecas uz šā 
panta n) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikumi par saskaņotām pārvades
un sadales tarifu struktūrām un pieslēguma 
maksām, tostarp par novietojumsignāliem, 
un kompensācijas noteikumi starp pārvades 
sistēmu operatoriem;

k) noteikumi par saskaņotām pārvades
tarifu struktūrām un pieslēguma maksām, 
tostarp par novietojumsignāliem, un 
kompensācijas noteikumi starp pārvades 
sistēmu operatoriem;

Or. en

Pamatojums

Energosistēmu straujās attīstības dēļ sadales tarifu struktūru saskaņošana nav pamatota, 
ņemot vērā to zemo pārrobežu ietekmi un stipro savstarpējo saikni ar vietējām īpatnībām.

Grozījums Nr. 1475
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikumi par saskaņotām pārvades
un sadales tarifu struktūrām un pieslēguma 
maksām, tostarp par novietojumsignāliem, 
un kompensācijas noteikumi starp pārvades 

k) noteikumi par saskaņotām pārvades
tarifu struktūrām un pieslēguma maksām, 
tostarp par novietojumsignāliem, un 
kompensācijas noteikumi starp pārvades 
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sistēmu operatoriem; sistēmu operatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) noteikumi par nediskriminējošu, 
pārredzamu ar frekvences kontroli 
nesaistītu papildpakalpojumu 
nodrošināšanu, ietverot sprieguma 
kontroli stacionārā režīmā, inerci, ātru 
reaktīvās strāvas padevi un spēju atjaunot 
darbību pēc izslēgšanās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) noteikumi par nediskriminējošu, 
pārredzamu ar frekvences kontroli 
nesaistītu papildpakalpojumu
nodrošināšanu, ietverot sprieguma 
kontroli stacionārā režīmā, inerci, ātru 
reaktīvās strāvas padevi un spēju atjaunot 
darbību pēc izslēgšanās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1478
Evžen Tošenovský
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Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) pieprasījumreakcijas, ietverot 
agregēšanu, enerģijas uzkrāšanas un 
pieprasījuma samazināšanas noteikumi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1479
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) pieprasījumreakcijas, ietverot 
agregēšanu, enerģijas uzkrāšanas un 
pieprasījuma samazināšanas noteikumi;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā ir skaidri minēts, ka noteikumi, kas attiecas uz reģionālajiem operatīvajiem 
centriem, būtu jānosaka PSO. Tādēļ nav skaidrs, kāpēc ir nepieciešams papildu juridisks 
dekrēts ROC. Mēs arī uzskatām, ka visi šādi svarīgi nosacījumi būtu skaidri jāmin šīs regulas 
tekstā.

Grozījums Nr. 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) pieprasījumreakcijas, ietverot 
agregēšanu, enerģijas uzkrāšanas un 
pieprasījuma samazināšanas noteikumi;

svītrots



PE610.751v01-00 68/118 AM\1134764LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) pieprasījumreakcijas, ietverot 
agregēšanu, enerģijas uzkrāšanas un 
pieprasījuma samazināšanas noteikumi;

n) pieprasījumreakcijas, ietverot 
agregēšanu, un pieprasījuma 
samazināšanas noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) enerģijas uzkrāšana;

Or. en

Grozījums Nr. 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) kiberdrošības noteikumi; un svītrots

Or. en

Pamatojums

Jau vairākas Eiropas struktūras, kas risina šo jautājumu (piemēram, ENISA) un tīkla 
kodeksus, visticamāk pārklātos ar citiem noteikumiem, un publiskai informācijai būtu 
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jāattiecas tikai uz to, kas ir vajadzīgs.

Grozījums Nr. 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) kiberdrošības noteikumi; un svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) noteikumi par reģionālajiem 
operatīvajiem centriem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par reģionālajiem koordinācijas centriem loģiski ietilpst sistēmas darbības 
pamatnostādnēs, jo tie nodrošinātu papildu detalizācijas pakāpi par to, kā koordinācija būtu 
jāīsteno praksē.

Grozījums Nr. 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) noteikumi par reģionālajiem svītrots
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operatīvajiem centriem.

Or. en

Grozījums Nr. 1487
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – -pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) enerģijas uzkrāšana;

Or. en

Grozījums Nr. 1488
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES SSO 
struktūra sasauc redakcijas komiteju un 
iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē.

Or. en

Grozījums Nr. 1489
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES SSO 
struktūra sasauc redakcijas komiteju un 
iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E, ES SSO struktūru
un citām attiecīgajām interesētajām 
personām reizi trijos gados sagatavo gada
prioritāšu sarakstu, norādot 8. panta 
6. punkta 1. apakšpunktā minētās jomas, 
kas iekļaujamas tīkla kodeksu izstrādē.

Or. en

Pamatojums

Šī regula 49.–51. pantā ievieš Eiropas sadales sistēmu operatoru struktūru. Tādēļ uzdevumi 
saistībā ar šo struktūru ir jāsaskaņo ar šā panta nosacījumiem, un tas jo īpaši attiecas arī 
PSO un SSO sadarbību saskaņā ar 53. pantu.

Grozījums Nr. 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES SSO 
struktūra sasauc redakcijas komiteju un 

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES SSO 
struktūra sasauc redakcijas komiteju un 
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iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu. ES SSO struktūra 
nodrošina, ka sasauktajā redakcijas 
komitejā ir ģeogrāfiski līdzsvarota 
pārstāvība, tostarp mazie vai neatkarīgie 
sadales sistēmu operatori, un uz to 
attiecas noteikumi, kas saistīti ar 
neatkarīgumu un interešu konfliktu 
novēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES SSO 
struktūra sasauc redakcijas komiteju un 
iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E, elektroenerģijas ES 
SSO struktūru, kā arī citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē atbilstīgi pilnīgai 
izmaksu un ieguvumu analīzei. Ja tīkla 
kodeksa temats ir tieši saistīts ar sadales 
sistēmas darbību un mazāk svarīgs 
pārvades sistēmai, Komisija var pieprasīt, 
lai ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES 
SSO struktūra sasauc redakcijas komiteju 
un iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt paritātei starp ENTSO-E un ES SSO. Izmaksu un ieguvumu analīze ir svarīga, 
lai patērētājus varētu informēt par lēmuma loģisko pamatojumu.

Grozījums Nr. 1492
Fulvio Martusciello
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Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES SSO 
struktūra sasauc redakcijas komiteju un 
iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E, sadales sistēmu 
operatoriem un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo gada prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES SSO 
struktūra sasauc redakcijas komiteju un 
iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES SSO 
struktūra sasauc redakcijas komiteju un 
iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā Aģentūra sasauc 
ieinteresēto personu komiteju un iesniedz 
tīkla kodeksa priekšlikumu.

Or. en
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Pamatojums

Ja nav ES SSO, ACER būtu jāizstrādā un jāuzrauga ar sadales tīkliem saistīto tīkla kodeksu 
īstenošana. ACER vajadzētu arī būt pilnvarām sasaukt tīkla kodeksu „redakcijas komitejas”. 
Šīs „redakcijas komitejas” būtu jāpārdēvē par „ieinteresēto personu komitejām”, lai 
novērstu jebkādu nepareizu interpretāciju attiecībā uz to lomu: komitejām vajadzētu būt 
konsultatīvai, atbalstošai lomai, taču tai nevajadzētu būt noteicošajai tīkla kodeksu izstrādē.

Grozījums Nr. 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 
tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES SSO 
struktūra sasauc redakcijas komiteju un 
iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E, ES SSO struktūru 
un citām attiecīgajām interesētajām 
personām reizi trijos gados sagatavo 
prioritāšu sarakstu, norādot 1. punktā 
minētās jomas, kas iekļaujamas tīkla 
kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa temats ir 
tieši saistīts ar sadales sistēmas darbību un 
mazāk svarīgs pārvades sistēmai, Komisija 
pieprasa, lai ENTSO-E vietā 
elektroenerģijas ES SSO struktūra sasauc 
redakcijas komiteju un iesniedz Aģentūrai 
tīkla kodeksa priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
1. punktā minētās jomas, kas iekļaujamas 

2. Komisija pēc apspriešanās ar 
Aģentūru, ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām reizi trijos gados 
sagatavo prioritāšu sarakstu, norādot 
jomas, kas iekļaujamas likumdošanas 
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tīkla kodeksu izstrādē. Ja tīkla kodeksa 
temats ir tieši saistīts ar sadales sistēmas 
darbību un mazāk svarīgs pārvades 
sistēmai, Komisija var pieprasīt, lai 
ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES SSO 
struktūra sasauc redakcijas komiteju un 
iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

plānošanā un tīkla kodeksu izstrādē. Ja 
tīkla kodeksa temats ir tieši saistīts ar 
sadales sistēmas darbību un mazāk svarīgs 
pārvades sistēmai, Komisija var pieprasīt, 
lai ENTSO-E vietā elektroenerģijas ES 
SSO struktūra sasauc redakcijas komiteju 
un iesniedz Aģentūrai tīkla kodeksa 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1496
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija prasa, lai Aģentūra 
pieņemamā termiņā, kas nepārsniedz sešus 
mēnešus, iesniedz nesaistošas galvenās
vadlīnijas (galvenās vadlīnijas), kurās 
paredzēti skaidri un objektīvi izstrādes 
principi tīkla kodeksiem, kas attiecas uz 
prioritāšu sarakstā noteiktajām jomām. 
Komisijas pieprasījumā var būt norādīti 
nosacījumi, kas jāatrunā galvenajās 
vadlīnijās. Ar galvenajām vadlīnijām
sekmē tirgus integrāciju, nediskriminējošu, 
efektīvu konkurenci un sekmīgu tirgus 
darbību. Pēc Aģentūras pamatota 
pieprasījuma Komisija var minēto termiņu 
pagarināt.

3. Komisija prasa, lai Aģentūra 
pieņemamā termiņā, kas nepārsniedz sešus 
mēnešus, iesniedz nesaistošas galvenās
pamatnostādnes (galvenās
pamatnostādnes), kurās paredzēti skaidri 
un objektīvi izstrādes principi tīkla 
kodeksiem, kas attiecas uz prioritāšu 
sarakstā noteiktajām jomām. Komisijas 
pieprasījumā var būt norādīti nosacījumi, 
kas jāatrunā galvenajās pamatnostādnēs.
Ar galvenajām pamatnostādnēm sekmē 
augsta līmeņa no dažādiem 
atjaunojamajiem energoresursiem ražotas 
elektroenerģijas labāku tirgus integrāciju, 
nediskriminējošu, efektīvu konkurenci un 
sekmīgu tirgus darbību. Pēc Aģentūras 
pamatota pieprasījuma Komisija var 
minēto termiņu pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums



PE610.751v01-00 76/118 AM\1134764LV.docx

LV

55. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra vismaz divus mēnešus 
atklāti un pārredzami oficiāli apspriežas ar
ENTSO-E, ES SSO struktūru un citām 
attiecīgajām interesētajām personām par 
galvenajām vadlīnijām.

4. Aģentūra vismaz divus mēnešus 
atklāti un pārredzami oficiāli apspriežas ar 
ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām par galvenajām 
pamatnostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums veicina saskaņotību ar citiem grozījumiem. Turklāt, lai nodrošinātu 
precizējumu par atšķirīgajām lomām un pienākumiem tīkla kodeksu izstrādē, nosacījumi par 
tīkla kodeksiem saistībā ar sadales tīklu būtu jāaplūko citā apakšpunktā. Tādējādi šā punkta 
saturs attiecas tikai uz tiem tīkla kodeksiem, kas ietilpst ENTSO-E jomā.

Grozījums Nr. 1498
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
55. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra vismaz divus mēnešus 
atklāti un pārredzami oficiāli apspriežas ar
ENTSO-E, ES SSO struktūru un citām 
attiecīgajām interesētajām personām par 
galvenajām vadlīnijām.

4. Aģentūra vismaz divus mēnešus 
atklāti un pārredzami oficiāli apspriežas ar 
ENTSO-E un citām attiecīgajām 
interesētajām personām par galvenajām 
pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1499
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija uzskata, ka galvenās
vadlīnijas nesekmē tirgus integrāciju, 

6. Ja Komisija uzskata, ka galvenās
pamatnostādnes nesekmē augsta līmeņa 
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nediskriminējošu, efektīvu konkurenci un 
sekmīgu tirgus darbību, tā var lūgt 
Aģentūru pieņemamā termiņā pārskatīt 
galvenās vadlīnijas un atkārtoti iesniegt tās 
Komisijai.

no dažādiem atjaunojamajiem 
energoresursiem ražotas elektroenerģijas
tirgus labāku integrāciju, 
nediskriminējošu, efektīvu konkurenci un 
sekmīgu tirgus darbību, tā var lūgt 
Aģentūru pieņemamā termiņā pārskatīt 
galvenās pamatnostādnes un atkārtoti 
iesniegt tās Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
55. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija prasa, lai ENTSO-E vai, 
ja attiecīgi nolemts prioritāšu sarakstā 
atbilstīgi 2. punktam, elektroenerģijas ES 
SSO struktūra pieņemamā termiņā, kas 
nepārsniedz 12 mēnešus, iesniedz 
Aģentūrai tīkla kodeksa priekšlikumu, kurā 
ievērotas attiecīgās galvenās vadlīnijas.

8. Komisija prasa, lai ENTSO-E 
pieņemamā termiņā, kas nepārsniedz 
12 mēnešus, iesniedz Aģentūrai tīkla 
kodeksa priekšlikumu, kurā ievērotas 
attiecīgās galvenās pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums veicina saskaņotību ar citiem grozījumiem. Turklāt, lai precizētu atšķirīgās 
lomas un pienākumus tīkla kodeksu izstrādē, nosacījumi par tīkla kodeksiem saistībā ar 
sadales tīklu būtu jāaplūko citā apakšpunktā. Tādējādi šā punkta saturs attiecas tikai uz tiem 
tīkla kodeksiem, kas ietilpst ENTSO-E jomā.

Grozījums Nr. 1501
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
55. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija prasa, lai ENTSO-E vai, 
ja attiecīgi nolemts prioritāšu sarakstā 

8. Komisija prasa, lai ENTSO-E 
pieņemamā termiņā, kas nepārsniedz 
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atbilstīgi 2. punktam, elektroenerģijas ES 
SSO struktūra pieņemamā termiņā, kas 
nepārsniedz 12 mēnešus, iesniedz 
Aģentūrai tīkla kodeksa priekšlikumu, kurā 
ievērotas attiecīgās galvenās vadlīnijas.

12 mēnešus, iesniedz Aģentūrai tīkla 
kodeksa priekšlikumu, kurā ievērotas 
attiecīgās galvenās pamatnostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 1502
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija prasa, lai ENTSO-E vai, 
ja attiecīgi nolemts prioritāšu sarakstā 
atbilstīgi 2. punktam, elektroenerģijas ES 
SSO struktūra pieņemamā termiņā, kas 
nepārsniedz 12 mēnešus, iesniedz 
Aģentūrai tīkla kodeksa priekšlikumu, 
kurā ievērotas attiecīgās galvenās
vadlīnijas.

8. Komisija prasa, lai ENTSO-E vai, 
ja attiecīgi nolemts prioritāšu sarakstā 
atbilstīgi 2. punktam, elektroenerģijas ES 
SSO struktūra pieņemamā termiņā, kas 
nepārsniedz 12 mēnešus, iesniedz 
Aģentūrai atzinumu par tīkla kodeksu, 
kurā ievērotas attiecīgās galvenās
pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

Šī regula 49.–51. pantā ievieš Eiropas sadales sistēmu operatoru struktūru. Tādēļ uzdevumi 
saistībā ar šo struktūru ir jāsaskaņo ar šā panta nosacījumiem, un tas jo īpaši attiecas arī 
PSO un SSO sadarbību saskaņā ar 53. pantu.

Grozījums Nr. 1503
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. ENTSO-E vai, ja attiecīgi nolemts 
prioritāšu sarakstā atbilstīgi 2. punktam, 
elektroenerģijas ES SSO struktūra sasauc 

9. Aģentūra sasauc redakcijas 
komiteju, kas sniedz atbalstu tīkla kodeksa 
izstrādes procesā. Redakcijas komiteju 
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redakcijas komiteju, kas sniedz atbalstu 
tīkla kodeksa izstrādes procesā. Redakcijas 
komiteju veido pārstāvji no ENTSO-E, 
Aģentūras, ES SSO struktūras, attiecīgā 
gadījumā nominētie elektroenerģijas tirgus 
operatori un dažas no galvenajām 
skartajām ieinteresētajām personām.
ENTSO-E vai, ja attiecīgi nolemts 
prioritāšu sarakstā atbilstīgi 2. punktam, 
elektroenerģijas ES SSO struktūra pēc 
Komisijas pieprasījuma saskaņā ar 
8. punktu izstrādā tīkla kodeksu
priekšlikumus 1. punktā minētajām jomām.

veido pārstāvji no ENTSO-E, Aģentūras, 
ES SSO struktūras, attiecīgā gadījumā 
nominētie elektroenerģijas tirgus operatori, 
galvenās skartās ieinteresētās personas, 
tostarp trešās puses tirgus operatori un 
jebkādi citi ārējie ekspertīzes avoti no 
akadēmiskajām aprindām vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām. Aģentūra pēc 
Komisijas pieprasījuma saskaņā ar 
8. punktu izstrādā tīkla kodeksu 
priekšlikumus 6. panta 1. punktā 
minētajām jomām.

Or. en

Pamatojums

Šī regula 49.–51. pantā ievieš Eiropas sadales sistēmu operatoru struktūru. Tādēļ uzdevumi 
saistībā ar šo struktūru ir jāsaskaņo ar šā panta nosacījumiem, un tas jo īpaši attiecas arī 
PSO un SSO sadarbību saskaņā ar 53. pantu.

Grozījums Nr. 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
55. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. ENTSO-E vai, ja attiecīgi nolemts 
prioritāšu sarakstā atbilstīgi 2. punktam, 
elektroenerģijas ES SSO struktūra sasauc 
redakcijas komiteju, kas sniedz atbalstu 
tīkla kodeksa izstrādes procesā. Redakcijas
komiteju veido pārstāvji no ENTSO-E, 
Aģentūras, ES SSO struktūras, attiecīgā 
gadījumā nominētie elektroenerģijas tirgus 
operatori un dažas no galvenajām 
skartajām ieinteresētajām personām. 
ENTSO-E vai, ja attiecīgi nolemts 
prioritāšu sarakstā atbilstīgi 2. punktam, 
elektroenerģijas ES SSO struktūra pēc 
Komisijas pieprasījuma saskaņā ar 
8. punktu izstrādā tīkla kodeksu
priekšlikumus 1. punktā minētajām jomām.

9. ENTSO-E sasauc ieinteresēto 
personu komiteju, kas sniedz atbalstu tīkla 
kodeksa izstrādes procesā. Ieinteresēto 
personu komiteju veido pārstāvji no 
ENTSO-E, Aģentūras un citas skartās 
ieinteresētās personas, kuras varētu būt 
ieinteresētas tīkla kodeksos, tostarp 
sadales sistēmu operatori, nominētie 
elektroenerģijas tirgus operatori, sistēmas 
lietotāji, atbilstīgās nozares asociācijas, 
tehniskās struktūras un patērētāju 
asociācijas. ENTSO-E pēc Komisijas 
pieprasījuma saskaņā ar 8. punktu izstrādā 
tīkla kodeksu priekšlikumus 1. punktā 
minētajām jomām.
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Or. en

Pamatojums

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Grozījums Nr. 1505
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
55. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. ENTSO-E vai, ja attiecīgi nolemts 
prioritāšu sarakstā atbilstīgi 2. punktam, 
elektroenerģijas ES SSO struktūra sasauc 
redakcijas komiteju, kas sniedz atbalstu 
tīkla kodeksa izstrādes procesā. Redakcijas
komiteju veido pārstāvji no ENTSO-E, 
Aģentūras, ES SSO struktūras, attiecīgā 
gadījumā nominētie elektroenerģijas 
tirgus operatori un dažas no galvenajām 
skartajām ieinteresētajām personām. 
ENTSO-E vai, ja attiecīgi nolemts 
prioritāšu sarakstā atbilstīgi 2. punktam, 
elektroenerģijas ES SSO struktūra pēc 
Komisijas pieprasījuma saskaņā ar 
8. punktu izstrādā tīkla kodeksu
priekšlikumus 1. punktā minētajām jomām.

9. ENTSO-E sasauc ieinteresēto 
personu komiteju, kas sniedz atbalstu tīkla 
kodeksa izstrādes procesā. Ieinteresēto 
personu komiteju veido pārstāvji no 
ENTSO-E, Aģentūras un citas skartās 
ieinteresētās personas, kuras varētu būt 
ieinteresētas tīkla kodeksos, tostarp 
sadales sistēmu operatori, nominētie 
elektroenerģijas tirgus operatori, sistēmas 
lietotāji, atbilstīgās nozares asociācijas, 
tehniskās struktūras un patērētāju 
asociācijas. ENTSO-E pēc Komisijas 
pieprasījuma saskaņā ar 8. punktu izstrādā 
tīkla kodeksu priekšlikumus 1. punktā 
minētajām jomām.

Or. en

Grozījums Nr. 1506
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
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55. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Aģentūra pārskata tīkla kodeksu un 
nodrošina, ka tīkla kodeksā pilnībā 
ievērotas attiecīgās galvenās vadlīnijas un 
ka tas veicina tirgus integrāciju, 
nediskrimināciju, patiesu konkurenci un 
efektīvu tirgus darbību, un sešu mēnešu 
laikā pēc priekšlikuma saņemšanas dienas
iesniedz Komisijai pārskatīto tīkla 
kodeksu. Komisijai iesniegtajā 
priekšlikumā Aģentūra ņem vērā visu 
iesaistīto pušu viedokļus, kas pausti 
ENTSO-E vai ES SSO struktūras vadītajā 
priekšlikuma izstrādē, un notur oficiālu 
apspriešanos ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām par Komisijai 
iesniedzamo redakciju.

10. Aģentūra pārskata tīkla kodeksu un 
nodrošina, ka tīkla kodeksā pilnībā 
ievērotas attiecīgās galvenās
pamatnostādnes un ka tas veicina tirgus 
integrāciju, nediskrimināciju, patiesu 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību. 
Četru mēnešu laikā pēc saņemšanas
Aģentūra iesniedz ENTSO-E vai ES SSO 
struktūrai pārskatītu tīkla kodeksu. Ja 
ENTSO-E vai ES SSO struktūra nepiekrīt 
pārskatītajam tīkla kodeksam, tā sasauc 
9. punktā minēto redakcijas komiteju, lai 
šī komiteja to atbalstītu pārskatītā tīkla 
kodeksa izstrādes procesā. ENTSO-E vai 
ES SSO struktūra sniedz viedokli par
pārskatīto tīkla kodeksu un iesniedz to 
Aģentūrai no jauna divu mēnešu laikā 
pēc pārskatītā tīkla kodeksa saņemšanas.
Aģentūra Komisijai iesniedz pārskatīto 
tīkla kodeksu viena mēneša laikā pēc 
pārskatītā priekšlikuma saņemšanas. 
Komisijai iesniegtajā priekšlikumā 
Aģentūra ņem vērā visu iesaistīto pušu 
viedokļus, kas pausti ENTSO-E vai ES 
SSO struktūras vadītajā priekšlikuma 
izstrādē, un notur oficiālu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām par 
Komisijai iesniedzamo redakciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
55. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Aģentūra pārskata tīkla kodeksu un 
nodrošina, ka tīkla kodeksā pilnībā 
ievērotas attiecīgās galvenās vadlīnijas un 
ka tas veicina tirgus integrāciju, 

10. Aģentūra pārskata tīkla kodeksu un 
nodrošina, ka ENTSO-E izstrādātais tīkla 
kodeksā pilnībā ievērotas attiecīgās 
galvenās pamatnostādnes un ka tas veicina 
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nediskrimināciju, patiesu konkurenci un 
efektīvu tirgus darbību, un sešu mēnešu 
laikā pēc priekšlikuma saņemšanas dienas 
iesniedz Komisijai pārskatīto tīkla 
kodeksu. Komisijai iesniegtajā 
priekšlikumā Aģentūra ņem vērā visu 
iesaistīto pušu viedokļus, kas pausti 
ENTSO-E vai ES SSO struktūras vadītajā 
priekšlikuma izstrādē, un notur oficiālu 
apspriešanos ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām par Komisijai 
iesniedzamo redakciju.

tirgus integrāciju, nediskrimināciju, patiesu 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību, un
sešu mēnešu laikā pēc priekšlikuma 
saņemšanas dienas iesniedz Komisijai
pārskatīto tīkla kodeksu. Komisijai 
iesniegtajā priekšlikumā Aģentūra ņem 
vērā visu iesaistīto pušu viedokļus, kas 
pausti ENTSO-E vadītajā priekšlikuma 
izstrādē, un notur oficiālu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām par 
Komisijai iesniedzamo redakciju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums veicina saskaņotību ar citiem grozījumiem. Turklāt, lai precizētu atšķirīgās 
lomas un pienākumus tīkla kodeksu izstrādē, nosacījumi par tīkla kodeksiem saistībā ar 
sadales tīklu būtu jāaplūko citā apakšpunktā. Tādējādi šā punkta saturs attiecas tikai uz tiem 
tīkla kodeksiem, kas ietilpst ENTSO-E jomā.

Grozījums Nr. 1508
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
55. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Aģentūra pārskata tīkla kodeksu un 
nodrošina, ka tīkla kodeksā pilnībā 
ievērotas attiecīgās galvenās vadlīnijas un 
ka tas veicina tirgus integrāciju, 
nediskrimināciju, patiesu konkurenci un 
efektīvu tirgus darbību, un sešu mēnešu 
laikā pēc priekšlikuma saņemšanas dienas 
iesniedz Komisijai pārskatīto tīkla 
kodeksu. Komisijai iesniegtajā 
priekšlikumā Aģentūra ņem vērā visu 
iesaistīto pušu viedokļus, kas pausti 
ENTSO-E vai ES SSO struktūras vadītajā 
priekšlikuma izstrādē, un notur oficiālu 
apspriešanos ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām par Komisijai 
iesniedzamo redakciju.

10. Aģentūra pārskata tīkla kodeksu un 
nodrošina, ka ENTSO-E izstrādātajā tīkla 
kodeksā pilnībā ievērotas attiecīgās 
galvenās pamatnostādnes un ka tas veicina 
tirgus integrāciju, nediskrimināciju, patiesu 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību, un
sešu mēnešu laikā pēc priekšlikuma 
saņemšanas dienas iesniedz Komisijai
pārskatīto tīkla kodeksu. Komisijai 
iesniegtajā priekšlikumā Aģentūra ņem 
vērā visu iesaistīto pušu viedokļus, kas 
pausti ENTSO-E vadītajā priekšlikuma 
izstrādē, un notur oficiālu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām par 
Komisijai iesniedzamo redakciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 1509
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Aģentūra pārskata tīkla kodeksu 
un nodrošina, ka tīkla kodeksā pilnībā 
ievērotas attiecīgās galvenās vadlīnijas un 
ka tas veicina tirgus integrāciju, 
nediskrimināciju, patiesu konkurenci un 
efektīvu tirgus darbību, un sešu mēnešu 
laikā pēc priekšlikuma saņemšanas dienas 
iesniedz Komisijai pārskatīto tīkla 
kodeksu. Komisijai iesniegtajā 
priekšlikumā Aģentūra ņem vērā visu 
iesaistīto pušu viedokļus, kas pausti 
ENTSO-E vai ES SSO struktūras vadītajā 
priekšlikuma izstrādē, un notur oficiālu 
apspriešanos ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām par Komisijai 
iesniedzamo redakciju.

10. Aģentūra nodrošina, ka tīkla 
kodeksā pilnībā ievērotas attiecīgās 
galvenās pamatnostādnes un ka tas veicina 
no dažādiem atjaunojamajiem 
energoavotiem saražotās elektroenerģijas
tirgus labāku integrāciju, nediskrimināciju, 
patiesu konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību, un sešu mēnešu laikā pēc 
atzinuma saņemšanas dienas iesniedz 
Komisijai tīkla kodeksa projektu. 
Komisijai iesniegtajā priekšlikumā 
Aģentūra ņem vērā visu iesaistīto pušu 
viedokļus, kas pausti priekšlikuma izstrādē.

Or. en

Grozījums Nr. 1510
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja ENTSO-E vai ES SSO struktūra
nav izstrādājuši tīkla kodeksu termiņā, ko 
Komisija noteikusi saskaņā ar 8. punktu, 
tad Komisija var prasīt, lai Aģentūra 
sagatavo tīkla kodeksa projektu, 
pamatojoties uz attiecīgajām galvenajām
vadlīnijām. Izstrādājot tīkla kodeksa 

11. Ja ENTSO-E nav izstrādājis
atzinumu termiņā, ko Komisija noteikusi 
saskaņā ar 8. punktu, tad Komisija var 
prasīt, lai Aģentūra sagatavo tīkla kodeksa 
projektu, pamatojoties uz attiecīgajām 
galvenajām pamatnostādnēm bez ENTSO-
E atzinuma. Izstrādājot tīkla kodeksa 



PE610.751v01-00 84/118 AM\1134764LV.docx

LV

projektu saskaņā ar šo punktu, Aģentūra 
var sākt turpmākas apspriedes. Aģentūra 
iesniedz Komisijai tīkla kodeksa projektu, 
kas sagatavots saskaņā ar šo punktu, un 
iesaka to pieņemt.

projektu saskaņā ar šo punktu, Aģentūra 
var sākt turpmākas apspriedes. Aģentūra 
iesniedz Komisijai tīkla kodeksa projektu, 
kas sagatavots saskaņā ar šo punktu, un 
iesaka to pieņemt.

Or. en

Grozījums Nr. 1511
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
55. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja ENTSO-E vai ES SSO struktūra
nav izstrādājuši tīkla kodeksu termiņā, ko 
Komisija noteikusi saskaņā ar 8. punktu, 
tad Komisija var prasīt, lai Aģentūra 
sagatavo tīkla kodeksa projektu, 
pamatojoties uz attiecīgajām galvenajām
vadlīnijām. Izstrādājot tīkla kodeksa 
projektu saskaņā ar šo punktu, Aģentūra
var sākt turpmākas apspriedes. Aģentūra 
iesniedz Komisijai tīkla kodeksa projektu, 
kas sagatavots saskaņā ar šo punktu, un 
iesaka to pieņemt.

11. Ja ENTSO-E nav izstrādājis tīkla 
kodeksu termiņā, ko Komisija noteikusi 
saskaņā ar 8. punktu, tad Komisija var 
prasīt, lai Aģentūra sagatavo tīkla kodeksa 
projektu, pamatojoties uz attiecīgajām 
galvenajām pamatnostādnēm. Izstrādājot 
tīkla kodeksa projektu saskaņā ar šo 
punktu, Aģentūra var sākt turpmākas 
apspriedes. Aģentūra iesniedz Komisijai 
tīkla kodeksa projektu, kas sagatavots 
saskaņā ar šo punktu, un iesaka to pieņemt.

Or. en

Grozījums Nr. 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
55. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja ENTSO-E vai ES SSO struktūra
nav izstrādājuši tīkla kodeksu termiņā, ko 
Komisija noteikusi saskaņā ar 8. punktu, 
tad Komisija var prasīt, lai Aģentūra 
sagatavo tīkla kodeksa projektu, 
pamatojoties uz attiecīgajām galvenajām

11. Ja ENTSO-E nav izstrādājis tīkla 
kodeksu termiņā, ko Komisija noteikusi 
saskaņā ar 8. punktu, tad Komisija var 
prasīt, lai Aģentūra sagatavo tīkla kodeksa 
projektu, pamatojoties uz attiecīgajām 
galvenajām pamatnostādnēm. Izstrādājot 
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vadlīnijām. Izstrādājot tīkla kodeksa 
projektu saskaņā ar šo punktu, Aģentūra
var sākt turpmākas apspriedes. Aģentūra 
iesniedz Komisijai tīkla kodeksa projektu, 
kas sagatavots saskaņā ar šo punktu, un 
iesaka to pieņemt.

tīkla kodeksa projektu saskaņā ar šo 
punktu, Aģentūra var sākt turpmākas 
apspriedes. Aģentūra iesniedz Komisijai 
tīkla kodeksa projektu, kas sagatavots 
saskaņā ar šo punktu, un iesaka to pieņemt.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums veicina saskaņotību ar citiem grozījumiem. Turklāt, lai precizētu atšķirīgās 
lomas un pienākumus tīkla kodeksu izstrādē, nosacījumi par tīkla kodeksiem saistībā ar 
sadales tīklu būtu jāaplūko citā apakšpunktā. Tādējādi šā punkta saturs attiecas tikai uz tiem 
tīkla kodeksiem, kas ietilpst ENTSO-E jomā.

Grozījums Nr. 1513
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Ja ENTSO-E vai ES SSO struktūra 
nav izstrādājuši tīkla kodeksu vai ja
Aģentūra nav izstrādājusi tīkla kodeksa 
projektu, kā minēts šā panta 11. punktā, 
Komisija var pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Aģentūras ierosinājuma saskaņā ar šā panta 
10. punktu pieņemt vienu vai vairākus tīkla 
kodeksus 1. punktā uzskaitītajās jomās.

12. Ja Aģentūra nav izstrādājusi tīkla 
kodeksa projektu, kā minēts šā panta 
11. punktā, Komisija var pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Aģentūras ierosinājuma 
saskaņā ar šā panta 10. punktu pieņemt 
vienu vai vairākus tīkla kodeksus 8. panta 
1. punktā uzskaitītajās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 1514
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
55. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Ja ENTSO-E vai ES SSO struktūra
nav izstrādājuši tīkla kodeksu vai ja 

12. Ja ENTSO-E nav izstrādājis tīkla 
kodeksu vai ja Aģentūra nav izstrādājusi 
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Aģentūra nav izstrādājusi tīkla kodeksa 
projektu, kā minēts šā panta 11. punktā, 
Komisija var pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Aģentūras ierosinājuma saskaņā ar šā panta 
10. punktu pieņemt vienu vai vairākus tīkla 
kodeksus 1. punktā uzskaitītajās jomās.

tīkla kodeksa projektu, kā minēts šā panta 
11. punktā, Komisija var pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Aģentūras ierosinājuma 
saskaņā ar šā panta 10. punktu pieņemt 
vienu vai vairākus tīkla kodeksus 8. panta 
1. punktā uzskaitītajās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
55. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Ja ENTSO-E vai ES SSO struktūra
nav izstrādājuši tīkla kodeksu vai ja 
Aģentūra nav izstrādājusi tīkla kodeksa 
projektu, kā minēts šā panta 11. punktā, 
Komisija var pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Aģentūras ierosinājuma saskaņā ar šā panta 
10. punktu pieņemt vienu vai vairākus tīkla 
kodeksus 1. punktā uzskaitītajās jomās.

12. Ja ENTSO-E vai Aģentūra nav 
izstrādājuši tīkla kodeksu, vai ja Aģentūra 
nav izstrādājusi tīkla kodeksa projektu, kā 
minēts šā panta 11. punktā, Komisija var 
pēc savas iniciatīvas vai pēc Aģentūras 
ierosinājuma saskaņā ar šā panta 
10. punktu pieņemt vienu vai vairākus tīkla 
kodeksus 8. panta 1. punktā uzskaitītajās 
jomās.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums veicina saskaņotību ar citiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
55. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Ja Komisija pēc savas iniciatīvas 
ierosina pieņemt tīkla kodeksu, tā vismaz 
divus mēnešus par kodeksa projektu 
apspriežas ar Aģentūru, ENTSO-E un 
visām attiecīgajām interesētajām 

13. Ja Komisija pēc savas iniciatīvas 
ierosina pieņemt tīkla kodeksu, tā vismaz 
divus mēnešus par kodeksa projektu 
apspriežas ar Aģentūru, ENTSO-E, ES 
SSO struktūru un visām attiecīgajām 
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personām. interesētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 1517
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Ja Komisija pēc savas iniciatīvas 
ierosina pieņemt tīkla kodeksu, tā vismaz 
divus mēnešus par kodeksa projektu 
apspriežas ar Aģentūru, ENTSO-E un 
visām attiecīgajām interesētajām 
personām.

13. Ja Komisija pēc savas iniciatīvas 
ierosina pieņemt tīkla kodeksu, tā vismaz 
divus mēnešus par kodeksa projektu 
apspriežas ar Aģentūru, ENTSO-E, ES 
SSO struktūru un visām attiecīgajām 
interesētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
55. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a Ja tīkla kodeksa temats ir tieši 
saistīts ar sadales sistēmas darbību un ir
mazāk svarīgs pārvades sistēmai un ja tas 
ir nolemts prioritāšu sarakstā saskaņā ar 
2. punktu, Aģentūra Komisijai iesniedz 
tīkla kodeksa priekšlikumu saprātīgā 
laika periodā, nepārsniedzot 12 mēnešus. 
Aģentūra sasauc ieinteresēto personu 
komiteju, kas sniedz atbalstu tīkla 
kodeksa izstrādes procesā. Ieinteresēto 
personu komiteju veido pārstāvji no 
Aģentūras, ENTSO-E un citas skartās 
ieinteresētās personas, kuras varētu būt 
ieinteresētas tīkla kodeksos, tostarp 
sadales sistēmu operatori, nominētie 
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elektroenerģijas tirgus operatori, sistēmas 
lietotāji, atbilstīgās nozares asociācijas, 
tehniskās struktūras un patērētāju 
platformas. Aģentūra nodrošina, ka tīkla 
kodeksā pilnībā ievērotas attiecīgās 
galvenās pamatnostādnes un ka tas 
veicina tirgus integrāciju, 
nediskrimināciju, patiesu konkurenci un 
efektīvu tirgus darbību, un iesniedz tīkla 
kodeksu Komisijai. Komisijai iesniegtajā 
priekšlikumā Aģentūra ņem vērā visu 
iesaistīto pušu viedokļus, kas pausti 
priekšlikuma izstrādē, un veic oficiālu 
apspriešanos ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām par Komisijai 
iesniedzamo redakciju.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā ir noteikts ar sadales tīklu saistīto tīkla kodeksu izstrādes process. Ja 
nav ES SSO, ACER būtu jāizstrādā un jāuzrauga ar sadales tīkliem saistīto tīkla kodeksu 
īstenošana. ACER vajadzētu būt arī pilnvarām sasaukt „redakcijas komitejas” (pārdēvētas 
par „ieinteresēto personu komitejām”), kas to atbalstītu tīkla kodeksu izstrādes procesā.

Grozījums Nr. 1519
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Šis pants neskar Komisijas tiesības 
pieņemt un grozīt vadlīnijas atbilstoši 
57. pantam. Tas neskar ENTSO-E iespējas 
izstrādāt nesaistošus norādījumus 1. punktā 
uzskaitītajās jomās, ja tie nav saistīti ar 
jomām, uz kurām attiecas Komisijas 
izteiktais pieprasījums. Šos norādījumus 
iesniedz Aģentūrai atzinuma saņemšanai. 
ENTSO-E šo atzinumu pienācīgi ņem vērā.

14. Šis pants neskar Komisijas tiesības 
pieņemt un grozīt pamatnostādnes
atbilstoši 57. pantam. Tas neskar ENTSO-
E un ES SSO struktūras iespējas izstrādāt 
nesaistošus norādījumus 1. punktā 
uzskaitītajās jomās, ja tie nav saistīti ar 
jomām, uz kurām attiecas Komisijas 
izteiktais pieprasījums. Šos norādījumus 
iesniedz Aģentūrai atzinuma saņemšanai. 
ENTSO-E un ES SSO struktūra šo 
atzinumu pienācīgi ņem vērā.
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Or. en

Pamatojums

Šī regula 49.–51. pantā ievieš Eiropas sadales sistēmu operatoru struktūru. Tādēļ uzdevumi 
saistībā ar šo struktūru ir jāsaskaņo ar šā panta nosacījumiem, un tas jo īpaši attiecas arī 
PSO un SSO sadarbību saskaņā ar 53. pantu.

Grozījums Nr. 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt
deleģētos aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz grozījumiem tīkla kodeksos, 
ievērojot 55. panta procedūru. Ierosināt 
grozījumus var arī Aģentūra saskaņā ar šā 
panta 2. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru.

1. Komisija iesniedz tiesību akta 
priekšlikumu vispārējai politiskai 
sistēmai, pirms tā pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 63. pantu attiecībā uz 
grozījumiem tīkla kodeksos, ievērojot 
55. panta procedūru. Ierosināt grozījumus 
var arī Aģentūra saskaņā ar šā panta 2. līdz 
4. punktā izklāstīto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1521
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 63. pantu
attiecībā uz grozījumiem tīkla kodeksos, 
ievērojot 55. panta procedūru. Ierosināt 
grozījumus var arī Aģentūra saskaņā ar šā 
panta 2. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 62. panta 
2. punktā minēto regulatīvo procedūru
attiecībā uz grozījumiem tīkla kodeksos, 
ievērojot 55. panta procedūru. Ierosināt 
grozījumus var arī Aģentūra saskaņā ar šā 
panta 2. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 1522
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz grozījumiem tīkla kodeksos, 
ievērojot 55. panta procedūru. Ierosināt 
grozījumus var arī Aģentūra saskaņā ar šā 
panta 2. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz grozījumiem tīkla kodeksos, 
ievērojot 55. panta procedūru. Ierosināt 
grozījumus var arī Aģentūra saskaņā ar šā 
panta 2. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Visos direktīvā ierosinātajos un regulā atspoguļotajos gadījumos ir jānovērtē deleģēto aktu 
izmantošanas apmērs un veids. No direktīvas priekšlikuma nav skaidrs, kāds ir bijis 
īstenošanas aktu izmantošanas loģiskais pamatojums (piemēram, datu formāts direktīvas 
24. pantā) vai citos deleģēto aktu izmantošanas gadījumos (61. pants par ACER vai 63. pants 
par tīkla kodeksiem). Tādēļ nav skaidrs, vai „noteikums” ir izmantots, lai noteiktu, kuru aktu 
veidu izmantot konkrētiem tematiem.

Grozījums Nr. 1523
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz grozījumiem tīkla kodeksos, 
ievērojot 55. panta procedūru. Ierosināt 
grozījumus var arī Aģentūra saskaņā ar šā 
panta 2. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz grozījumiem tīkla kodeksos, 
ievērojot 55. panta procedūru. Ierosināt 
grozījumus var arī Aģentūra saskaņā ar šā 
panta 2. līdz 4. punktā izklāstīto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1524
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Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Grozījumus saskaņā ar 55. pantu 
pieņemtajos tīkla kodeksos Aģentūrai var 
ierosināt personas, kas varētu būt 
ieinteresētas attiecīgajā tīkla kodeksā, 
tostarp ENTSO-E, ES SSO struktūra, 
pārvades sistēmu operatori, sistēmas
izmantotāji un patērētāji. Aģentūra var 
ierosināt grozījumus arī pēc savas 
iniciatīvas.

2. Grozījumus saskaņā ar 55. pantu 
pieņemtajos tīkla kodeksos Aģentūrai var 
ierosināt personas, kas varētu būt 
ieinteresētas attiecīgajā tīkla kodeksā, 
tostarp ENTSO-E, ES SSO struktūra, 
pārvades sistēmu operatori, sadales 
sistēmu operatori, sistēmas izmantotāji un 
patērētāji. Aģentūra var ierosināt 
grozījumus arī pēc savas iniciatīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 1525
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Grozījumus saskaņā ar 55. pantu 
pieņemtajos tīkla kodeksos Aģentūrai var 
ierosināt personas, kas varētu būt 
ieinteresētas attiecīgajā tīkla kodeksā, 
tostarp ENTSO-E, ES SSO struktūra, 
pārvades sistēmu operatori, sistēmas
izmantotāji un patērētāji. Aģentūra var 
ierosināt grozījumus arī pēc savas 
iniciatīvas.

2. Grozījumus saskaņā ar 55. pantu 
pieņemtajos tīkla kodeksos Aģentūrai var 
ierosināt personas, kas varētu būt 
ieinteresētas attiecīgajā tīkla kodeksā, 
tostarp ENTSO-E, ES SSO struktūra, 
pārvades un sadales sistēmu operatori, 
sistēmas izmantotāji un patērētāji. 
Aģentūra var ierosināt grozījumus arī pēc 
savas iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar jaunās SSO struktūras ieviešanu šeit būtu jāmin arī sadales sistēmu operatori.

Grozījums Nr. 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin
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Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Grozījumus saskaņā ar 55. pantu 
pieņemtajos tīkla kodeksos Aģentūrai var 
ierosināt personas, kas varētu būt 
ieinteresētas attiecīgajā tīkla kodeksā, 
tostarp ENTSO-E, ES SSO struktūra, 
pārvades sistēmu operatori, sistēmas
izmantotāji un patērētāji. Aģentūra var 
ierosināt grozījumus arī pēc savas 
iniciatīvas.

2. Grozījumus saskaņā ar 55. pantu 
pieņemtajos tīkla kodeksos Aģentūrai var 
ierosināt personas, kas varētu būt 
ieinteresētas attiecīgajā tīkla kodeksā, 
tostarp ENTSO-E, ES SSO struktūra, 
pārvades un sadales sistēmu operatori, 
sistēmas izmantotāji un patērētāji. 
Aģentūra var ierosināt grozījumus arī pēc 
savas iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Sadales sistēmu operatoriem ir jāpiedalās izstrādē.

Grozījums Nr. 1527
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Grozījumus saskaņā ar 55. pantu 
pieņemtajos tīkla kodeksos Aģentūrai var 
ierosināt personas, kas varētu būt 
ieinteresētas attiecīgajā tīkla kodeksā, 
tostarp ENTSO-E, ES SSO struktūra, 
pārvades sistēmu operatori, sistēmas
izmantotāji un patērētāji. Aģentūra var 
ierosināt grozījumus arī pēc savas 
iniciatīvas.

2. Grozījumus saskaņā ar 55. pantu 
pieņemtajos tīkla kodeksos Aģentūrai var 
ierosināt personas, kas varētu būt 
ieinteresētas attiecīgajā tīkla kodeksā, 
tostarp ENTSO-E, pārvades sistēmu 
operatori, sadales sistēmu operatori,
sistēmas lietotāji un patērētāji. Aģentūra 
var ierosināt grozījumus arī pēc savas 
iniciatīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Regulas priekšlikums
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56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Grozījumus saskaņā ar 55. pantu 
pieņemtajos tīkla kodeksos Aģentūrai var 
ierosināt personas, kas varētu būt 
ieinteresētas attiecīgajā tīkla kodeksā, 
tostarp ENTSO-E, ES SSO struktūra, 
pārvades sistēmu operatori, sistēmas
izmantotāji un patērētāji. Aģentūra var 
ierosināt grozījumus arī pēc savas 
iniciatīvas.

2. Grozījumus saskaņā ar 55. pantu 
pieņemtajos tīkla kodeksos Aģentūrai var 
ierosināt personas, kas varētu būt 
ieinteresētas attiecīgajā tīkla kodeksā, 
tostarp ENTSO-E, pārvades sistēmu 
operatori, sadales sistēmu operatori,
sistēmas lietotāji un patērētāji. Aģentūra 
var ierosināt grozījumus arī pēc savas 
iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums veicina saskaņotību ar citiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 1529
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pieņemt deleģēto aktu 
kā vadlīnijas jomās, kurās šādus aktus 
varētu izstrādāt arī saskaņā ar tīkla kodeksu 
procedūru atbilstīgi 55. panta 1. punktam.

2. Komisija var pieņemt deleģēto aktu 
kā pamatnostādnes jomās, kurās šādus 
aktus varētu izstrādāt arī saskaņā ar tīkla 
kodeksu procedūru atbilstīgi 55. panta 
1. punktam. Minētās pamatnostādnes
pieņem kā īstenošanas aktus saskaņā ar 
62. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1530
Jaromír Kohlíček

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

2. Komisija var pieņemt deleģēto aktu 
kā vadlīnijas jomās, kurās šādus aktus 
varētu izstrādāt arī saskaņā ar tīkla kodeksu 
procedūru atbilstīgi 55. panta 1. punktam.

2. Komisija var pieņemt īstenošanas
aktu kā pamatnostādnes jomās, kurās 
šādus aktus varētu izstrādāt arī saskaņā ar 
tīkla kodeksu procedūru atbilstīgi 55. panta 
1. punktam.

Or. en

Pamatojums

Visos direktīvā ierosinātajos un regulā atspoguļotajos gadījumos ir jānovērtē deleģēto aktu 
izmantošanas apmērs un veids. No direktīvas priekšlikuma nav skaidrs, kāds ir bijis 
īstenošanas aktu izmantošanas loģiskais pamatojums (piemēram, datu formāts direktīvas 
24. pantā) vai citos deleģēto aktu izmantošanas gadījumos (61. pants par ACER vai 63. pants 
par tīkla kodeksiem). Tādēļ nav skaidrs, vai „noteikums” ir izmantots, lai noteiktu, kuru aktu 
veidu izmantot konkrētiem tematiem.

Grozījums Nr. 1531
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pieņemt deleģēto aktu 
kā vadlīnijas jomās, kurās šādus aktus 
varētu izstrādāt arī saskaņā ar tīkla kodeksu 
procedūru atbilstīgi 55. panta 1. punktam.

2. Komisija var pieņemt īstenošanas
aktu kā pamatnostādnes jomās, kurās 
šādus aktus varētu izstrādāt arī saskaņā ar 
tīkla kodeksu procedūru atbilstīgi 55. panta 
1. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 1532
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
57. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši 16. pantā noteiktajiem 
principiem vadlīnijās var noteikt arī 

Atbilstoši 16. pantā noteiktajiem 
principiem pamatnostādnēs var noteikt arī 
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atbilstošus noteikumus par maksām, kas 
piemērojamas ražotājiem, enerģijas 
uzkrāšanai un lietotājiem (slodzei) saskaņā 
ar valstu sadales un pārvades tarifu 
sistēmām un pieslēguma režīmiem, tostarp
pārvades sistēmu operatoru savstarpējā 
kompensācijas mehānisma atspoguļošanu 
valsts tīklu maksās un atbilstošu un 
efektīvu novietojumsignālu sniegšanu.

atbilstošus noteikumus par maksām, kas 
piemērojamas ražotājiem, enerģijas 
uzkrāšanai un lietotājiem (slodzei) saskaņā 
ar valstu sadales un pārvades tarifu 
sistēmām un pieslēguma režīmiem, tostarp
pārvades sistēmu operatoru savstarpējā 
kompensācijas mehānisma atspoguļošanu 
valsts tīklu maksās, tādu maksu 
novēršanu, kas neatspoguļo aktīvo 
patērētāju izmaksas un ieguvumus, un 
atbilstošu un efektīvu novietojumsignālu 
sniegšanu, izņemot attiecībā uz aktīvajiem 
patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar 16. panta nosacījumiem un grozījumiem.

Grozījums Nr. 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
57. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši 16. pantā noteiktajiem 
principiem vadlīnijās var noteikt arī 
atbilstošus noteikumus par maksām, kas 
piemērojamas ražotājiem, enerģijas 
uzkrāšanai un lietotājiem (slodzei) saskaņā 
ar valstu sadales un pārvades tarifu 
sistēmām un pieslēguma režīmiem, tostarp
pārvades sistēmu operatoru savstarpējā 
kompensācijas mehānisma atspoguļošanu 
valsts tīklu maksās un atbilstošu un 
efektīvu novietojumsignālu sniegšanu.

Atbilstoši 16. pantā noteiktajiem 
principiem pamatnostādnēs var noteikt arī 
atbilstošus noteikumus par maksām, kas 
piemērojamas ražotājiem, enerģijas 
uzkrāšanai un lietotājiem (slodzei) saskaņā 
ar valstu pārvades tarifu sistēmām un 
pieslēguma režīmiem, tostarp pārvades 
sistēmu operatoru savstarpējā 
kompensācijas mehānisma atspoguļošanu 
valsts tīklu maksās un atbilstošu un 
efektīvu novietojumsignālu sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Energosistēmu straujās attīstības dēļ sadales tarifu struktūru saskaņošana nav pamatota, 
ņemot vērā to zemo pārrobežu ietekmi un to stipro savstarpējo saikni ar vietējām īpatnībām.
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Grozījums Nr. 1534
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
57. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši 16. pantā noteiktajiem 
principiem vadlīnijās var noteikt arī 
atbilstošus noteikumus par maksām, kas 
piemērojamas ražotājiem, enerģijas 
uzkrāšanai un lietotājiem (slodzei) saskaņā 
ar valstu sadales un pārvades tarifu 
sistēmām un pieslēguma režīmiem, tostarp
pārvades sistēmu operatoru savstarpējā 
kompensācijas mehānisma atspoguļošanu 
valsts tīklu maksās un atbilstošu un 
efektīvu novietojumsignālu sniegšanu.

Atbilstoši 16. pantā noteiktajiem 
principiem pamatnostādnēs var noteikt arī 
atbilstošus noteikumus par maksām, kas 
piemērojamas ražotājiem, enerģijas 
uzkrāšanai un lietotājiem (slodzei) saskaņā 
ar valstu pārvades tarifu sistēmām un 
pieslēguma režīmiem, tostarp pārvades 
sistēmu operatoru savstarpējā 
kompensācijas mehānisma atspoguļošanu 
valsts tīklu maksās un atbilstošu un 
efektīvu novietojumsignālu sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozītais formulējums atbilst mūsu nostājai attiecībā uz sadales tarifu 
saskaņošanu, kā noteikts regulas 55. pantā.

Grozījums Nr. 1535
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
57. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstoši 16. pantā noteiktajiem 
principiem vadlīnijās var noteikt arī 
atbilstošus noteikumus par maksām, kas 
piemērojamas ražotājiem, enerģijas 
uzkrāšanai un lietotājiem (slodzei) saskaņā 
ar valstu sadales un pārvades tarifu 
sistēmām un pieslēguma režīmiem, tostarp
pārvades sistēmu operatoru savstarpējā 
kompensācijas mehānisma atspoguļošanu 
valsts tīklu maksās un atbilstošu un 

Atbilstoši 16. pantā noteiktajiem 
principiem pamatnostādnēs var noteikt arī 
atbilstošus noteikumus par maksām, kas 
piemērojamas ražotājiem, enerģijas 
uzkrāšanai un lietotājiem (slodzei) saskaņā 
ar valstu pārvades tarifu sistēmām un 
pieslēguma režīmiem, tostarp pārvades 
sistēmu operatoru savstarpējā 
kompensācijas mehānisma atspoguļošanu 
valsts tīklu maksās un atbilstošu un 
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efektīvu novietojumsignālu sniegšanu. efektīvu novietojumsignālu sniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1536
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
57. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ziņas par investīcijas stimulējošiem 
noteikumiem attiecībā uz starpsavienotāju 
jaudu, tostarp novietojumsignāliem.

b) ziņas par investīcijas stimulējošiem 
noteikumiem attiecībā uz starpsavienotāju 
jaudu, tai skaitā enerģijas uzkrāšanas 
jaudu, tostarp novietojumsignāliem.

Or. en

Grozījums Nr. 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Regulas priekšlikums
57. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot vai grozot vadlīnijas, 
Komisija apspriežas ar Aģentūru, ENTSO-
E un attiecīgā gadījumā citām 
ieinteresētajām personām.

7. Pieņemot vai grozot
pamatnostādnes, Komisija apspriežas ar 
Aģentūru, ENTSO-E, ES SSO struktūru
un attiecīgā gadījumā citām ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 1538
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
57. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot vai grozot vadlīnijas, 
Komisija apspriežas ar Aģentūru, ENTSO-
E un attiecīgā gadījumā citām 
ieinteresētajām personām.

7. Pieņemot vai grozot
pamatnostādnes, Komisija apspriežas ar 
Aģentūru, ENTSO-E, ES SSO struktūru
un attiecīgā gadījumā citām ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Pamatojums

Šī regula ievieš Eiropas sadales sistēmu operatoru struktūru 49.–51. pantā. Tādēļ uzdevumi 
saistībā ar šo struktūru ir jāsaskaņo ar šā panta nosacījumiem, un tas jo īpaši attiecas arī 
PSO un SSO sadarbību saskaņā ar 53. pantu.

Grozījums Nr. 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
57. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot vai grozot vadlīnijas, 
Komisija apspriežas ar Aģentūru, ENTSO-
E un attiecīgā gadījumā citām 
ieinteresētajām personām.

7. Pieņemot vai grozot
pamatnostādnes, Komisija apspriežas ar 
Aģentūru, ENTSO-E, ES SSO struktūru
un attiecīgā gadījumā citām ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 1540
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
58. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu tiesības paredzēt sīkāk 
izstrādātus pasākumus

Dalībvalstu tiesības paredzēt sīkāk 
izstrādātus pasākumus vai iedarbīgākus 
tirgus risinājumus

Or. en
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Grozījums Nr. 1541
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula neskar dalībvalstu tiesības 
saglabāt vai ieviest pasākumus, kuros ir 
sīkāk izstrādāti noteikumi nekā tie, kas 
izklāstīti šajā regulā, 57. pantā minētajās
vadlīnijās vai 55. pantā minētajos tīkla 
kodeksos, ja šie pasākumi neapdraud 
Savienības tiesību aktu iedarbīgumu.

Šī regula neskar dalībvalstu tiesības 
saglabāt vai ieviest pasākumus, kuros ir 
sīkāk izstrādāti noteikumi un/vai 
pasākumus, kas ietver iedarbīgākus tirgus 
risinājumus attiecībā uz kopējo šīs regulas 
1. pantā noteikto mērķu sasniegšanu, 
nekā tie, kas izklāstīti šajā regulā, 57. pantā 
minētajās pamatnostādnēs vai 55. pantā 
minētajos tīkla kodeksos, ja šie pasākumi 
neapdraud Savienības tiesību aktu 
iedarbīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1542
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) investīcijas veicina konkurenci 
elektroenerģijas piegādē;

a) investīcijas veicina konkurenci 
elektroenerģijas piegādē, un projektos, kas 
nodoti ekspluatācijā pēc 2019. gada 
1. janvāra, ir īpaši jāiekļauj enerģijas 
uzkrāšana vienā vai abos starpsavienotāja 
galos, ja enerģijas uzkrāšana nodrošina 
zemāku izmaksu alternatīvu 
salīdzinājumā ar starpsavienojuma jaudas 
ieguldījumiem;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pēc būtības ir saistīts ar citiem grozījumiem, kas iesniegti par noteikumiem, 
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kurus Komisija ir grozījusi.

Grozījums Nr. 1543
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
59. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumu par atbrīvojumu saskaņā ar 1., 
2. un 3. punktu katrā atsevišķā gadījumā 
pieņem attiecīgo dalībvalstu regulatīvās 
iestādes. Atbrīvojums var attiekties uz visu 
jaunā starpsavienotāja jaudu vai esošā
starpsavienotāja būtiski palielināto jaudu 
vai arī uz kādu tās daļu.

Lēmumu par atbrīvojumu saskaņā ar 1., 
2. un 3. punktu katrā atsevišķā gadījumā 
pieņem attiecīgo dalībvalstu regulatīvās 
iestādes. Atbrīvojums var attiekties uz visu 
jaunā starpsavienotāja jaudu vai līgumā 
noteikto enerģijas uzkrāšanas jaudu vai
esošā starpsavienotāja būtiski palielināto 
jaudu vai arī uz kādu tās daļu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pēc būtības ir saistīts ar citiem grozījumiem, kas iesniegti par noteikumiem, 
kurus Komisija ir grozījusi.

Grozījums Nr. 1544
Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu piešķirt atbrīvojumu, 
katrā atsevišķā gadījumā vērtē vajadzību 
paredzēt nosacījumus, kas attiecas uz 
atbrīvojuma ilgumu un nediskriminējošu 
piekļuvi starpsavienotājam. Pieņemot 
lēmumu par minētajiem nosacījumiem, 
īpaši ņem vērā ierīkojamo papildu jaudu 
vai esošās jaudas modifikācijas, projekta 
grafiku un apstākļus attiecīgajā valstī.

Pieņemot lēmumu piešķirt atbrīvojumu, 
katrā atsevišķā gadījumā vērtē vajadzību 
paredzēt nosacījumus, kas attiecas uz 
atbrīvojuma ilgumu un nediskriminējošu 
piekļuvi starpsavienotājam. Pieņemot 
lēmumu par minētajiem nosacījumiem, 
īpaši ņem vērā ierīkojamo papildu jaudu 
vai līgumā noteikto enerģijas uzkrāšanas 
jaudu vai esošās jaudas modifikācijas, 
projekta grafiku un apstākļus attiecīgajā 
valstī.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pēc būtības ir saistīts ar citiem grozījumiem, kas iesniegti par noteikumiem, 
kurus Komisija ir grozījusi.

Grozījums Nr. 1545
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
59. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Komisija ir pilnvarota pieņemt
deleģētos aktus saskaņā ar 63. pantu 
attiecībā uz vadlīniju pieņemšanu par šā 
panta 1. punktā paredzēto nosacījumu 
piemērošanu un izklāstīt procedūru šā 
panta 4., 7., 8., 9. un 10. punkta 
piemērošanai.

11. Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes par šā panta 1. punktā 
paredzēto nosacījumu piemērošanu un 
izklāstīt procedūru šā panta 4., 7., 8., 9. un 
10. punkta piemērošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Regulas priekšlikums
60.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60.a pants

Sadarbība ar trešām valstīm

Saistībā ar šo regulu Komisija izstrādā 
mehānismus, lai veicinātu sadarbību un 
tirgus integrāciju ar trešām valstīm, kuras 
ir fiziski savienotas ar ES elektroenerģijas 
tirgu.

Or. en
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Pamatojums

Lai sasniegtu Enerģētikas savienības mērķus un uzdevumus, būtu jātiecas panākt sadarbību 
ar attiecīgajām trešām valstīm, kuras ir fiziski savienotas ar ES elektroenerģijas tirgu. Tas ir 
izdevīgi visām pusēm un var palīdzēt uzlabot Savienības energoapgādi, energoefektivitāti un 
pāreju uz zemas oglekļa emisijas enerģijas avotiem nākotnē.

Grozījums Nr. 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
61.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

61.a pants

Trešo valstu dalība

1. Trešās valstis var piedalīties iekšējā 
elektroenerģijas tirgū tad, ja tās ir 
noslēgušas līgumus ar Savienību, saskaņā 
ar kuriem tās ir pieņēmušas un piemēro 
vismaz:

a) galvenās tiesības un pienākumus, kas 
noteikti [regula par elektroenerģijas 
iekšējo tirgu un deleģētie un īstenošanas 
akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto 
regulu];

b) galvenās tiesības un pienākumus, kas 
noteikti [direktīva par elektroenerģijas 
iekšējo tirgu];

c) noteikumus par elektroenerģijas valsts 
atbalsta kontroli saskaņā ar LESD 107.–
109. pantu;

d) noteikumus par tirgus integritātes un 
pārredzamības koordinētu uzraudzību, 
kas noteikti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā 
(EK) Nr. 1227/2001 par enerģijas 
vairumtirgus integritāti un pārredzamību, 
tostarp tirgus īstenošanas aktos, kas 
pieņemti saskaņā ar minēto regulu;

e) prasības, kas noteiktas Padomes 
2009. gada 25. jūnija 
Direktīvā 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
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Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru (tostarp Padomes 
2014. gada 8. jūlija Direktīvā 
2014/87/Euratom, ar ko groza Direktīvu 
2009/71/Euratom); un Padomes 
2011. gada 19. jūlija Direktīvā 
2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas 
sistēmu lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai 
apsaimniekošanai;

f) vides noteikumus, kas attiecas uz 
enerģētikas nozari; un

g) noteikumus par administratīvo izpildi 
un tiesas iestāžu pārraudzību pār iekšējā 
tirgus sadarbību ar ES, nododot šīs 
regulas un saskaņā ar to pieņemto 
deleģēto un īstenošanas aktu izpildi un 
tiesas iestāžu veikto kontroli Komisijai vai 
Eiropas Tiesai, vai konkrētai ārvalstu 
izpildes struktūrai un neitrālai ārvalstu 
tiesai vai arbitrāžas struktūrai, kura ir 
neatkarīga no attiecīgās trešās valsts.

2. Ja saskaņā ar 1. punktu nav noslēgts 
līgums starp Savienību un trešo valsti un 
ja sistēmas darbība ir apdraudēta, 
dalībvalstis var veikt nepieciešamās 
darbības, piemēram, ierobežot 
elektroenerģijas plūsmu no attiecīgās 
trešās valsts, kā arī citas darbības.

Or. en

Pamatojums

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning, 
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).
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Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Grozījums Nr. 1548
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
63. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt īstenošanas
aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā 
pantā izklāstītos nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1549
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
63. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt īstenošanas
aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā 
pantā izklāstītos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozītais formulējums atbilst mūsu argumentiem par deleģētajiem un īstenošanas 
aktiem. Visos direktīvā ierosinātajos un regulā atspoguļotajos gadījumos ir jānovērtē 
deleģēto aktu izmantošanas apmērs un veids. No direktīvas priekšlikuma nav skaidrs, kāds ir 
bijis īstenošanas aktu izmantošanas loģiskais pamatojums (piemēram, datu formāts direktīvas 
24. pantā) vai citos deleģēto aktu izmantošanas gadījumos (61. pants par ACER vai 63. pants 
par tīkla kodeksiem). Tādēļ nav skaidrs, vai „noteikums” ir izmantots, lai noteiktu, kuru aktu 
veidu izmantot konkrētiem tematiem.
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Grozījums Nr. 1550
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 31. panta 
3. punktā, 46. panta 4. punktā, 55. panta 
1. punktā, 56. panta 1. un 4. punktā un 
59. panta 11. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 
no [PB: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu].

2. Pilnvaras pieņemt 31. panta 
3. punktā, 46. panta 4. punktā un 59. panta 
11. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[PB: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu].

Or. en

Grozījums Nr. 1551
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 31. panta 
3. punktā, 46. panta 4. punktā, 55. panta 
1. punktā, 56. panta 1. un 4. punktā un 
59. panta 11. punktā minētos deleģētos
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 
no [PB: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu].

2. Pilnvaras pieņemt 31. panta 
3. punktā, 46. panta 4. punktā, 55. panta 
1. punktā, 56. panta 1. un 4. punktā un 
59. panta 11. punktā minētos īstenošanas
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 
no [PB: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu].

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozītais formulējums atbilst mūsu argumentiem par deleģētajiem un īstenošanas 
aktiem. Visos direktīvā ierosinātajos un regulā atspoguļotajos gadījumos ir jānovērtē 
deleģēto aktu izmantošanas apmērs un veids. No direktīvas priekšlikuma nav skaidrs, kāds ir 
bijis īstenošanas aktu izmantošanas loģiskais pamatojums (piemēram, datu formāts direktīvas 
24. pantā) vai citos deleģēto aktu izmantošanas gadījumos (61. pants par ACER vai 63. pants 
par tīkla kodeksiem). Tādēļ nav skaidrs, vai „noteikums” ir izmantots, lai noteiktu, kuru aktu 
veidu izmantot konkrētiem tematiem.
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Grozījums Nr. 1552
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 31. panta 
3. punktā, 46. panta 4. punktā, 55. panta 
1. punktā, 56. panta 1. un 4. punktā un 
59. panta 11. punktā minētos deleģētos
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 
no [PB: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu].

2. Pilnvaras pieņemt 31. panta 
3. punktā, 46. panta 4. punktā, 55. panta 
1. punktā, 56. panta 1. un 4. punktā un 
59. panta 11. punktā minētos īstenošanas
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 
no [PB: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu].

Or. en

Grozījums Nr. 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
63. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 31. panta 
3. punktā, 46. panta 4. punktā, 55. panta 
1. punktā, 56. panta 1. un 4. punktā un 
59. panta 11. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu.
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Pilnvaras pieņemt 31. panta 
3. punktā, 46. panta 4. punktā, 55. panta 
1. punktā, 56. panta 1. punktā un 4. punktā 
un 59. panta 11. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu 
laikposmu no [šīs regulas spēkā stāšanās 
datums]. Komisija sagatavo ziņojumu par
pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek
automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 1554
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Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
63. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 31. panta 
3. punktā, 46. panta 4. punktā, 55. panta 
1. punktā, 56. panta 1. un 4. punktā un 
59. panta 11. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 31. panta 
3. punktā, 46. panta 4. punktā un 59. panta 
11. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 1555
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
63. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

4. Pirms īstenošanas akta 
pieņemšanas Komisija apspriežas ar 
ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozītais formulējums atbilst mūsu argumentiem par deleģētajiem un īstenošanas 
aktiem. Visos direktīvā ierosinātajos un regulā atspoguļotajos gadījumos ir jānovērtē 
deleģēto aktu izmantošanas apmērs un veids. No direktīvas priekšlikuma nav skaidrs, kāds ir 
bijis īstenošanas aktu izmantošanas loģiskais pamatojums (piemēram, datu formāts direktīvas 
24. pantā) vai citos deleģēto aktu izmantošanas gadījumos (61. pants par ACER vai 63. pants 
par tīkla kodeksiem). Tādēļ nav skaidrs, vai „noteikums” ir izmantots, lai noteiktu, kuru aktu 
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veidu izmantot konkrētiem tematiem.

Grozījums Nr. 1556
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
63. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

4. Pirms īstenošanas akta 
pieņemšanas Komisija apspriežas ar 
ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
63. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Savienības Oficiālajam Vēstnesim.

Or. en

Grozījums Nr. 1558
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
63. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 

5. Tiklīdz Komisija pieņem 
īstenošanas aktu, tā par to paziņo 
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Parlamentam un Padomei. vienlaikus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozītais formulējums atbilst mūsu argumentiem par deleģētajiem un īstenošanas 
aktiem. Visos direktīvā ierosinātajos un regulā atspoguļotajos gadījumos ir jānovērtē 
deleģēto aktu izmantošanas apmērs un veids. No direktīvas priekšlikuma nav skaidrs, kāds ir 
bijis īstenošanas aktu izmantošanas loģiskais pamatojums (piemēram, datu formāts direktīvas 
24. pantā) vai citos deleģēto aktu izmantošanas gadījumos (61. pants par ACER vai 63. pants 
par tīkla kodeksiem). Tādēļ nav skaidrs, vai „noteikums” ir izmantots, lai noteiktu, kuru aktu 
veidu izmantot konkrētiem tematiem.

Grozījums Nr. 1559
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
63. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Tiklīdz Komisija pieņem 
īstenošanas aktu, tā par to paziņo 
vienlaikus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 1560
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
63. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 31. panta 3. punktu, 
46. panta 4. punktu, 55. panta 1. punktu, 
56. panta 1. un 4. punktu un 59. panta 
11. punktu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

6. Saskaņā ar 31. panta 3. punktu, 
46. panta 4. punktu un 59. panta 11. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
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iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1561
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
63.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

63.a pants

Trešo valstu dalība

Trešās valstis var piedalīties iekšējā 
elektroenerģijas tirgū tikai tad, ja tās ir 
noslēgušas līgumus ar Savienību, saskaņā 
ar kuriem tās ir pieņēmušas un piemēro 
vismaz:

a) galvenās tiesības un pienākumus, kas 
noteikti [regula par elektroenerģijas 
iekšējo tirgu un deleģētie un īstenošanas 
akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto 
regulu];

b) galvenās tiesības un pienākumus, kas 
noteikti [direktīva par elektroenerģijas 
iekšējo tirgu];

c) noteikumus par elektroenerģijas valsts 
atbalsta kontroli saskaņā ar LESD 107.–
109. pantu;

d) noteikumus par tirgus integritātes un 
pārredzamības koordinētu uzraudzību, 
kas noteikti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā 
(EK) Nr. 1227/2001 par enerģijas 
vairumtirgus integritāti un pārredzamību, 
tostarp tirgus īstenošanas aktos, kas 
pieņemti saskaņā ar minēto regulu;
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e) prasības, kas noteiktas Padomes 
2009. gada 25. jūnija 
Direktīvā 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru (tostarp Padomes 
2014. gada 8. jūlija 
Direktīvā 2014/87/Euratom, ar ko groza 
Direktīvu 2009/71/Euratom); un Padomes 
2011. gada 19. jūlija Direktīvā 
2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas 
sistēmu lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai 
apsaimniekošanai;

f) vides noteikumus, kas attiecas uz 
enerģētikas nozari; un

g) noteikumus administratīvo izpildi un 
tiesas iestāžu pārraudzību pār iekšējā 
tirgus sadarbību ar ES, nododot šīs 
regulas un saskaņā ar to pieņemto 
deleģēto un īstenošanas aktu izpildi un 
tiesas iestāžu veikto kontroli Komisijai vai 
Eiropas Tiesai, vai konkrētai ārvalstu 
izpildes struktūrai un neitrālai ārvalstu 
tiesai vai arbitrāžas struktūrai, kura ir 
neatkarīga no attiecīgās trešās valsts. Ja 
saskaņā ar 1. punktu nav noslēgts līgums 
starp Savienību un trešo valsti un ja 
sistēmas darbība ir apdraudēta, 
dalībvalstis var veikt nepieciešamās 
darbības, piemēram, ierobežot 
elektroenerģijas plūsmu no attiecīgās 
trešās valsts, kā arī citas darbības.

Or. en

Pamatojums

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.
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Grozījums Nr. 1562
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
64.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

64.a pants

Pārskatīšana

Komisija līdz 2025. gada 1. jūnijam 
pārskata šīs regulas īstenošanu un 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu, vajadzības gadījumā 
tam pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz jauniem nosacījumiem, robežvērtībām un īstenošanas termiņiem, kas ieviesti 
daudzos šīs regulas pantos, kā arī uzraudzības uzdevumiem, kas uzticēti dažādiem 
dalībniekiem, ir jānosaka šīs regulas pārskatīšanas datums, lai varētu veikt iespējamos 
pielāgojumus un atbilstīgi integrēt turpmākās tendences.

Grozījums Nr. 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Regulas priekšlikums
64.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

64.a pants

Pārskatīšana

Šīs regulas vispārēju pārskatu veic ne 
vēlāk kā līdz 2024. gada beigām.

Or. en
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Grozījums Nr. 1564
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1565
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.a Koordinētu drošības analīzi veic, 
pamatojoties uz kopīgu sistēmas modeli 
saskaņā ar 2. punktu un uz metodoloģiju 
izveidot koordinētas stāvokļa izlabošanas 
darbības, kuras izstrādā atbilstīgās 
sistēmas darbības reģiona pārvades 
sistēmu operatori.

Or. en

Grozījums Nr. 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1. Reģionālie operatīvie centri ir 
aprīkoti ar gandrīz reāllaika 
dispečervadības un datu ieguves (SCADA) 
sistēmām, kuru novērošanas iespējas 
nosaka, piemērojot saskaņā ar 
4.1. punktu definēto slieksni.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Balansēšanas jaudas reģionālā 
iepirkuma sekmēšana

8. Reģionālās balansēšanas jaudas
aprēķins

Or. en

Grozījums Nr. 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ņem vērā iespējamos aizstājējus 
dažādiem rezerves jaudas veidiem ar 
mērķi minimizēt iegādes izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8. punkts – 8.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.2. Reģionālie operatīvie centri 
atbalsta sistēmas darbības reģiona 
pārvades sistēmu operatorus saskaņā ar 
8.1. punktu noteiktā vajadzīgā 
balansēšanas jaudas apjoma iepirkšanā. 
Balansēšanas jaudas iepirkums ir tāds, 

svītrots
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kurā(-š):

k) notiek nākamās dienas un/vai tekošās 
dienas laikposmā;

l) ņem vērā iespējamos aizstājējus 
dažādiem rezerves jaudas veidiem ar 
mērķi minimizēt iegādes izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 1570
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 13.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.1. Ja ENTSO-E šo funkciju deleģē,
reģionālie operatīvie centri apzina 
reģionālās krīzes scenārijus saskaņā ar 
[Riskgatavības regulas, kas ierosināta ar 
COM(2016 862)] 6. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem.

13.1. Reģionālie operatīvie centri apzina 
reģionālās krīzes scenārijus saviem 
attiecīgajiem reģioniem saskaņā ar 
[Riskgatavības regulas] 6. panta 1. punktā 
noteiktajiem kritērijiem. Šos scenārijus 
nosaka, pamatojoties uz katra reģiona 
riskiem, piemēram, ārkārtas 
laikapstākļiem, dabas katastrofām, 
degvielas trūkumu vai ļaunprātīgiem 
uzbrukumiem. Scenāriji nodrošina 
pamatu valsts riskgatavības plānu 
reģionālajām daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 1571
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 13.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.1. Ja ENTSO-E šo funkciju deleģē, 
reģionālie operatīvie centri apzina 
reģionālās krīzes scenārijus saskaņā ar 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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[Riskgatavības regulas, kas ierosināta ar 
COM(2016 862)] 6. panta 1. punktā 
minētajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1572
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 13.1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.1.a Reģionālie operatīvie centri 
veicina to reģionālo pasākumu 
saskaņošanu, kuri jāiekļauj dalībvalstu 
valsts riskgatavības plānos:

a) sniedzot ieteikumus attiecībā uz 
attiecīgo dalībvalstu valsts riskgatavības 
plānu projektu saskaņā ar [Riskgatavības 
regulas] 10. pantu;

b) darbojoties kā koordinējoša struktūra, 
lai veicinātu attiecīgo dalībvalstu 
kompetento iestāžu līgumus par 
reģionālajiem pasākumiem, kas jāiekļauj 
to valsts plānos saskaņā ar [Riskgatavības 
regulas] 12. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1573
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 13.1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.1.a Reģionālie operatīvie centri veic 
īstermiņa atbilstības novērtējumus, proti, 
sezonālās pietiekamības ainas, kā arī 
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nākamās nedēļas līdz tekošās dienas 
atbilstības novērtējumus saviem 
attiecīgajiem reģioniem saskaņā ar 
[Riskgatavības regulas] 9. pantu. 
Īstermiņa pietiekamības novērtējums 
papildina ilgtermiņa resursu atbilstības 
novērtējumu, kurš nodrošina koordinētu 
Eiropas atbilstības novērtējumu, lai 
novērtētu vajadzību pēc jaudas 
mehānismiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1574
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 13.2 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.2. Reģionālie operatīvie centri 
sagatavo un veic ikgadējas krīzes 
simulācijas sadarbībā ar kompetentajām 
iestādēm saskaņā ar [Riskgatavības 
regulas, kas ierosināta ar COM(2016 862)] 
12. panta 3. punktu.

13.2 Ja ENTSO-E deleģē šo funkciju, 
reģionālie operatīvie centri sagatavo un 
veic ikgadējas krīzes simulācijas sadarbībā 
ar kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
[Riskgatavības regulas, kas ierosināta ar 
COM(2016 862)] 12. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1575
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. punkts – 13.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.2.a Ar reģionālajiem operatīvajiem 
centriem tiek veikta apspriešanās, 
izstrādājot metodoloģiju īstermiņa 
atbilstības novērtējumiem, kā arī 
metodoloģiju, lai noteiktu atbilstīgākos 
elektroenerģijas krīzes scenārijus 
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reģionālā kontekstā saskaņā ar 
[Riskgatavības regulas] 8. panta 2. punktu 
un 5. panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1576
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a Pārvades jaudas vajadzību 
noteikšana.

1. Reģionālie koordinācijas centri sniedz 
atbalstu sistēmas darbības reģiona PSO 
attiecībā uz pārvades jaudas vajadzību 
noteikšanu.

2. Reģionālie koordinācijas centri 
sistēmas darbības reģiona PSO ierosina 
tīkla ieguldījumu prioritātes, pamatojoties 
vismaz uz šādiem kritērijiem:

a) ilgtermiņa sistēmas atbilstības 
novērtējumiem;

b) starpsavienotās sistēmas situāciju;

c) noteikto strukturālo pārslodzi.

Or. en
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