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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Esko Seppänen

Grozījums Nr. 401
22. punkts

22. Atzīmē empīriskās problēmas, ko radījušas Ziemeļvalstu energoapmaiņas tirgus 
(Nord Pool) darbības; konstatē, ka, tā kā elektrības vairumtirdzniecības cenu, pat 
attiecībā uz hidroelektrostacijām un kodolspēkstacijām, vienmēr nosaka, ņemot vērā 
visdārgākā ražošanas veida cenu noteikšanu, un tā kā emisijas tiesības vēl vairāk 
palielina tās elektrības cenu, kuras ražošanai nav nepieciešamas šādas tiesības,
tirgus darbība un energoapmaiņa ir izraisījusi nepamatotu elektrības patēriņa cenas 
pieaugumu;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 402
22. punkts

22. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka enerģētikas iekšējais tirgus šobrīd ir pārejas 
posmā un ka attiecībā uz tirgus integrāciju ir sasniegts ievērojams progress; turklāt 
atzīmē, ka visās dalībvalstīs ir pilnībā jāievieš pašreizējie tiesību akti un stingrs 
politiskais satvars, lai nodrošinātu augstu neatkarības pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa 
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stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un piegādes drošību (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 403
22. punkts

22. aicina dalībvalstis atzīt, ka pašreizējais ES enerģētikas tirgus modelis nedarbojas un, 
lai stātos pretī jaunajai enerģētikas īstenībai, mēs nevaram paļauties (svītrojums) uz 
tirgus vadītiem risinājumiem; uzskata – lai nodrošinātu augstu neatkarības pakāpi 
enerģētikā, ilgtermiņa stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un piegādes drošību, ir 
nepieciešami skaidri politiskie pamatprincipi; uzskata, ka skaidrāk ir jānosaka valdību, 
regulatoru un enerģētikas uzņēmumu atbildības jomas; aicina veikt papildu 
regulējošus pasākumus ar mērķi izveidot enerģētikas nozares valsts īpašumus visā 
Eiropā, lai pārtrauktu pieaugošo privāto uzņēmumu tirgus koncentrāciju karteļu 
veidā enerģētikas sektorā, lai nosargātu ilgstošu enerģijas piegādi visām sabiedrības 
daļām un lai efektīvi novērstu turpmāku nepamatotu cenu pieaugumu, lai 
nosargātu investīcijas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, 
András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, 
Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 404
22. punkts

22. aicina dalībvalstis atzīt, ka (svītrojums) ES enerģētikas tirgus joprojām nav pilnībā 
liberalizēts un ka var būt nepieciešami turpmāki uzlabojumi; uzskata – lai 
nodrošinātu augstu neatkarības pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa stabilitāti, efektivitāti, 
vides "jutību" un piegādes drošību, ir nepieciešami skaidri un stabili politiskie 
pamatprincipi un konkurētspējīgs enerģētikas tirgus; (svītrojums) tāpēc aicina 
Komisiju un dalībvalstis rūpīgi novērtēt regulējošas intervences vajadzību šādā 
situācijā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 405
22. punkts

22. aicina dalībvalstis atzīt, ka (svītrojums) ES enerģētikas tirgus joprojām nav pilnībā 
liberalizēts un ka turpmāki uzlabojumi ir obligāti; uzskata – lai nodrošinātu augstu 
neatkarības pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un 
piegādes drošību, ir nepieciešami skaidri un stabili politiskie pamatprincipi un 
konkurētspējīgs enerģētikas tirgus; (svītrojums) tāpēc aicina Komisiju un 
dalībvalstis rūpīgi novērtēt regulējošas intervences vajadzību šādā situācijā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 406
22. punkts

22. aicina dalībvalstis un Komisiju atzīt, ka pašreizējais ES enerģētikas tirgus modelis 
nedarbojas, jo atšķirīgā ieviešana dažādās dalībvalstīs ir novedusi pie reformu 
kopuma, kas cita starpā ir neviendabīgs, un ka ir jāpielāgo regulējošā sistēma, lai 
veicinātu investīcijas, lai stātos pretī jaunajai enerģētikas īstenībai un lai apmierinātu 
pieaugošo pieprasījumu pēc enerģijas ; uzskata – lai nodrošinātu augstu neatkarības 
pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un piegādes 
drošību, ir nepieciešami skaidri politiskie pamatprincipi; uzskata – lai nodrošinātu, ka 
tirgus strādā nevainojami, skaidrāk ir jānosaka valdību, regulatoru un tirgus dalībnieku 
atbildības jomas;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 407
22. punkts

22. aicina dalībvalstis atzīt, ka iekšējais enerģētikas tirgus ir pārejas stadijā, un norāda 
uz ievērojamo progresu, kas panākts, lai atvērtu tirgu un izveidotu vienu Eiropas 
tirgu, un uzskata – lai nodrošinātu augstu neatkarības pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa 
stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un piegādes drošību, ir nepieciešami skaidri 
politiskie pamatprincipi (svītrojums). Lai nodrošinātu, ka tirgus strādā nevainojami, 
skaidrāk ir jānosaka valdību, regulatoru un tirgus dalībnieku atbildības jomas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 408
22. punkts

22. aicina dalībvalstis atzīt, ka iekšējais enerģētikas tirgus ir pārejas stadijā, un norāda 
uz ievērojamo progresu, kas panākts, lai atvērtu tirgu un izveidotu vienu Eiropas 
tirgu, un uzskata – lai nodrošinātu augstu neatkarības pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa 
stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un piegādes drošību, ir nepieciešami skaidri 
politiskie pamatprincipi (svītrojums). Lai nodrošinātu, ka tirgus strādā nevainojami, 
skaidrāk ir jānosaka valdību, regulatoru un tirgus dalībnieku atbildības jomas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 409
22. punkts

22. aicina dalībvalstis atzīt, ka pašreizējais ES enerģētikas tirgus modelis nav pilnībā 
liberalizēts, un tāpēc aicina ieviest otrās gāzes un elektrības direktīvas pēc burta un 
gara; uzskata – lai nodrošinātu augstu neatkarības pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa 
stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un piegādes drošību, ir nepieciešamas skaidras 
politiskās saistības; uzskata – lai nodrošinātu, ka tirgus strādā nevainojami, skaidrāk ir 
jānosaka valdību, regulatoru un tirgus dalībnieku atbildības jomas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 410
22. punkts

22. aicina dalībvalstis atzīt, ka pašreizējais ES enerģētikas tirgus modelis nedarbojas, ka ir 
jāuzlabo konkurence Eiropas enerģētikas tirgū un uzskata – lai nodrošinātu augstu 
neatkarības pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un 
piegādes drošību, ir nepieciešami skaidri politiskie pamatprincipi; uzskata – lai 
nodrošinātu, ka tirgus strādā nevainojami, skaidrāk ir jānosaka valdību, regulatoru un 
tirgus dalībnieku atbildības jomas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Aldo Patriciello

Grozījums Nr. 411
22. punkts

22. aicina dalībvalstis atzīt, ka pašreizējais ES enerģētikas tirgus modelis nedarbojas 
efektīvi dalībvalstu atšķirīgās ieviešanas dēļ, kuras sekas ir izraisījušas reformu 
savārstījumu, un ka mēs nevaram paļauties tikai uz tirgus vadītiem risinājumiem, lai 
stātos pretī jaunajai enerģētikas īstenībai; uzskata – lai nodrošinātu augstu neatkarības 
pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un piegādes 
drošību, ir nepieciešami skaidri politiskie pamatprincipi; uzskata – lai nodrošinātu, ka 
tirgus strādā nevainojami, skaidrāk ir jānosaka valdību, regulatoru un tirgus dalībnieku 
atbildības jomas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 412
22. punkts

22. aicina dalībvalstis atzīt, ka pašreizējais ES enerģētikas tirgus modelis nedarbojas arī 
dalībvalstu atšķirīgās direktīvu ieviešanas dēļ, un ka mēs nevaram paļauties tikai uz 
tirgus vadītiem risinājumiem, lai stātos pretī jaunajai enerģētikas īstenībai; uzskata –
lai nodrošinātu augstu neatkarības pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa stabilitāti, efektivitāti, 
vides "jutību" un piegādes drošību, ir nepieciešami skaidri politiskie pamatprincipi; 
uzskata – lai nodrošinātu, ka tirgus strādā nevainojami, skaidrāk ir jānosaka valdību, 
regulatoru un tirgus dalībnieku atbildības jomas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 413
22. punkts

22. aicina dalībvalstis atzīt, ka pašreizējais ES enerģētikas tirgus modelis nedarbojas un, 
lai stātos pretī jaunajai enerģētikas īstenībai, mēs nevaram paļauties tikai uz tirgus 
vadītiem risinājumiem; uzskata – lai nodrošinātu augstu neatkarības pakāpi enerģētikā, 
ilgtermiņa stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un piegādes drošību, ir nepieciešami 
skaidri politiskie pamatprincipi; uzskata – lai nodrošinātu, ka tirgus strādā 
nevainojami, skaidrāk ir jānosaka valdību, regulatoru un tirgus dalībnieku atbildības 
jomas; ņemot vērā pašreizējo situāciju ar 25 atsevišķām enerģētiku regulējošām 
iestādēm, mudina Komisiju pabeigt pārskatu par katras lomu un vispusīgi novērtēt 
iespējamo vajadzību pēc Eiropas līmeņa regulējošas iestādes izveides;
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Or. el

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 414
22. a punkts (jauns)

22. a aicina Padomes pavasara sammitā 2007. gada martā sniegt plašāku redzējumu 
attiecībā uz Eiropas kopējām interesēm enerģētikas jomā, lai iekšējā tirgus 
izveidošanas pabeigšanu ievietotu skaidrā politiskā sistēmā, kuras pašlaik trūkst;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 415
22. a punkts (jauns)

22. a uzsver, ka ES iekšējā enerģētikas tirgus izveide, kas ietver paplašināšanās iespēju 
valstīs, kuras nav ES dalībvalstis, būtiski veicina apgādes drošību;

Or. de

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 416
22. a punkts (jauns)

22. a uzsver, ka enerģijas direktīvu ieviešanai un atbilstībai šīm direktīvām ir būtiska 
nozīme Kopienas enerģētikas politikai; uzskata, ka enerģijas direktīvu ieviešana ir 
priekšnosacījums, lai energoapgādes pārtraukumu situācijās censtos izmantot 
solidaritātes shēmu, ko paredzēts ieviest;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 417
22. a punkts (jauns)

22. a aicina Komisiju izmantot tās 86. panta 3. punktu, lai palielinātu centienus nodalīt 
gāzes infrastruktūras tarifus pēc īpašumtiesībām, lai veicinātu konkurenci gāzes 
tranzīta tīkla sektorā un stimulētu uzņēmējus atvērt tirgus citiem uzņēmējiem, kas 
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nav tradicionālie gāzes piegādātāji;

Or. en

Grozījumu iesniedza Esko Seppänen

Grozījums Nr. 418
22. a punkts (jauns)

22. a atzīmē, ka pilnīga elektrības tirgu saskaņošana un tirgus nosacījumu ieviešana tajos 
neizbēgami novedīs pie elektrības cenu pieauguma valstīs, kurās pašlaik elektrība ir 
lētāka, nekā valstīs ar augstām elektrības cenām;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Lambert van 
Nistelrooij, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 419
22. a punkts (jauns)

22. a ņemot vērā pašreizējo situāciju ar 25 atsevišķiem energoregulatoriem dalībvalstīs, 
mudina Komisiju pabeigt pārskatu par katras dalībvalsts regulatora lomu un 
vispusīgi novērtēt iespējamo vajadzību pēc Eiropas līmeņa energoregulatora; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 420
23. punkts

23. uzsver efektīvu regulējošo struktūru un valstu karteļu apkarošanas iestāžu un tirgus 
uzraudzības iestāžu atbilstīgu pilnvaru īpašo nozīmi, lai novērstu dominējošas 
pozīcijas un izveidotu funkcionējošu iekšējo tirgu ar nolūku nodrošināt cenas ziņā 
pieņemamu energoapgādi; šajā sakarā uzsver savu atbalstu Komisijas veiktam 
nozares pētījumam un aicina Komisiju konsekventi izmantot visus pieejamos 
instrumentus konkurences likuma pārkāpumu gadījumos;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 421
23. punkts

23. apsveic Komisiju sakarā ar enerģētikas sektora pētījumu, kas ir norādījis uz 
nesekmīgu enerģijas liberalizāciju, plaši izplatītu likuma ignorēšanu un 
liberalizācijas noteikumu apiešanu; tirgus ierobežošanu lielākajā daļa dalībvalstu; 
ļoti nelielu pārrobežu tirdzniecību un tās rezultātā – augstām cenām; aicina 
Komisiju turpināt izpildes darbību, tai skaitā iekasēt soda naudas no uzņēmumiem, kas 
neievēro konkurences noteikumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 422
24. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 423
24. punkts

24. aicina dalībvalstis nemeklēt risinājumus šķietamām valsts interesēm apgādes 
drošības jomā uz funkcionējoša Eiropas iekšējā tirgus rēķina;

Or. de

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 424
24. punkts

24. mudina Komisiju noskaidrot, kuras dalībvalstis nepietiekami aizsargā valsts 
energouzraugus, cenšas (pār)regulēt gala cenas līmenī, kas ir zem tirgus cenas, vai 
mēģina bloķēt apvienošanu un pārņemšanu, kaitējot iekšējā tirgus attīstībai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Joan Calabuig Rull

Grozījums Nr. 425
24. punkts

24. mudina Komisiju atbalstīt reāla kopīgā enerģijas tirgus izveidi, kura pamatā ir 
konkurences, savstarpīguma un patērētāju aizsardzības principi, ar nolūku garantēt 
apgādes drošību;

Or. es

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 426
24. a punkts (jauns)

24.a uzskata, ka „Eiropas līderu” veicināšana ar energokompāniju pārrobežu 
apvienošanu un iegādēm vienkāršu „valstu līderu" vietā darbojas ilgtspējības, kā aī 
drošības un konkurētspējas interesēs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adam Gierek

Grozījums Nr. 427
24. a punkts (jauns)

24. a uzskata, ka dalībvalstīm un reģioniem ir jānodrošina mazajiem un vidējiem 
enerģijas ražotājiem un lielajiem ražotājiem vienlīdzīgi nosacījumu tirgū, lai 
aizsargātu enerģijas patērētājus no tirgus monopolu sekām;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 428
25. punkts

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Nicole Fontaine un Dominique Vlastoe

Grozījums Nr. 429
25. punkts

25. uzskata, ka enerģētikas politikas savdabība būtu jāizskata konkurences politikā, 
reglamentējošos pasākumos un centienos, kuru nolūks ir iekšējā tirgus noteikumu 
labāka izpilde, kā arī valstu apgādes vajadzību un enerģijas patērētāju vajadzību 
apmierināšana; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 430
25. a punkts (jauns)

25. a mudina Komisiju tās nacionālo sadales plānu novērtējumā noraidīt tirgus 
izkropļojumus, kas rodas no nacionālajiem sadales plāniem, un uzstāj, ka jāveic 
nacionālo sadales plānu saskaņošana, jo pašlaik daudzi no šiem plāniem grauj 
principu – maksā piesārņotājs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 431
26. punkts

26. uzskata, ka attiecībā uz ilgtermiņa līgumiem, kuri nodrošina uzticamu un stabilu 
energoapgādi, ir būtiski atcelt atkārtotas izvešanas aizliegumu, kas ir konfliktā ar 
brīvās konkurences un kopīgā tirgus principiem un sarežģī cenu pazemināšanas 
procesu visiem privātajiem un rūpnieciskajiem patērētājiem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 432
26. punkts

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret uzņēmumiem (svītrojums), kas izolē tirgus un 
darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 433
26. punkts

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret uzņēmumiem (svītrojums), kas izolē tirgus un 
darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul un Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 434
26. punkts

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret uzņēmumiem (svītrojums), kas izolē tirgus un 
darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 435
26. punkts

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret uzņēmumiem (svītrojums), kas izolē tirgus un 
darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 436
26. punkts

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret uzņēmumiem, kuriem ir ilgtermiņa cesijas 
līgumi, ciktāl tie izolē tirgus un darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 437
26. punkts

26. pieprasa, lai Komisija sniedz norādes par atbilstīgu ilgtermiņa (svītrojums) līgumu 
formu un nosacījumiem, kādos šādi pasākumi ir pieņemami;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 438
26. punkts

26. pieprasa, lai Komisija sniedz norādes par atbilstīgu ilgtermiņa (svītrojums) līgumu 
formu un nosacījumiem, kādos šādi pasākumi ir pieņemami;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 439
26. punkts

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret uzņēmumiem (svītrojums), kas izolē 
tirgus un darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

Or. it

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 440
26. punkts

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret uzņēmumiem (svītrojums), kas izolē tirgus un 
darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 441
26. punkts

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret uzņēmumiem (svītrojums), kas izolē tirgus un 
darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 442
26. punkts

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret privātiem uzņēmumiem, kuriem ir ilgtermiņa 
cesijas līgumi, kas izolē tirgus un darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Joan Calabuig Rull

Grozījums Nr. 443
26. punkts

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret uzņēmumiem, kuriem ir ilgtermiņa apgādes 
cesijas līgumi, kas izolē tirgus un darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 444
26. a punkts (jauns)

26. a aicina Komisiju pārskatīt ilgtermiņa līgumu sistēmu (piegādes līgumi, transporta 
līgumi un tirdzniecības līgumi), lai panāktu līdzsvaru starp konkurences noteikumu 
ievērošanu, piegādes drošību un cenu svārstību samazināšanu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 445
26. a punkts (jauns)

26. a aicina Komisiju pētīt jaunus veidus, kā dažādot Eiropas nākotnes energoapgādi, 
piemērojot konkurences noteikumus visiem iekšējā tirgus dalībniekiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 446
26. a punkts (jauns)

26. a aicina Komisiju nepieļaut tādu tiešu un divpusēju līgumu noslēgšanu, kas atbalsta 
uzņēmējdarbības un valstu loģiku, neievērojot kopīgās enerģijas politikas mērķus;

Or. it

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 447
26. a punkts (jauns)

26. a aicina Komisiju beigt regulētu enerģijas cenu noteikšanu, jo tās apdraud pašu 
atvērtu enerģijas tirgu būtību; aicina jo īpaši ES Komisiju risināt regulētu enerģijas 
cenu sistēmu jautājumu energoietilpīgām rūpniecības nozarēm, jo šādas sistēmas 
apdraud ne tikai ES enerģijas tirgu, bet arī citu preču iekšējo tirgu; atzīst, ka ES 
energoietilpīgām rūpniecības nozarēm, kas ir pakļautas globālai konkurencei, var 
būt nepieciešami īpaši pasākumi, bet šie pasākumi ir jāveic koordinēti ES mērogā; 
tāpēc mudina Konkurences ĢD piedāvāt skaidru kritēriju kopumu, lai definētu 
energoietilpīgās rūpniecības nozares, kas ir pakļautas globālai konkurencei, un 
izmantot šos kritērijus, lai novērtētu īpašu nacionālu enerģijas režīmu derīgumu 
energoietilpīgām rūpniecības nozarēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adam Gierek

Grozījums Nr. 448
26. a punkts (jauns)

26. a aicina Komisiju, formulējot ES enerģētikas politiku, pievērst īpašu uzmanību ļoti 
svarīgajai tiešo enerģijas patērētāju sociālajai labklājībai pilnībā liberalizētā vidē;
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 449
27. punkts

27. mudina Komisiju veikt turpmākus pasākumus, lai koncentrētos uz (svītrojums)
enerģijas tirgu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 450
27. punkts

27. mudina Komisiju tirgus iespēju ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā veikt 
turpmākus pasākumus, lai koncentrētos uz iepriekšējā posma enerģijas tirgu;

Or. en

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 451
27. punkts

27. mudina Komisiju tirgus iespēju ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā veikt 
turpmākus pasākumus, lai koncentrētos uz iepriekšējā posma enerģijas tirgu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 452
27. punkts

27. mudina Komisiju tirgus iespēju ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā veikt 
turpmākus pasākumus, lai koncentrētos uz iepriekšējā posma enerģijas tirgu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 453
27. punkts

27. mudina Komisiju veikt turpmākus pasākumus, lai koncentrētos uz iepriekšējā un 
nākamā posma enerģijas tirgu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 454
27. a punkts (jauns)

27. a mudina Komisiju izmanto pašreizējos instrumentus konkurences jomā, lai risinātu 
koncentrāciju problēmas iepriekšējā posma enerģijas tirgū.

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 455
28. punkts

28. ierosina ievērojami palielināt dalībvalstu regulatoru pilnvaras, iespējams, nosakot 
kopējus sadarbības, pārredzamības un nodošanas atklātībai likumus, minimālās 
saistošās vadlīnijas, tai skaitā patstāvībai, regulatoru izvirzīšanas procedūru, 
pārredzamību un uzskaitāmību; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 456
28. punkts

28. ierosina ievērojami palielināt dalībvalstu regulatoru pilnvaras, iespējams, nosakot 
kopējus pārredzamības un nodošanas atklātībai likumus, minimālās saistošās 
vadlīnijas, tai skaitā patstāvībai, kas Komisijai regulāri jāuzrauga, regulatoru 
izvirzīšanas procedūru, pārredzamību un uzskaitāmību;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 457
28. punkts

28. ierosina saskaņot dalībvalstu regulatoru pilnvaras, kuriem jābūt pilnībā neatkarīgiem 
no valdības un rūpniecības. To var panākt, nosakot kopējus pārredzamības un 
nodošanas atklātībai un uzskaitāmības likumus, un minimālās saistošās vadlīnijas par 
regulatoru izvirzīšanas procedūru (svītrojums). Dalībvalstu enerģētikas regulatoriem 
ir jādod pilnvaras konsultēt konkurences institūcijas dalībvalstīs un pilnvaras 
nodrošināt enerģētikas uzņēmumus ar likumā noteiktu pienākumu sniegt klientiem 
padomus (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 458
28. punkts

28. ierosina saskaņot dalībvalstu regulatoru pilnvaras, kuriem jābūt pilnībā neatkarīgiem 
no valdības un rūpniecības. To var panākt, nosakot kopējus pārredzamības un 
nodošanas atklātībai un uzskaitāmības likumus, un minimālās saistošās vadlīnijas par 
regulatoru izvirzīšanas procedūru (svītrojums). Dalībvalstu enerģētikas regulatoriem 
ir jādod pilnvaras konsultēt konkurences institūcijas dalībvalstīs un pilnvaras 
nodrošināt enerģētikas uzņēmumus ar likumā noteiktu pienākumu sniegt klientiem 
padomus (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 459
28. punkts

28. ierosina lielas un saskaņotas dalībvalstu regulatoru pilnvaras, iespējams, nosakot 
kopējus pārredzamības un nodošanas atklātībai likumus, minimālās saistošās 
vadlīnijas, tai skaitā patstāvībai, regulatoru izvirzīšanas procedūru, pārredzamību un 
uzskaitāmību; uzskata, ka dalībvalstu enerģētikas regulatoriem ir jādod pilnvaras 
konsultēt konkurences institūcijas dalībvalstīs, pilnvaras nodrošināt enerģētikas 
uzņēmumus ar likumā noteiktu pienākumu sniegt klientiem padomus, kā taupīt 
enerģiju, un pilnvaras noteikt minimālās investīciju prasības dalībnieku, kas darbojas 
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kā dabīgie monopoli, infrastruktūrai, izpētei un jauninājumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 460
28. punkts

28. ierosina saskaņot dalībvalstu regulatoru pilnvaras, iespējams, nosakot kopējus 
pārredzamības un nodošanas atklātībai likumus, minimālās saistošās vadlīnijas, tai 
skaitā patstāvībai, regulatoru izvirzīšanas procedūru, pārredzamību un uzskaitāmību; 
uzskata, ka dalībvalstu enerģētikas regulatoriem ir jādod pilnvaras konsultēt 
konkurences institūcijas dalībvalstīs, pilnvaras nodrošināt to, ka enerģētikas 
uzņēmumiem ir jāveic ievērojams darbs, lai sniegtu klientiem padomus, kā taupīt 
enerģiju, un pilnvaras noteikt minimālās investīciju prasība;

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 461
28. punkts

28. ierosina ievērojami palielināt dalībvalstu regulatoru pilnvaras un harmonizēt šīs 
pilnvaras, nosakot vienādus pārredzamības un nodošanas atklātībai likumus, 
minimālās saistošās vadlīnijas, tai skaitā patstāvībai, regulatoru izvirzīšanas 
procedūru, pārredzamību un uzskaitāmību; uzskata, ka dalībvalstu enerģētikas 
regulatoriem ir jādod pilnvaras konsultēt konkurences institūcijas dalībvalstīs, 
pilnvaras nodrošināt enerģētikas uzņēmumus ar likumā noteiktu pienākumu sniegt 
klientiem padomus, kā taupīt enerģiju, un pilnvaras noteikt minimālās investīciju 
prasības;

Or. de

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 462
28. punkts

28. ierosina ievērojami palielināt dalībvalstu regulatoru pilnvaras, iespējams, nosakot 
kopējus pārredzamības un nodošanas atklātībai likumus, minimālās saistošās 
vadlīnijas, tai skaitā patstāvībai, regulatoru izvirzīšanas procedūru, pārredzamību un 
uzskaitāmību; uzskata, ka dalībvalstu enerģētikas regulatoriem ir jādod pilnvaras 
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konsultēt konkurences institūcijas dalībvalstīs, pilnvaras nodrošināt enerģētikas 
uzņēmumus ar likumā noteiktu pienākumu sniegt klientiem padomus, kā taupīt 
enerģiju (padomi, kas regulāri jāpārbauda neatkarīgām valsts iestādēm), un 
pilnvaras noteikt minimālās investīciju prasības;

Or. de

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 463
28. punkts

28. ierosina ievērojami palielināt dalībvalstu regulatoru pilnvaras, iespējams, nosakot 
kopējus pārredzamības un nodošanas atklātībai likumus, minimālās saistošās 
vadlīnijas, tai skaitā patstāvībai, regulatoru izvirzīšanas procedūru, pārredzamību un 
uzskaitāmību; uzskata, ka dalībvalstu enerģētikas regulatoriem ir jādod pilnvaras 
konsultēt konkurences institūcijas dalībvalstīs, pilnvaras nodrošināt enerģētikas 
uzņēmumus ar likumā noteiktu pienākumu sniegt klientiem padomus, kā taupīt 
enerģiju, un pilnvaras noteikt minimālās investīciju prasības; pieprasa, lai Komisija 
izstrādā arī pamatnostādnes tirgus iespēju ļaunprātīgas izmantošanas novērtēšanai, 
nosakot, kas ir attiecīgais tirgus, izveido kopējus kritērijus tirgus koncentrācijas 
mērīšanai un to pasākumu definēšanai, kas jāveic pret dominējošu tirgus pozīciju 
ļaunprātīgu izmantošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nicole Fontaine un Dominique Vlastoe

Grozījums Nr. 464
28. punkts

28. ierosina saskaņot dalībvalstu regulatoru atbildības jomas, lai nodrošinātu lielāku 
tādas rīcības konsekvenci, kuras mērķis ir uzlabot tirgus darbību, un vajadzības 
gadījumā ievērojami palielināt to pilnvaras, iespējams, nosakot kopējus 
pārredzamības un nodošanas atklātībai likumus, minimālās saistošās vadlīnijas, tai 
skaitā patstāvībai, regulatoru izvirzīšanas procedūru, pārredzamību un uzskaitāmību; 
uzskata, ka dalībvalstu enerģētikas regulatoriem ir jādod pilnvaras konsultēt 
konkurences institūcijas dalībvalstīs, pilnvaras nodrošināt enerģētikas uzņēmumus ar 
likumā noteiktu pienākumu sniegt klientiem padomus, kā taupīt enerģiju, un pilnvaras 
noteikt minimālās investīciju prasības;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 465
28. a punkts (jauns)

28. a šīs jaunās pilnvaras Eiropas Parlamentam ir jāuzrauga katru gadu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 466
29. punkts

29. pieprasa, lai dalībvalstis divu gadu laikā izveido saskaņotu regulējošo sistēmu, kas 
ļautu valstu regulatoriem nodrošināt elektrības un gāzes pārrobežu tranzītu. Ja tas 
neizdodas, Komisijai tās trešajā piedāvājumu paketē ir jāizveido Eiropas regulators 
pārrobežas enerģētiskajiem sakariem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 467
29. punkts

29. pieprasa, lai dalībvalstis regulatoriem piešķir pilnvaras, kas tika noteiktas ES līmenī, 
dodot viņiem instrumentus elektrības un gāzes pārrobežu piegādei, ieskaitot 
nediskriminējošu pieeju tīklam, transportēšanas tarifus, resursu piešķiršanu, 
sastrēgumu pārvaldības nodrošināšanu un (svītrojums) skaidru cenu priekšlikumu 
grafiku enerģētikas tirgū. Attiecībā uz investīcijām pārrobežu projektos ir būtiski, ka 
pastāv efektīva koordinācija valstu regulatoru starpā. Tā būs Eiropas enerģijas 
regulatora kompetence, ja šādu instanci izveidos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vladimír Remek

Grozījums Nr. 468
29. punkts

29. pieprasa, lai maksimāli gada laikā dalībvalstis regulatoriem piešķir pilnvaras, kas tika 
noteiktas ES līmenī, dodot viņiem instrumentus elektrības un gāzes pārrobežu 
piegādei, ieskaitot nediskriminējošu pieeju tīklam, transportēšanas tarifus, resursu 
piešķiršanu, sastrēgumu pārvaldības nodrošināšanu un tīklu ekspluatāciju, kā arī 



AM\635190LV.doc PE 380.649v01-00 21/47 AM\

  ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

skaidru cenu priekšlikumu grafiku enerģētikas tirgū; uzskata, ka (svītrojums)
Komisijai ir nekavējoties vienlaikus jāsāk strādāt pie Eiropas energotīklu centra 
izveides;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 469
29. punkts

29. pieprasa, lai dalībvalstis regulatoriem piešķir pilnvaras, kas tika noteiktas ES līmenī, 
dodot viņiem instrumentus elektrības un gāzes pārrobežu piegādei, ieskaitot 
nediskriminējošu pieeju tīklam, transportēšanas tarifus, resursu piešķiršanu, 
sastrēgumu pārvaldības nodrošināšanu un tīklu ekspluatāciju, kā arī skaidru cenu 
priekšlikumu grafiku enerģētikas tirgū; uzskata, ka pirms kopīga regulatora izveides 
ir jāsaskaņo dalībvalstu regulatoru atbildības jomas, lai nodrošinātu tādas rīcības 
konsekvenci, kuras mērķis ir uzlabot tirgus darbību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 470
29. punkts

29. aicina dalībvalstis regulatoriem piešķirt pilnvaras, kas tika noteiktas ES līmenī, dodot 
viņiem instrumentus elektrības un gāzes pārrobežu piegādei, ieskaitot 
nediskriminējošu pieeju tīklam, transportēšanas tarifus, resursu piešķiršanu, 
sastrēgumu pārvaldību (svītrojums) un tīklu darbību, kā arī skaidru cenu 
priekšlikumu grafiku enerģētikas tirgū; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 471
29. punkts

29. pieprasa, lai dalībvalstis regulatoriem piešķir pilnvaras, kas tika noteiktas ES līmenī, 
dodot viņiem instrumentus elektrības un gāzes pārrobežu piegādei, ieskaitot 
nediskriminējošu pieeju tīklam, transportēšanas tarifus, resursu piešķiršanu, 
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sastrēgumu pārvaldības nodrošināšanu un tīklu ekspluatāciju, kā arī skaidru cenu 
priekšlikumu grafiku enerģētikas tirgū; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 472
29. punkts

29. pieprasa, lai dalībvalstis regulatoriem piešķir pilnvaras, kas tika noteiktas ES līmenī, 
dodot viņiem instrumentus elektrības un gāzes pārrobežu piegādei, ieskaitot 
nediskriminējošu pieeju tīklam, transportēšanas tarifus, resursu piešķiršanu, 
sastrēgumu pārvaldības nodrošināšanu un tīklu ekspluatāciju, kā arī skaidru cenu 
priekšlikumu grafiku enerģētikas tirgū; aicina Komisiju iesniegt ziņojumu par šo 
tematu Eiropas Parlamentam un Padomei;

Or. de

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 473
29. punkts

29. pieprasa, lai dalībvalstis regulatoriem piešķir pilnvaras, kas tika noteiktas ES līmenī, 
dodot viņiem instrumentus elektrības un gāzes pārrobežu piegādei, ieskaitot 
(svītrojums) pieeju tīklam, transportēšanas tarifus, resursu piešķiršanu, sastrēgumu 
pārvaldības nodrošināšanu un tīklu ekspluatāciju, kā arī skaidru cenu priekšlikumu 
grafiku enerģētikas tirgū; uzskata – ja tie divu gadu laikā netiek doti, Komisijai ir 
jāveic pasākumi, lai pārrobežas enerģētiskajiem sakariem ieceltu Eiropas regulatoru;

Or. de

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 474
29. a punkts (jauns)

29. a regulatoriem ir jāuzstāj uz nepieciešamību tīkla operatoriem darboties Eiropas 
patērētāju interesēs;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 475
29. a punkts (jauns)

29. a mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt uzlabotu pārvades sistēmu operatoru 
sadarbību, jo īpaši tādās jomās kā pārrobežu resursu piešķiršana, pārredzamība, 
dienas tirgi, tīklu plānošana un ieguldījumi, kas saistīti ar reģionālo tirgu attīstību; 
prasa, lai Komisija kopīgi ar pārvades sistēmu operatoriem izstrādā Eiropas tīklu 
kodeksu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 476
29. a punkts (jauns)

29. a mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt uzlabotu pārvades sistēmu operatoru 
sadarbību, jo īpaši tādās jomās kā pārrobežu resursu piešķiršana, pārredzamība, 
dienas tirgi, tīklu plānošana un ieguldījumi, kas saistīti ar reģionālo tirgu attīstību; 
prasa, lai Komisija kopīgi ar pārvades sistēmu operatoriem izstrādā Eiropas tīklu 
kodeksu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. <NumAm>477</NumAm>
29. a punkts (jauns)

29. a mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt uzlabotu pārvades sistēmu operatoru 
sadarbību, jo īpaši tādās jomās kā pārrobežu resursu piešķiršana, pārredzamība, 
dienas tirgi, tīklu plānošana un ieguldījumi, kas saistīti ar reģionālo tirgu attīstību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 478
29. a punkts (jauns)

29. a mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt uzlabotu pārvades sistēmu operatoru 
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sadarbību, jo īpaši tādās jomās kā pārrobežu resursu piešķiršana, pārredzamība, 
dienas tirgi, tīklu plānošana un ieguldījumi, kas saistīti ar reģionālo tirgu attīstību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj,Alejo Vidal Quadras Roca

Grozījums Nr. 479
29. a punkts (jauns)

29. a aicina Komisiju sagatavot pārskatu par valstu regulatoru pilnvarām un neatkarību; 
tikai pēc tam Komisijai ir jāsagatavo rekomendācija par saskaņotu regulas izstrādi 
par ES iekšējo tirgu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 480
29. a punkts (jauns)

29. a aicina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstis ievēro stingru atbilstību noteikumiem, 
kas izklāstīti Direktīvas 2001/77/EK 7.6 pantā, proti: pārvades samaksa, ko piemēro 
operatori par elektrības transportēšanu pa tīklu, tā vai citādi nediskriminē elektrības 
iegūšanu no atjaunīgajiem enerģijas avotiem, ko ražo perifērijas reģionos, 
piemēram, salu reģionos un mazapdzīvotos reģionos; un mudina Komisiju veikt 
turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu dalībvalstīs pastāvošās iekšējās 
diskriminācijas izbeigšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 481
29. b punkts (jauns)

29. b aicina Komisiju un dalībvalstis rūpīgi novērtēt, vai pastāv reāla nepieciešamība 
izveidot jaunas iestādes, piemēram, Eiropas Energotīklu centru, lai panāktu 
līdzvērtīgus spēles noteikumus, ņemot vērā jau pašreizējo iestāžu lielo skaitu, uz 
kuru pamata varētu šādi iestādi izveidot;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 482
29. b punkts (jauns)

29. b aicina Komisiju un dalībvalstis rūpīgi novērtēt, vai pastāv reāla nepieciešamība 
izveidot jaunas iestādes, piemēram, Eiropas Energotīklu centru, lai panāktu 
līdzvērtīgus spēles noteikumus, ņemot vērā jau pašreizējo iestāžu lielo skaitu, uz 
kuru pamata varētu šādu iestādi izveidot;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 483
29. b punkts (jauns)

29. b mudina Komisiju sniegt lielāku atbalstu savienotājlīnijām starp ES dalībvalstīm un 
jo īpaši dalībvalstīs, šādi nodrošinot salu un attālāku reģionu enerģijas 
piegādātājiem labāk piekļūt kontinenta tīklam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 484
30. punkts

30. uzskata, ka ir īpaši svarīgi uzlabot priekšnosacījumus investīcijām elektrostaciju 
jaudā un energoapgādes infrastruktūrā ar vienkāršotu un paātrinātu 
apstiprināšanas procedūru un paātrinātu tiesas procedūru palīdzību; šajā saistībā 
aicina Komisiju iesniegt rekomendācijas vajadzīgajiem grozījumiem, lai sasniegtu 
šo mērķi;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Jerzy Buzek, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 485
30. punkts

30. aicina Komisiju (svītrojums) nodrošināt, ka dalībvalstis (svītrojums) piešķir
plānošanas atļauju pierobežā četru gadu periodam (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 486
30. punkts

30. aicina Komisiju ieviest tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis (svītrojums)
piešķir plānošanas atļauju pierobežā četriem gadiem (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro un Herbert Reul 

Grozījums Nr. 487
30. punkts

30. aicina Komisiju (svītrojums) nodrošināt, ka dalībvalstis (svītrojums) piešķir
plānošanas atļauju pierobežā četru gadu periodam (svītrojums); piebilst, ka viena 
iespēja, kā to panākt, varētu būt attiecīgu tiesību aktu ieviešana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 488
30. punkts

30. aicina Komisiju (svītrojums) nodrošināt, ka dalībvalstis (svītrojums) piešķir
plānošanas atļauju pierobežā četru gadu periodam; piebilst, ka viena iespēja, kā to 
panākt, varētu būt attiecīgu tiesību aktu ieviešana;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 489
30. punkts

30. aicina Komisiju analizēt tieši pašreizējās problēmas attiecībā uz plānošanas atļauju 
piešķiršanu pierobežā; aicina Komisiju iesniegt ziņojumu par šo tematu, galveno 
uzmanību pievēršot atļauju piešķiršanas aizkavējumu iemesliem un piedāvājot 
problēmu risinājumus; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 490
30. a punkts (jauns)

30. a aicina Komisiju sniegt risinājumu problēmām, kas saistītas ar neatkarību/interešu 
konfliktu un pārredzamību attiecībā uz pārvades sistēmu operatoriem; sagatavot 
priekšlikumus, kas pārvades sistēmu operatoriem ļautu uzņemties atbildību kā 
tirgus koordinatoriem, un saskaņot starptautiskās regulas pārvades sistēmu 
operatoriem, lai uzlabotu pārrobežu transportu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Joan Calabuig Rull

Grozījums Nr. 491
30. a punkts (jauns)

30. a uzskata, ka reģionālu enerģijas tirgu izveidei jāpalīdz paātrināt ES enerģijas tirgu 
integrāciju un nekādā gadījumā tā nedrīkst radīt turpmākus šķēršļus visu enerģijas 
tirgu integrācijai;

Or. es

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 492
30. a punkts (jauns)

30. a aicina Komisiju nodrošināt, ka vairāk tiek izmantotas ar tirgus attiecībām 
pamatotas piešķiršanas sistēmas, kurās ir ierobežota pārrobežu pārvades spēja; 
uzskata, ka ienākumi no sastrēgumu pārvaldības ir jāizmanto, lai būvētu jaunas 
savienotājlīnijas;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 493
31. punkts

31. uzskata, ka jaunu rīcības priekšlikumu pamatā jābūt efektivitātes novērtējumam par 
pasākumiem, kas izveidoti kā daļa no tirgus direktīvu otrās paketes pēc to pilnīgas 
ieviešanas, reģionālo attīstības tirgu progresa novērtējumam saskaņā ar Florences 
forumā noteikto apmēru un grafiku, kā arī efektīvākam, labāk koordinētam darbam 
tādās struktūrās kā Eiropas Regulatīvais elektrības un dabasgāzes forums, kā arī 
operatoru, energouzņēmumu un patērētāju asociācijās; uzskata, ka pašlaik 
ierosinātā ieviešanas pasākumu pakete, kas galvenokārt ietver administratīvus 
pasākumus, dalībvalstīm ir jāapspriež detalizētāk;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Avril Doyle, Jerzy Buzek, 
Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 494
31. punkts

31. aicina Komisiju noteikt, lai līdz 2009. gadam labi funkcionējošu reģionālo elektrības 
tirgu izveide būtu prioritāte, ar nolūku integrēt tirgus ar lielāko un īstermiņa 
potenciālu attīstīties Eiropas līmenī līdz 2012. gadam, un virzīt uz priekšu vienota 
Eiropas enerģētikas tirgus un tīkla izveidi (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 495
31. punkts

31. aicina Komisiju noteikt, lai līdz 2009. gadam labi funkcionējošu reģionālo elektrības 
tirgu izveide būtu prioritāte, ar nolūku integrēt tirgus ar lielāko un īstermiņa 
potenciālu attīstīties Eiropas līmenī līdz 2012. gadam, un virzīt uz priekšu vienota 
Eiropas enerģētikas tirgus un tīkla izveidi (svītrojums);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 496
31. punkts

31. aicina Komisiju noteikt, lai līdz 2009. gadam labi funkcionējošu reģionālo elektrības 
tirgu izveide būtu prioritāte. Komisijai ir jānosaka 2012. gads kā mērķa datums, lai 
izveidotu vienotu Eiropas enerģētikas tirgu un tīklu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 497
31. punkts

31. aicina Komisiju noteikt, lai līdz 2009. gadam labi funkcionējošu reģionālo elektrības 
tirgu izveide būtu prioritāte. Komisijai ir jānosaka 2012. gads kā mērķa datums, lai 
izveidotu vienotu Eiropas enerģētikas tirgu un tīklu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra

Grozījums Nr. 498
31. punkts

31. aicina Komisiju noteikt, lai līdz 2007. gadam labi funkcionējoša reģionālā elektrības 
un gāzes tirgus izveide būtu prioritāte, un noteikt citu datumu vienota Eiropas 
enerģētikas tirgus un tīkla izveidei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 499
31. punkts

31. aicina Komisiju noteikt, lai līdz 2008. gadam labi funkcionējoša reģionālā elektrības 
un gāzes tirgus izveide būtu prioritāte, un noteikt citu datumu vienota Eiropas 
enerģētikas tirgus un tīkla izveidei;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 500
31. punkts

31. aicina Komisiju noteikt, lai līdz 2008. gadam labi funkcionējoša reģionālā elektrības 
tirgus izveide būtu prioritāte, un noteikt citu datumu vienota Eiropas enerģētikas tirgus 
un tīkla izveidei; uzsver, ka lielāku konkurenci attiecīgajā tirgū efektīvāk un ātrāk 
var ieviest ar konkurences politikas stingrāku pieeju un pasākumiem, kas sekmē 
jaunu tirgu ienākšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 501
31. a punkts (jauns)

31. a uzskata, ka signāliem, kas rodas no tirgus mehānismiem, kuri pieņemti, lai 
atrisinātu pārslogojumu dalībvalstu starpā, ir jābūt galvenajam virzītājspēkam, 
lai noteiktu tīkla infrastruktūru attīstības plānus. Tāpēc pieprasa, lai blakus 
esošu tirgu reģionālās integrācijas procesu atbalsta ar attīstības plāniem attiecībā 
uz dalībvalstu pārvades sistēmu operatoru savienotājlīnijām, un tam jābūt 
strukturētam, pamatojoties uz prioritātēm, kas rodas no sastrēgumu cenu 
signāliem;

Or. it

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 502
31. a punkts (jauns)

31. a uzskata – lai ilgtermiņā garantētu nepieciešamās un ilglaicīgās investīcijas, šādi 
nodrošinot enerģijas sektora stabilitāti un tā piegādes drošību, enerģijas tīkliem 
jābūt valsts īpašumā; tāpēc aicina atjaunot enerģijas tīklu piederību valstij, kur tie ir 
pārdoti privātām pusēm, liberalizējot enerģijas tirgus;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 503
31. a punkts (jauns)

31. a atzīmē, ka pārrobežu savienotājlīnijām būs nepieciešami īpaši pasākumi, piemēram, 
atvieglots finansēšanas režīms vai nodokļu atbrīvojumi; mudina ES ātri virzīt uz 
priekšu Eiropas enerģijas tīklu (TEN) projektu; atzīmē, ka, pabeidzot TEN 
trūkstošos posmus, uzlabosies piegādes drošība, kā arī tiks veicināta iekšējā tirgus 
izveidošana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 504
32. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 505
32. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 506
32. punkts

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Lerzy Buzek, Avril Doyle, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 507
32. punkts

32. tā kā vairākās dalībvalstīs ir aizkavējusies pašreizējās ES iekšējā enerģijas tirgus 
likumdošanas ieviešana, uzskata, ka papildu regulējoši pasākumi ir jāapsver vienīgi 
tad, ja pašreizējos iekšējā tirgus tiesību aktos paredzētie mehānismi, piemēram, 
pilnīga juridiskā, organizatoriskā un grāmatvedības tarifu nodalīšana pēc 
īpašumtiesībām, praksē nav izrādījušies efektīvi un dalībvalstis atsakās ieviest visus 
tiesību aktus; pirms jebkādu jaunu tiesību aktu priekšlikumu ierosināšanas par 
jautājumiem, kas risināti Direktīvā 2003/55/EK, ir jāveic padziļināti pētījumi par 
iespējamām sekām investīcijām, par enerģijas rūpniecības un Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju, par piegādes drošību, kā arī jāsniedz šādu pasākumu saprātīgs 
ietekmes un izmaksu novērtējums;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 508
32. punkts

32. uzskata par nepieciešamu atlikt regulējošās sistēmas paplašināšanas apsvēršanu un 
tā vietā virzīt uz priekšu pašreizējo Eiropas noteikumu ieviešanu dalībvalstīs; 
uzskata, ka jebkādi turpmāki regulējošu pasākumi ir jāapsver tikai tad, ja izrādās, 
ka pašreizējos iekšējā tirgus tiesību aktos noteiktie mehānismi nedarbojas sekmīgi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 509
32. punkts

32. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu trešo paketi, lai pilnībā attīstītu elektrības un 
gāzes tirgus potenciālu, kurā ir jāietver pārvades sistēmas darbības pilnīga tarifu 
nodalīšana pēc īpašumtiesībām dalībvalstīs, kurās pašreizējie tarifu nodalīšanas 
noteikumi nav pilnībā ieviesti; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 510
32. punkts

32. mudina dalībvalstis pilnībā ieviest liberalizācijas paketi, lai pilnībā attīstītu elektrības 
un gāzes tirgus potenciālu (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 511
32. punkts

32. aicina Komisiju īstenot stingru pašreizējo tiesību aktu ieviešanu, lai pilnībā attīstītu 
elektrības un gāzes tirgus potenciālu (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 512
32. punkts

32. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu trešo paketi, lai pilnībā attīstītu elektrības un 
gāzes tirgus potenciālu, lai uzlabotu regulas efektivitāti un nodrošinātu pareizu, 
saskaņotu pasākumu nodalīšanas noteikumu, kas izklāstīti pašreizējās direktīvās, 
ieviešanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 513
32. punkts

32. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu trešo paketi, lai pilnībā attīstītu elektrības un 
gāzes tirgus potenciālu, lai uzlabotu regulas efektivitāti un nodrošinātu pareizu, 
saskaņotu pasākumu nodalīšanas noteikumu, kas izklāstīti pašreizējās direktīvās, 
ieviešanu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 514
32. punkts

32. mudina dalībvalstis pilnībā ieviest liberalizācijas paketi, lai pilnībā attīstītu elektrības 
un gāzes tirgus potenciālu, un iesaka Komisijai iesniegt priekšlikumu trešo paketi, 
nosakot atlikušos pasākumus, kas jāveic, lai ātri panāktu konkurētspējīgus un 
integrētus tirgus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 515
32. punkts

32. pieprasa, lai dalībvalstis nodrošina, ka pašreizējā gāzes un elektrības tiesiskā 
sistēma ir pilnībā ieviesta; ja dalībvalstis nedara pietiekami, lai ieviestu pašreizējās 
direktīvas pēc burta un gara, aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu trešo paketi, lai 
pilnībā attīstītu elektrības un gāzes tirgus potenciālu, kurā ir jāietver enerģijas tīklu (jo 
īpaši pārvades sistēmu operatoru) pilnīga tarifu nodalīšana pēc īpašumtiesībām un 
regulatoru un pārvades sistēmas operatoru uzdevumu, noteikumu, pilnvaru un 
pienākumu saskaņošana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 516
32. punkts

32. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu trešo paketi, lai pilnībā attīstītu elektrības un 
gāzes tirgus potenciālu, kurā ir jāietver enerģijas tīklu pilnīga tarifu nodalīšana pēc 
īpašumtiesībām; lai panāktu efektīvāku resursu lietojumu, uzskata, ka jaunās 
tiesiskās iniciatīvas pirmā posma pamatā jābūt Starptautiskās enerģētikas aģentūras 
apkopotiem datiem un ciešai sadarbībai ar šo iestādi šajā jautājumā;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 517
33. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, 
Jerzy Buzek, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 518
33. punkts

33. aicina dalībvalstis pilnībā ieviest pēc burta un gara tarifu nodalīšanas nosacījumus, 
kas noteikti (svītrojums) elektrības un gāzes direktīvās; atzinīgi vērtē pārkāpumu 
novēršanas procedūras, ko uzsākusi Komisija, lai panāktu direktīvu ieviešanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza John Purvis

Grozījums Nr. 519
33. punkts

33. aicina dalībvalstis pilnībā ieviest pēc burta un gara tarifu nodalīšanas nosacījumus, 
kas noteikti (svītrojums) elektrības un gāzes direktīvās; atzinīgi vērtē pārkāpumu 
novēršanas procedūras, ko uzsākusi Komisija, lai panāktu direktīvu ieviešanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 520
33. punkts

33. aicina dalībvalstis pilnībā ieviest pēc burta un gara tarifu nodalīšanas nosacījumus, 
kas noteikti (svītrojums) elektrības un gāzes direktīvās; atzinīgi vērtē pārkāpumu 
novēršanas procedūras, ko uzsākusi Komisija, lai panāktu direktīvu ieviešanu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 521
34. punkts

34. uzskata, ka Komisijai pēc vispusīgas izmaksu un ieguvumu analīzes, ņemot vērā 
fiziskos un ekonomiskos ierobežojumus, kas raksturīgi gāzes sektoram, ir jānāk klajā 
ar visaptverošu gāzes stratēģiju, nosakot ekonomisku un efektīvu gāzes lietojumu, 
piegādes dažādošanu un gāzes infrastruktūras uzlabošanu, lai sekmētu investēšanu un 
risinātu uzglabāšanas un krājumu jautājumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 522
34. punkts

34. uzskata, ka Komisijai pēc vispusīgas izmaksu un ieguvumu analīzes, ņemot vērā 
ierobežojumus (fiziskos un ekonomiskos), kas raksturīgi gāzes sektoram, ir jānāk 
klajā ar visaptverošu gāzes stratēģiju, kas izanalizētu enerģijas efektivitātes politikas 
prasības, līdzsvarotu enerģijas veidu kombināciju, piegādes dažādošanu, gāzes
infrastruktūras investīciju klimata uzlabošanu un uzglabāšanas un krājumu 
jautājumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Herbert Reul

Grozījums Nr. 523
34. punkts

34. uzskata, ka Komisijai ir jānāk klajā ar visaptverošu gāzes stratēģiju, kas izanalizētu 
attiecības ar ražotājvalstīm, regulējošo sistēmu un trešo pušu pieejas pieprasījumu, 
lai nodrošinātu pietiekamas investīcijas infrastruktūrā, nepieciešamību samazināt 
gāzes patēriņu, piegādes dažādošanu un gāzes infrastruktūras uzlabošanu, 
nepieciešamību dažās dalībvalstīs mainīt gāzes plūsmas virzienu (svītrojums);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Angelika Niebler

Grozījums Nr. 524
34. punkts

34. uzskata, ka Komisijai ir jānāk klajā ar visaptverošu gāzes stratēģiju, kas izanalizētu 
nepieciešamību samazināt gāzes patēriņu, piegādes dažādošanu un gāzes 
infrastruktūras uzlabošanu, nepieciešamību dažās dalībvalstīs mainīt gāzes plūsmas 
virzienu (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 525
34. punkts

34. uzskata, ka Komisijai ir jānāk klajā ar visaptverošu gāzes stratēģiju, kas izanalizētu 
nepieciešamību samazināt gāzes patēriņu, piegādes dažādošanu un gāzes 
infrastruktūras uzlabošanu, nepieciešamību dažās dalībvalstīs mainīt gāzes plūsmas 
virzienu (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 526
34. punkts

34. uzskata, ka Komisijai ir jānāk klajā ar visaptverošu gāzes stratēģiju, kas izanalizētu 
nepieciešamību samazināt gāzes patēriņu, piegādes dažādošanu un gāzes 
infrastruktūras uzlabošanu, šādi arī sagatavojot biogāzes ieviešanu, nepieciešamību 
dažās dalībvalstīs mainīt gāzes plūsmas virzienu, kā arī uzglabāšanas un krājumu 
jautājumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms, Claude Turmes

Grozījums Nr. 527
34. punkts

34. uzsver pilnībā funkcionējoša un konkurētspējīga gāzes tirgus svarīgumu; tāpēc 
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mudina Komisiju nākt klajā ar visaptverošu gāzes stratēģiju, kas izanalizētu 
nepieciešamību uzlabot piekļuvi informācijai, palielināt pārredzamību, samazināt 
gāzes patēriņu, piegādes dažādošanu un gāzes infrastruktūras uzlabošanu (piemēram, 
gāzes krātuves, sašķidrinātās dabasgāzes ēkas un trūkstoši gāzes mezgli), un 
trūkstošo likviditāti ES gāzes tirgū;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 528
34. punkts

34. uzskata, ka Komisijai ir jānāk klajā ar visaptverošu gāzes stratēģiju, kurā aplūkota 
patiesi konkurētspējīgu gāzes tirgu attīstība, nepieciešamība pēc energoefektīviem 
pasākumiem, lai samazinātu gāzes patēriņu, piegādes dažādošana un gāzes 
infrastruktūras uzlabošana, nepieciešamību dažās dalībvalstīs mainīt gāzes plūsmas 
virzienu, kā arī ar jautājumu par nediskriminējošu piekļuvi krātuvēm un krājumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 529
34. punkts

34. uzskata, ka Komisijai ir jānāk klajā ar visaptverošu gāzes stratēģiju, kurā aplūkota 
patiesi konkurētspējīgu gāzes tirgu attīstība, nepieciešamība samazināt gāzes 
patēriņu, piegādes dažādošana un gāzes infrastruktūras uzlabošana, nepieciešamību 
dažās dalībvalstīs mainīt gāzes plūsmas virzienu, kā arī uzglabāšanas un krājumu 
jautājumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Herbert Reul

Grozījums Nr. 530
34. a punkts (jauns)

34. a aicina Komisiju nepieļaut enerģijas cenu regulēšanu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 531
34. a punkts (jauns)

34. a aicina Komisiju sagatavot priekšlikumus Dabasgāzes direktīvai, lai līdzsvarotu 
Biodegvielu un Ūdeņraža direktīvu priekšlikumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe

Grozījums Nr. 532
34. a punkts (jauns)

34. a pieprasa, lai Komisija nāk klajā ar definīciju par to, kas ir liels enerģijas lietotājs; 
pieprasa, lai Komisija pievērš īpašu uzmanību lieliem enerģijas lietotājiem ES, kuri 
konkurē globālajā ekonomikā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 533
34. a punkts (jauns)

34. a mudina Komisiju izmantot tās pilnvaras konkurences jomā, lai risinātu tirgu 
sadalošu noteikumu pastāvēšanu saistībā ar piegādes līgumiem starp gāzes 
ražotājiem un nacionāliem enerģijas piegādātājiem ES, kas aizliedz nacionāliem 
enerģijas piegādātājiem ES gāzes ražotāju uzkrātas gāzes tālākpārdošanu citos ES 
tirgos; arī lai pētītu to ilgtermiņa piegādes līgumu likumību, kuri slēdz tirgu citiem 
piegādātājiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 534
35. punkts

35. uzskata, ka patērētājiem ir jāatrodas jebkuras nākotnes enerģētikas politikas centrā un 
ka Komisijas priekšlikumos skaidrāk ir jāparāda enerģētiskā nabadzība; tomēr 
atgādina Komisijai nejaukt sociālo un enerģētikas politiku;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis Alexander Alvaro, Šarūnas 
Birutis

Grozījums Nr. 535
35. punkts

35. uzskata, ka patērētājiem ir jāatrodas jebkuras nākotnes enerģētikas politikas centrā 
(svītrojums); uzsver, ka tiesības uz informāciju, cenu noteikšana un pieejamās 
alternatīvas radīs vajadzīgās energoefektīvās tehnoloģijas, piemēram, „viedo” 
mērīšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 536
35. a punkts (jauns)

35. a atgādina, ka attiecībā uz enerģijas ekonomiju arī patērētājiem ir pienākumi, jo īpaši 
valsts iestādēm, kam jārāda piemērs šajā jomā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 537
35. a punkts (jauns)

35. a uzsver, ka dalībvalstu darbībai īpaši jāatbalsta ģimenes un personas ar maziem 
ienākumiem, lai panāktu enerģijas ietaupījumu viņu mājās, tādējādi samazinot to 
rēķinus par enerģijas patēriņu un turpmāka cenu pieauguma ietekmi; atzīmē, ka to 
var daļēji finansēt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un citu Eiropas 
programmu palīdzību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 538
35. a punkts (jauns)

35. a kritiski vērtē lielas sabiedrības daļas energoapgādes pasliktināšanos, ko izraisījusi 
enerģijas tirgu privatizēšana; nosoda privāto energoapgādes kompāniju politiku, 
kas ir pielāgota nežēlīgai ienākumu maksimizēšanai un kas dažos gadījumos ir 
izraisījis pārmērīgu cenu kāpumu; aicina Komisiju un dalībvalstis noteiktā veidā 
cīnīties pret šādu praksi un izstrādāt efektīvus pretpasākumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 539
35. a punkts (jauns)

35. a atzīmē, ka par lielu daļu pašreizējo enerģijas izmaksu ir atbildīga nodokļu sistēma, 
un uzsver, ka enerģijas politikas mērķu piepildījums nedrīkst apdraudēt Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju un tāpēc ir jāizvēlas pozitīvi stimuli;

Or. de

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Šarūnas 
Birutis, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 540
35. a punkts (jauns)

35. a atzīst „viedās” mērīšanas un tarifikācijas potenciāli centrālo lomu, lai palielinātu 
patērētāju zināšanas par to, kā un kāpēc enerģiju izmanto, un lai mainītu patērētāju 
rīcību; pieprasa, lai Komisija nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem „viedās” 
mērīšanas un tarifikācijas lietojuma paplašināšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 541
36. punkts

36. aicina Komisiju izrādīt interesi gan par atjaunīgajiem enerģijas avotiem, gan 
enerģijas taupīšanu, izvirzot šo politiku visu struktūrfonda un Kohēzijas fonda 
finansēto iniciatīvu priekšplānā, un jo īpaši saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības 
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fonda iniciatīvām neatkarīgi katram Eiropas Savienības reģionam nākamajā 2007.–
2013. gada programmas darbības periodā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 542
36. punkts

36. mudina Transporta un enerģētikas ģenerāldirektorātu novērtēt dalībvalstu 
struktūrfondu plānus attiecībā uz to jaudu un apņēmību risināt enerģētikas jautājumus 
un aicina atcelt struktūrfondu līdzekļu 3% izlietojuma ierobežojumu 
energoefektivitātei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 543
36. a punkts (jauns)

36. a aicina Komisiju 2010. gadā iesniegt 36. punktā ieteiktās darbības starpposma 
novērtējumu un paveiktā novērtējumu programmas darbības perioda beigās;

Or. el

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro

Grozījums Nr. 544
37. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 545
37. punkts

svītrots
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Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Herbert Reul

Grozījums Nr. 546
37. punkts

37. aicina dalībvalstu enerģētikas regulatorus nodrošināt, lai tiek ievērotas vispārējas 
pakalpojumu sniegšanas saistības, koncentrējot uzmanību uz neaizsargātiem un 
nabadzīgiem patērētājiem (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 547
37. punkts

37. aicina dalībvalstu enerģētikas regulatorus nodrošināt, lai tiek ievērotas vispārējas 
pakalpojumu sniegšanas saistības un lai tiek adekvāti aizstāvēti neaizsargātie un 
nabadzīgie patērētāji;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sahra Wagenknecht

Grozījums Nr. 548
37. punkts

37. aicina dalībvalstu enerģētikas regulatorus nodrošināt, lai tiek ievērotas vispārējas 
pakalpojumu sniegšanas saistības, koncentrējot uzmanību uz neaizsargātiem un 
nabadzīgiem patērētājiem, kuriem būtu jāpiedāvā sociālie tarifi vai pabalsts; atkārtoti 
pauž savu uzskatu, ka ir ļoti svarīgi apgādāt iedzīvotājus ar enerģiju, lai 
apmierinātu pamatvajadzības, un ka ir jānodrošina šāda apgāde;

Or. de

Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 549
37. a punkts (jauns)

37. a aicina pārskatīt pašreizējo Komisijas Ēku direktīvu, lai pakāpeniski paplašinātu tās 
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piemērošanas jomu, lai iekļautu dzīvojamās ēkas zem 1000 m2 sliekšņa; uzsver, ka 
dalībvalstu darbībai īpaši jāatbalsta ģimenes un personas ar maziem ienākumiem, 
lai panāktu enerģijas ietaupījumu viņu mājās, tādējādi samazinot to rēķinus par 
enerģijas patēriņu un turpmāka cenu pieauguma ietekmi; atzīmē, ka to var daļēji 
finansēt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un citu Eiropas programmu 
palīdzību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, 
Jerzy Buzek, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 550
38. punkts

38. aicina dalībvalstis pašreizējiem valstu lielākajiem patērētājiem (svītrojums) uzdot 
pienākumu (svītrojums) nodrošināt, lai patērētājiem ir viegli pieejama informācija par 
cenām un izvēli, kas ir laba metode, kā pārorientēt enerģijas piegādātājus, un tiesības 
izteikt savu viedokli regulatoriem katrā dalībvalstī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 551
38. punkts

38. aicina dalībvalstis pašreizējiem valstu lielākajiem patērētājiem (svītrojums) uzdot 
pienākumu (svītrojums) nodrošināt, lai patērētājiem ir viegli pieejama informācija par 
cenām un izvēli, kas ir laba metode, kā pārorientēt enerģijas piegādātājus, un tiesības 
izteikt savu viedokli regulatoriem katrā dalībvalstī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 552
38. punkts

38. uzsver, ka ir svarīgi, lai patērētājiem ir viegli pieejama informācija par cenām un 
izvēli, un laba metode, kā pārorientēt enerģijas piegādātājus, un sistemātiska piekļuve 
regulatoriem katrā dalībvalstī;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 553
38. punkts

38. pieprasa, lai enerģijas regulatori nodrošina, lai patērētājiem ir viegli pieejama 
informācija par cenām un izvēli, kas ir laba metode, kā pārorientēt enerģijas 
piegādātājus un sistemātisku piekļuvi regulatoriem katrā dalībvalstī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 554
38. punkts

38. pieprasa, lai enerģijas regulatori nodrošina, lai patērētājiem ir viegli pieejama 
informācija par cenām un izvēli, kas ir laba metode, kā pārorientēt enerģijas 
piegādātājus un sistemātisku piekļuvi regulatoriem katrā dalībvalstī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 555
38. a punkts (jauns)

38. a atzinīgi vērtē Pasaules Energoefektivitātes un atjaunīgās enerģijas fonda iniciatīvu 
kā daļu no globālās politikas atbildības, lai veicinātu attīstību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 556
38. a punkts (jauns)

38. a uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm ir jāizmanto to diplomātiskās, palīdzības un 
tirdzniecības attiecības ar energoapgādes valstīm, lai veicinātu fiskālo 
pārredzamību. Komisijai ir oficiāli jāapstiprina un jāveicina Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīva (EITI) un jāizstrādā stratēģija, lai nolīgumos ar trešām 
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valstīm priekšplānā izvirzītu EITI un korporatīvās sociālās atbildības shēmu; 
turklāt tai jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības loma šajās valstīs kā neatkarīgam 
enerģijas ieņēmumu pārvaldības novērotājam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 557
38. b punkts (jauns)

38. b pieprasa Komisijai apstiprināt un veicināt Ieguves rūpniecības pārredzamības 
iniciatīvu (EITI) un izstrādāt stratēģiju, lai nolīgumos ar trešām valstīm priekšplānā 
izvirzītu EITI un korporatīvās sociālās atbildības shēmu; īpašiem šo nolīgumu 
noteikumiem jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības loma šajās valstīs kā neatkarīgam 
enerģijas ieņēmumu pārvaldības novērotājam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 558
38. c punkts (jauns) 

38. c ES ir atbildīga par to, lai kopā ar attiecīgajām valstīm izstrādātu decentralizētus 
enerģijas risinājumus, kas ir pielāgoti lauku reģioniem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 559
38. d punkts (jauns)

38. d atzinīgi vērtē Pasaules Bankas un citu reģionālās attīstības banku paveikto darbu, 
lai attīstītu Tīras enerģijas investīciju sistēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Glenys Kinnock
Grozījums Nr. 560
38. e punkts (jauns)

38. e ierosina, ka ES ir atbildīga par to, lai kopā ar attiecīgajām valstīm izstrādātu 
decentralizētus enerģijas risinājumus, kas ir pielāgoti lauku reģioniem, un attīstītu 
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vērienīgu atjaunīgo enerģijas avotu programmu Āfrikā;

Or. en
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