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Grozījums Nr. 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
  

Komisijas ierosinātais teksts Noraidīšanas priekšlikums

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina 
atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ierosināt noraidīt 
Komisijas priekšlikumu.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātā Aģentūra ir pārāk birokrātiska struktūra, kuras izmaksas ir pārāk lielas. 
Eiropadome pieprasīja izveidot „valstu regulatoru neatkarīgu sadarbības mehānismu”.

Grozījums Nr. 21
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULA ar ko izveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI, ar ko izveido 
Eiropas Energoregulatoru aģentūru
(Šis grozījums attiecas uz visu dokumentu. 
Ja to pieņem, šajā dokumentā jāveic 
attiecīgās izmaiņas.)

Or. es
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Grozījums Nr. 22
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropadome 2007. gada pavasarī 
aicināja Komisiju ierosināt pasākumus 
valstu regulatoru neatkarīga sadarbības
mehānisma izveidei. 

(4) Eiropadome 2007. gada pavasarī 
aicināja Komisiju ierosināt pasākumus 
tāda neatkarīga mehānisma izveidei, kas 
ļauj valsts pārvaldes iestādēm sadarboties 
un pieņemt lēmumus par svarīgākajiem 
pārrobežu jautājumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 23
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Dalībvalstīm ir cieši jāsadarbojas 
un jālikvidē šķēršļi pārrobežu 
tirdzniecībā, lai īstenotu Eiropas 
enerģētikas politikas mērķus. Ir jāizveido 
neatkarīgs instruments, ar ko būtu 
iespējams novērst pašreizējo plaisu 
atbilstīgi diviem mērķiem, proti, iekļaut 
Eiropas perspektīvu valsts pārvaldes 
iestāžu kompetenču īstenošanā un 
veicināt Kopienas principu patiesu 
ievērošanu attiecībā uz vienlīdzīgu 
attieksmi un Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas sadales tīklu piekļuves
taisnīgiem nosacījumiem, kā arī iekšējā 
tirgus pareizu darbību. Eiropas 
Energoregulatoru aģentūra tiek veidota 
kā organizācija, lai valsts pārvaldes 
iestādes varētu stiprināt savu sadarbību 
Eiropas perspektīvā un kopīgi piedalīties 
Eiropas pienākumu izpildē. 
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Or. es

Grozījums Nr. 24
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ietekmes novērtējums, kurā tika 
izskatīti centralizētai struktūrai vajadzīgie 
resursi, liecināja, ka neatkarīgai 
centralizētai struktūrai, salīdzinot ar citiem 
iespējamiem risinājumiem, ir vairākas 
priekšrocības ilgtermiņā. Tāpēc jāizveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra, 
turpmāk tekstā dēvēta par „Aģentūru”.

(5) Ietekmes novērtējums, kurā tika 
izskatīti centralizētai struktūrai vajadzīgie 
resursi, liecināja, ka neatkarīgai 
centralizētai struktūrai, salīdzinot ar citiem 
iespējamiem risinājumiem, ir vairākas 
priekšrocības ilgtermiņā. „Aģentūras” 
modelis tika izvēlēts no citiem 
iespējamajiem modeļiem, piemēram, 
ERGEG+. Ja aģentūras modelis nesniedz 
gaidītos rezultātus, ir jāpārskata 
noraidītie modeļi.

Or. en

Pamatojums

Komisija noraidīja vairākas iespējas, piemēram, ERGEG+ un citu struktūru, kas ir līdzīga 
Eiropas Centrālo banku sistēmai. Ja izvēlētais aģentūras modelis nesniegs gaidītos 
rezultātus, Komisijai jāpārskata citas iespējas un attiecīgi jāgroza regula.

Grozījums Nr. 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ietekmes novērtējums, kurā tika 
izskatīti centralizētai struktūrai vajadzīgie 
resursi, liecināja, ka neatkarīgai 
centralizētai struktūrai, salīdzinot ar citiem 
iespējamiem risinājumiem, ir vairākas 
priekšrocības ilgtermiņā. Tāpēc jāizveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra, 

(5) Ietekmes novērtējums, kurā tika 
izskatīti centralizētai struktūrai vajadzīgie 
resursi, liecināja, ka neatkarīgai 
centralizētai struktūrai, salīdzinot ar citiem 
iespējamiem risinājumiem, ir vairākas 
priekšrocības ilgtermiņā. Tāpēc jāizveido 
Energoregulatoru sadarbības tīkls, turpmāk 
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turpmāk tekstā dēvēta par „Aģentūru”. tekstā dēvēts par „Tīklu”.
(Šis grozījums attiecas uz visu izskatāmo 
tiesību aktu; lai to pieņemtu, visā 
dokumentā jāveic tehniski pielāgojumi.)

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts 
pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek 
atbilstīgi koordinētas un vajadzības 
gadījumā pabeigtas Kopienas līmenī. 
Tāpēc jānodrošina Aģentūras neatkarība, 
tehniskās un regulatīvās iespējas, darbības 
pārredzamība un efektivitāte.

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts 
pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek 
atbilstīgi koordinētas un vajadzības 
gadījumā pabeigtas Kopienas līmenī. 
Tāpēc jānodrošina Aģentūras un tās 
locekļu neatkarība, tehniskās iespējas, 
regulatīvās pilnvaras, darbības 
pārredzamība, demokrātiska kontrole un 
efektivitāte.

Or. es

Grozījums Nr. 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai 
regulatīvās funkcijas, ko valsts līmenī veic 
valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar 
Direktīvu 2003/54/EK un Direktīvu 
2003/55/EK, tiek atbilstīgi koordinētas un 
vajadzības gadījumā pabeigtas Kopienas 
līmenī. Tāpēc jānodrošina Aģentūras 

(6) Tīklam jānodrošina, lai regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts 
pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek 
atbilstīgi koordinētas un vajadzības 
gadījumā pabeigtas Kopienas līmenī.
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neatkarība, tehniskās un regulatīvās 
iespējas, darbības pārredzamība un 
efektivitāte.

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai 
regulatīvās funkcijas, ko valsts līmenī veic 
valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar 
Direktīvu 2003/54/EK un Direktīvu 
2003/55/EK, tiek atbilstīgi koordinētas un 
vajadzības gadījumā pabeigtas Kopienas 
līmenī. Tāpēc jānodrošina Aģentūras 
neatkarība, tehniskās un regulatīvās 
iespējas, darbības pārredzamība un 
efektivitāte.

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai 
regulatīvās funkcijas, ko valsts līmenī veic 
valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar 
Direktīvu 2003/54/EK un Direktīvu 
2003/55/EK, tiek atbilstīgi koordinētas un 
vajadzības gadījumā pabeigtas Kopienas 
līmenī. Tāpēc jānodrošina Aģentūras 
neatkarība no patērētājiem, tehniskās un 
regulatīvās iespējas, darbības pārredzamība 
un efektivitāte.

Or. ro

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt Aģentūras neatkarību — tā ir neatkarība no operatoriem, 
kurus tai jāpārvalda, demokrātiskā atbildība attiecībā uz Eiropas Savienības tiesībām un tās 
likumdevējām iestādēm.

Grozījums Nr. 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Aģentūrai jāuzrauga pārvades 
sistēmu operatoru sadarbība 
elektroenerģijas un gāzes nozarēs, kā arī 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 

(7) Tīklam jāorganizē pārvades 
sistēmu valsts operatoru sadarbība 
elektroenerģijas un gāzes nozarēs.
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operatoru Eiropas tīklam un gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam uzticēto uzdevumu izpilde.
Aģentūras iesaistīšanās ir būtiska, jo 
palīdzēs nodrošināt pārvades sistēmu 
operatoru sadarbības efektivitāti un 
pārredzamību iekšējā tirgus labā.

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jāizveido struktūra, kurā valsts 
pārvaldes iestādes varētu sadarboties. Šai 
struktūrai jāveicina elektroenerģijas un 
gāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīga 
piemērošana visā Kopienā. Situācijās, kas 
attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, 
Aģentūrai vajadzīgas pilnvaras pieņemt 
atsevišķus lēmumus. Šīs pilnvaras 
vajadzīgas gadījumos, kad tiek lemts par 
regulējumu infrastruktūrai, kura savieno 
vismaz divas dalībvalstis, un par jaunu 
elektroenerģijas starpsavienojumu un 
gāzes infrastruktūras objektu, kas atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
atbrīvojumiem no iekšējā tirgus 
noteikumiem.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 31
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jāizveido struktūra, kurā valsts 
pārvaldes iestādes varētu sadarboties. Šai 
struktūrai jāveicina elektroenerģijas un 
gāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīga 
piemērošana visā Kopienā. Situācijās, kas 
attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, 
Aģentūrai vajadzīgas pilnvaras pieņemt 
atsevišķus lēmumus. Šīs pilnvaras 
vajadzīgas gadījumos, kad tiek lemts par 
regulējumu infrastruktūrai, kura savieno 
vismaz divas dalībvalstis, un par jaunu 
elektroenerģijas starpsavienojumu un gāzes 
infrastruktūras objektu, kas atrodas vairāk 
nekā vienā dalībvalstī, atbrīvojumiem no 
iekšējā tirgus noteikumiem.

(8) Jāizveido integrēta struktūra, kurā 
valsts pārvaldes iestādes varētu piedalīties 
un sadarboties. Šai struktūrai jāveicina 
elektroenerģijas un gāzes iekšējā tirgus 
tiesību aktu saskanīga piemērošana visā 
Kopienā. Situācijās, kas attiecas uz vairāk 
nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai 
vajadzīgas pilnvaras pieņemt atsevišķus 
lēmumus. Šīs pilnvaras vajadzīgas 
gadījumos, kad tiek lemts par regulējumu 
infrastruktūrai, kura savieno vismaz divas 
dalībvalstis, un par jaunu elektroenerģijas 
starpsavienojumu un gāzes infrastruktūras 
objektu, kas atrodas vairāk nekā vienā 
dalībvalstī, atbrīvojumiem no iekšējā tirgus 
noteikumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga 
informācija par valsts pārvaldes iestādēm, 
tai jākonsultē Komisija par tirgus 
regulēšanas jautājumiem. Jāparedz, ka 
Aģentūra informē Komisiju, ja konstatē, 
ka pārvades sistēmu oepratoru sadarbībai 
nav vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts 
pārvaldes iestāde, kuras lēmums neatbilst 
pamatnostādnēm, atsakās izpildīt 
Aģentūras atzinumu.

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 33
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga
informācija par valsts pārvaldes iestādēm, 
tai jākonsultē Komisija par tirgus 
regulēšanas jautājumiem. Jāparedz, ka 
Aģentūra informē Komisiju, ja konstatē, ka 
pārvades sistēmu oepratoru sadarbībai nav 
vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts pārvaldes 
iestāde, kuras lēmums neatbilst 
pamatnostādnēm, atsakās izpildīt 
Aģentūras atzinumu.

(9) Tā kā Aģentūrai ir informācija, ko 
tā iegūst no valsts pārvaldes iestādēm un 
citiem avotiem, tai jākonsultē Komisija, 
citas Kopienas iestādes un vismaz divu 
dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes par 
tirgus regulēšanas jautājumiem. Jāparedz, 
ka Aģentūra informē Komisiju, ja konstatē, 
ka pārvades sistēmu operatoru sadarbībai 
nav vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts 
pārvaldes iestāde, kuras lēmums neatbilst 
pamatnostādnēm, atsakās izpildīt 
Aģentūras atzinumu.

Or. es

Grozījums Nr. 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 35
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi.

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai 
sagatavot labas prakses apkopojumus un
izdot pamatnostādnes, palīdzot pārvaldes 
iestādēm, pārvades sistēmu operatoriem
un tirgus dalībniekiem popularizēt labāko 
praksi un izmantot pamatnostādnes, lai 
tādējādi viņiem palīdzētu sasniegt 
atbilstību Kopienas principiem saistībā ar 
Eiropas enerģētikas politiku.

Or. es

Grozījums Nr. 36
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi.

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
saistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas tai vajadzīgas, lai veiktu savu uzdevumu, proti, lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību.
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Grozījums Nr. 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aģentūras struktūra jāpielāgo 
enerģijas tirgus regulēšanas īpašajām 
vajadzībām. Jo īpaši jāņem vērā valsts 
pārvaldes iestāžu īpašās funkcijas un 
neatkarība.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Administratīvajai valdei jāpiešķir 
pilnvaras, kas vajadzīgas, lai noteiktu 
budžetu, pārbaudītu tā izlietojumu, 
sagatavotu iekšējos noteikumus, pieņemtu 
finanšu noteikumus un ieceltu direktoru.

(12) Tīkla administratīvajai valdei 
jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai 
noteiktu budžetu, pārbaudītu tā 
izlietojumu, sagatavotu iekšējos 
noteikumus, pieņemtu finanšu noteikumus 
un ieceltu direktoru.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi un neatkarīgi veiktu 
regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu 
neatkarība ir ne vien labas pārvaldības 

(13) Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi, pārredzami un 
motivēti un neatkarīgi veiktu regulatīvās 
funkcijas. Pārvaldes iestāžu neatkarība ir 
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pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes 
priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts 
pārvaldes iestādēm, regulatoru valdei 
jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, 
un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt 
norādījumus no valdības vai citām 
publiskām vai privātām struktūrām.

labas pārvaldības pamatprincips un tirgus 
stabilitātes priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat 
kā valsts un Kopienas pārvaldes iestādēm, 
regulatoru valdei un tās locekļiem 
jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm 
un interešu konfliktiem, un tā nedrīkst 
prasīt vai pieņemt norādījumus vai 
ieteikumus no valdības vai citām 
publiskām vai privātām struktūrām.

Or. es

Grozījums Nr. 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi un neatkarīgi veiktu 
regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu 
neatkarība ir ne vien labas pārvaldības 
pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes 
priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts 
pārvaldes iestādēm, regulatoru valdei
jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, 
un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt 
norādījumus no valdības vai citām 
publiskām vai privātām struktūrām.

(13) Tīklam jāpiešķir pilnvaras, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi un neatkarīgi veiktu 
regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu 
neatkarība ir ne vien labas pārvaldības 
pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes 
priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts 
pārvaldes iestādēm, regulatoru tīklam
jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, 
un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt 
norādījumus no valdības vai citām 
publiskām vai privātām struktūrām.

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām procedūrālas 

svītrots
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vienkāršības labad jānodrošina 
pārsūdzības iespējas apelācijas valdē, kas 
ir Aģentūras sastāvā, bet nav atkarīga no 
Aģentūras administratīvās un regulatīvās 
struktūras.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām procedūrālas 
vienkāršības labad jānodrošina pārsūdzības 
iespējas apelācijas valdē, kas ir Aģentūras 
sastāvā, bet nav atkarīga no Aģentūras 
administratīvās un regulatīvās struktūras.

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām procedūrālas 
vienkāršības labad jānodrošina pārsūdzības 
iespējas apelācijas valdē, kas ir Aģentūras 
sastāvā, bet nav atkarīga no Aģentūras 
administratīvās un regulatīvās struktūras. 
Attiecībā uz galīgajiem lēmumiem jābūt 
iespējai celt prasību Eiropas Kopienu 
Tiesā.

Or. es

Grozījums Nr. 43
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Aģentūrai jāpiemēro vispārējie 
noteikumi par sabiedrības piekļuvi 
Kopienas iestāžu dokumentiem. 
Administratīvajai valdei jānosaka praktiski 
pasākumi komerciāli svarīgas informācijas 
un personas datu aizsardzībai.

(17) Aģentūrai jāpiemēro vispārējie 
noteikumi par sabiedrības piekļuvi 
Kopienas iestāžu dokumentiem. 
Administratīvajai valdei jāapstiprina 
protokoli un jānosaka praktiski pasākumi 
komerciāli svarīgas informācijas un 
personas datu aizsardzībai.
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Or. es

Grozījums Nr. 44
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Saskaņā ar Kopienas noslēgtiem
attiecīgiem nolīgumiem Aģentūras darbā 
jāļauj piedalīties trešām valstīm.

(18) Saskaņā ar attiecīgiem nolīgumiem, 
ko Kopiena noslēgusi atbilstīgi Līguma 
noteikumiem, Aģentūras darbā jāļauj 
piedalīties trešām valstīm.

Or. ro

Pamatojums

Atbilstīgi Līguma noteikumiem ar trešām valstīm noslēgtie nolīgumi jāapstiprina 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 45
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekami 
sasniegt ierosinātās rīcības mērķus, proti, 
valsts pārvaldes sadarbību Kopienas 
līmenī, un labāk tos var risināt Kopienas 
līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus 
saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar šajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu, 
šī regula nosaka tikai to, kas vajadzīgs 
minēto mērķu sasniegšanai,

(19) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekami 
sasniegt ierosinātās rīcības mērķus, proti, 
valsts pārvalžu piedalīšanos un sadarbību 
Kopienas līmenī, un labāk tos var risināt 
Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt 
pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā 
izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar šajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu, šī regula nosaka tikai to, kas 
vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai,

Or. es
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Grozījums Nr. 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
1. panta virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izveide Energoregulatoru tīkla izveide

Or. fr

Pamatojums

Uzdevumus, ko Komisija vēlas uzticēt Aģentūrai, varētu labāk īstenot energoregulatoru tīkls, 
līdzīgi tam, kā to dara Eiropas Finanšu tirgus regulatoru komiteja.

Grozījums Nr. 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek izveidota Eiropas Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra, turpmāk saukta par 
„Aģentūru”, kuras uzdevums ir Kopienas 
līmenī papildināt regulatīvās funkcijas, ko 
valsts līmenī veic Direktīvas 2003/54/EK 
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā minētās pārvaldes iestādes, un 
vajadzības gadījumā koordinēt minēto 
iestāžu darbu.

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
piekrišanu Komisija izveido Eiropas 
Energoregulatoru sadarbības tīklu, turpmāk 
sauktu par „Tīklu”.

Or. fr

Pamatojums

Uzdevumus, ko Komisija vēlas uzticēt Aģentūrai, varētu labāk īstenot energoregulatoru tīkls, 
līdzīgi tam, kā to dara Eiropas Finanšu tirgus regulatoru komiteja.
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Grozījums Nr. 48
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek izveidota Eiropas Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra, turpmāk saukta par 
„Aģentūru”, kuras uzdevums ir Kopienas 
līmenī papildināt regulatīvās funkcijas, ko 
valsts līmenī veic Direktīvas 2003/54/EK 
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā minētās pārvaldes iestādes, un 
vajadzības gadījumā koordinēt minēto 
iestāžu darbu.

Tiek izveidota Eiropas Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra, turpmāk saukta par 
„Aģentūru”, kuras uzdevums ir Kopienas 
līmenī — ja tiek iesaistītas vismaz divas 
dalībvalstis — papildināt regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic Direktīvas 
2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 
2003/55/EK 24.a pantā minētās pārvaldes 
iestādes, un vajadzības gadījumā koordinēt 
minēto iestāžu darbu.

Or. de

Pamatojums

Grozījums veikts, lai precizētu, ka Aģentūrai ir jāiejaucas, ja regulējums varētu izrādīties 
nepietiekams pārrobežu darbības gadījumā.

Grozījums Nr. 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants svītrots
Juridiskais statuss un atrašanās vieta

1. Aģentūra ir Kopienas struktūra ar 
juridiskas personas statusu.
2. Dalībvalstīs Aģentūrai ir visplašākā 
tiesību un rīcības spēja, ko saskaņā ar šo 
valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām 
personām. Jo īpaši tā var iegādāties vai 
pārdot kustamu un nekustamu īpašumu, 
kā arī būt par pusi tiesas procesos.
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3. Aģentūru pārstāv tās direktors.
4. Aģentūras galvenā mītne atrodas 
[vieta]. Līdz savu telpu sagatavošanai 
Aģentūra izmantos Komisijas telpas.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstīs Aģentūrai ir visplašākā 
tiesību un rīcības spēja, ko saskaņā ar šo 
valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām 
personām. Jo īpaši tā var iegādāties vai 
pārdot kustamu un nekustamu īpašumu, 
kā arī būt par pusi tiesas procesos.

2. Dalībvalstīs Aģentūrai ir visplašākā 
tiesību un rīcības spēja, ko saskaņā ar šo 
valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām 
personām. Tā var būt par pusi tiesas 
procesos.

Or. de

Pamatojums

Aģentūrai nav jāiegādājas īpašums.

Grozījums Nr. 51
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūras galvenā mītne atrodas 
[vieta]. Līdz savu telpu sagatavošanai 
Aģentūra izmantos Komisijas telpas.

4. Aģentūras galvenā mītne atrodas 
Potsdamā. Līdz savu telpu sagatavošanai 
Aģentūra izmantos Komisijas telpas.

Or. de
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Pamatojums

Potsdama, kas atrodas Brandenburgā, ir ideāla vieta, jo tā ir ievērojama vieta saistībā ar 
enerģijas ražošanu un Aģentūras locekļiem nodrošina vieglu piekļuvi.

Grozījums Nr. 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots
Sastāvs

Aģentūrā ir
(a) administratīvā valde, kas veic 
10. pantā norādītos pienākumus;
(b) regulatoru valde, kas veic 
12. pantā norādītos pienākumus;
(c) direktors, kas veic 14. pantā 
norādītos pienākumus;
(d) apelācijas valde, kas veic 16. pantā 
norādītos pienākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūras izdotie dokumenti Aģentūras uzdevumi
Aģentūra var Aģentūra
(a) izdot atzinumus, kas adresēti 
pārvades sistēmu operatoriem;

(a) izdod atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti pārvades sistēmu operatoriem un 
attiecas uz jautājumiem par iekšējā tirgus 
pareizu darbību;
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(b) izdot atzinumus, kas adresēti 
pārvaldes iestādēm;

(b) izdod atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti pārvaldes iestādēm un attiecas uz 
jautājumiem par iekšējā tirgus pareizu 
darbību;

(c) izdot atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti Komisijai;

(c) izdod atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti Komisijai; un

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus 
konkrētos gadījumos, kā minēts 7. un
8. pantā.

(d) pieņem atsevišķus lēmumus 
konkrētos gadījumos, kā minēts 6., 7. un 
8. pantā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā Aģentūrai nav uzticētas pilnvaras, kas tai vajadzīgas, lai veiktu savu 
uzdevumu, proti, īstenotu valsts regulatoru sadarbību, izskatītu pārrobežu jautājumus un 
vispārēji veicinātu iekšējā tirgus pareizu darbību.

Grozījums Nr. 54
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. panta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izdot atzinumus, kas adresēti 
pārvades sistēmu operatoriem;

(a) (Neattiecas uz latviešu valodas 
versiju).

Or. de

Pamatojums

(Neattiecas uz latviešu valodas versiju).
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Grozījums Nr. 55
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
4. panta ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) atbilstīgi 6. un 7. panta 
noteikumiem sagatavot labas prakses 
apkopojumus un izdot pamatnostādnes;

Or. es

Grozījums Nr. 56
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
4. panta d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus 
konkrētos gadījumos, kā minēts 7. un 
8. pantā.

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus 
konkrētos gadījumos, kā minēts 6., 7. un 
8. pantā.

Or. es

Grozījums Nr. 57
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma vai 
savas iniciatīvas sniedz Komisijai 
atzinumu par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar tās izveides mērķiem.

Aģentūra pēc Eiropas Parlamenta, 
Padomes vai Komisijas pieprasījuma vai 
savas iniciatīvas sniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei vai Komisijai 
atzinumu par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar tās izveides mērķiem.

Or. de
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Pamatojums

Aģentūras un Eiropas Parlamenta sadarbības stiprināšana.

Grozījums Nr. 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma vai 
savas iniciatīvas sniedz Komisijai 
atzinumu par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar tās izveides mērķiem. 

Tīkls var sniegt Komisijai atzinumu par 
visiem jautājumiem, kas saistīti ar tā
izveides mērķiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Aģentūra risina atklātu, pārredzamu 
un regulāru dialogu ar organizācijām, 
kas pārstāv šajā nozarē esošās intereses, 
un apspriežas ar ieinteresētajām pusēm 
pirms jebkura ar tām saistīta lēmuma 
pieņemšanas.

Or. es
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Grozījums Nr. 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Uzdevumi, kas saistīti ar pārvades sistēmu 

operatoru sadarbību
1. Aģentūra sniedz Komisijai 
atzinumu par elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla statūtu 
projektu, locekļu sarakstu un reglamenta 
projektu, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.b panta 2. punktā un 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkla statūtu projektu, locekļu sarakstu un 
reglamenta projektu, kā minēts Regulas 
(EK) Nr. 1775/2005 2.b panta 2. punktā.
2. Aģentūra uzrauga, kā savus 
uzdevumus veic elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d pantā, un 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkls, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.d pantā. 
3. Aģentūra var elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktā, un 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktā, sniegt 
atzinumu par tehniskajiem vai tirgus 
kodeksiem, ikgadējās darba programmas 
projektu un 10 gadu investīciju plāna 
projektu.
4. Aģentūra sniedz pienācīgi 
pamatotu atzinumu Komisijai, ja uzskata, 
ka ikgadējās darba programmas projekts 
vai 10 gadu investīciju plāna projekts, kas 
iesniegts sasakaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
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2. punktu, nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību.
5. Aģentūra sniedz pienācīgi 
pamatotu atzinumu Komisijai saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 
2. punktu un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.e panta 2. punktu, ja uzskata, ka 
tehniskais vai tirgus kodekss nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību, ka tehniskais 
vai tirgus kodekss nav pieņemts pamatotā 
termiņā vai ka pārvades sistēmu operatori 
nav īstenojuši tehnisko vai tirgus kodeksu. 
6. Aģentūra uzrauga pārvades 
sistēmu operatoru reģionālo sadarbību, 
kas minēta Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.h pantā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.h pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
6. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktā, un 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktā, sniegt 
atzinumu par tehniskajiem vai tirgus 
kodeksiem, ikgadējās darba programmas 
projektu un 10 gadu investīciju plāna 
projektu.

3. Aģentūra apstiprina kodeksus un 
noteikumus (arī 10 gadu investīciju 
plānu, kurā ir minēti šķēršļi pārrobežu 
tīkla ieviešanā, ko rada dažādas atļaujas 
piešķiršanas procedūras vai prakse šajā 
jomā), lai garantētu diskriminācijas 
aizlieguma principa ievērošanu, efektīvu 
konkurenci, kā arī tirgus efektīvu un 
drošu darbību.

Or. en
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir sniegt precizējumu un papildu informāciju saskaņā ar grozījumiem, 
kas veikti regulā par gāzes tirgu.

Grozījums Nr. 62
Ján Hudacký

Regulas priekšlikums
6. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktā, un 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.d panta 2. punktā, sniegt 
atzinumu par tehniskajiem vai tirgus 
kodeksiem, ikgadējās darba programmas 
projektu un 10 gadu investīciju plāna 
projektu.

3. Aģentūra apstiprina kodeksus un 
noteikumus (arī 10 gadu investīciju 
plānu), lai garantētu diskriminācijas 
aizlieguma principa ievērošanu, efektīvu 
konkurenci, kā arī tirgus efektīvu un 
drošu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
6. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, 
kā minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem,
ikgadējās darba programmas projektu un 

3. Pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm Aģentūra sagatavo 
stratēģiskās pamatnostādnes
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 
2. punktā, un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktā, par tehniskajiem un tirgus 
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10 gadu investīciju plāna projektu. kodeksiem, ikgadējās darba programmas 
projektu un 10 gadu investīciju plāna 
projektu, lai garantētu diskriminācijas 
aizlieguma principa ievērošanu, efektīvu
konkurenci, kā arī tirgus efektīvu un 
drošu darbību.

Or. en

Pamatojums

Lai gan pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) uzdevums ir izstrādāt kodeksus 
un 10 gadu investīciju plānu, Aģentūrai jāspēj sagatavot pamatnostādnes, lai nodrošinātu 
iekšējā tirgus pareizu darbību.

Grozījums Nr. 64
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
6. panta 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc savas iniciatīvas vai Komisijas 
pieprasījuma Aģentūra Komisijai sniedz 
konsultācijas par tādu pamatnostādņu 
izstrādi, kuras paredzētas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam 
(ENTSO) un uz kurām pamatojoties tiek 
izstrādāti kodeksi un noteikumi (jo īpaši 
tehniskie kodeksi, tīkla ekspluatācijas 
kopējie instrumenti un kopīgo pētījumu 
plāni, reizi trijos gados 10 gadu investīciju 
plāns, kurā ietvertas perspektīvas attiecībā 
uz ražošanas jaudas pietiekamību, kā arī 
ikgadējā darba programma), kā to paredz 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c panta 
1. punkta a) un c) apakšpunkta un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.c panta 
1. punkta a) un c) apakšpunkta 
noteikumi; vajadzības gadījumā šīs 
konsultācijas sniedz arī par obligāto 
pamatnostādņu pieņemšanu. Pēc savas 
iniciatīvas vai Komisijas pieprasījuma 
Aģentūra Komisijai sniedz konsultācijas 
par tirdzniecības kodeksu izstrādi, arī par 
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obligāto pamatnostādņu pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums.

Grozījums Nr. 65
Ján Hudacký

Regulas priekšlikums
6. panta 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc savas iniciatīvas vai Komisijas 
pieprasījuma Aģentūra Komisijai sniedz 
konsultācijas par tādu pamatnostādņu 
izstrādi, kuras paredzētas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam 
(ENTSO) un uz kurām pamatojoties tiek 
izstrādāti kodeksi un noteikumi (jo īpaši 
tehniskie kodeksi, tīkla ekspluatācijas 
kopējie instrumenti un kopīgo pētījumu 
plāni, reizi divos gados 10 gadu investīciju 
plāns, kurā ietvertas perspektīvas attiecībā 
uz ražošanas jaudas pietiekamību, kā arī 
ikgadējā darba programma), kā to paredz 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c panta 
1. punkta a) un c) apakšpunkta un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.c panta 
1. punkta a) un c) apakšpunkta 
noteikumi; vajadzības gadījumā šīs 
konsultācijas sniedz arī par obligāto 
pamatnostādņu pieņemšanu. Pēc savas 
iniciatīvas vai Komisijas pieprasījuma 
Aģentūra Komisijai sniedz konsultācijas 
par tirdzniecības kodeksu izstrādi, arī par 
obligāto pamatnostādņu pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš ir jānosaka ierosināto kodeksu un noteikumu darbības joma un precizitātes pakāpe, 
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norādot, vai tos piemēro visās pārvades infrastruktūrās vai valsts pārvades tīklu savstarpējā 
izmantošanā. Pēc savas iniciatīvas vai Komisijas pieprasījuma Aģentūrai jāsniedz 
konsultācijas Komisijai par kodeksa un noteikuma darbības jomu un konkrētu precizitātes 
pakāpi, ņemot vērā par elektroenerģiju un gāzi izstrādātās regulas 2.c panta 3. punktu. 
Svarīgi ir arī a priori noteikt 10 gadu investīciju plāna galvenos mērķus un apjomu.

.

Grozījums Nr. 66
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
6. panta 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūra apstiprina kodeksus un 
10 gadu investīciju plānu, ko sagatavo 
elektroenerģijas un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls, kā 
attiecīgi minēts Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c panta 2. punktā un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.c panta 
2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Kodeksi ir svarīgi, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību. Tādēļ Aģentūrai tie ir 
jāapstiprina. Turklāt valsts pārvaldes iestādes apstiprina pārvades sistēmu operatoru (PSO) 
investīciju plānus. Eiropas Savienības līmenī Aģentūrai ir jāapstiprina pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) investīciju plāni.

Grozījums Nr. 67
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
6. panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Aģentūra uzrauga pārvades 
sistēmu operatoru reģionālo sadarbību, 

svītrots
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kas minēta Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.h pantā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.h pantā.

Or. de

Pamatojums

Reģionālā pārraudzība neietilpst Aģentūras kompetencē.

Grozījums Nr. 68
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. panta 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Saistībā ar savu darba programmu 
vai pēc Komisijas pieprasījuma Aģentūra, 
izstrādājot tehniskos vai tirdzniecības 
kodeksus, ikgadējās darba programmas 
projektu vai 10 gadu investīciju plāna 
projektu, sagatavo labas prakses 
apkopojumus un pieņem pamatnostādnes, 
kuru mērķis ir nodrošināt principu 
ievērošanu attiecībā uz diskriminācijas 
aizliegumu, konkurenci un tirgus efektīvu 
darbību; šīs pamatnostādnes ir saistošas 
vienīgi tad, ja tās pieņem atbilstīgā 
regulatīvā procedūrā.

Or. es

Grozījums Nr. 69
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. panta 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Aģentūra uzrauga to 
pamatnostādņu īstenošanu, ko tā pieņem 
atbilstīgi iepriekšējā punkta noteikumiem, 
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un var — pēc savas iniciatīvas, Komisijas 
vai kompetentās iestādes priekšlikuma vai 
attiecīgā operatora pieprasījuma —
pieņemt lēmumu pārbaudīt, kā šīs 
pamatnostādnes piemēro personas, kurām 
tās paredzētas. 

Or. es

Grozījums Nr. 70
Ján Hudacký

Regulas priekšlikums
6. panta 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Aģentūra plaši un laikus 
apspriežas ar tirgus dalībniekiem, 
patērētājiem un gala lietotājiem par 
atvērtu un pārredzamu režīmu, jo īpaši 
par saviem pienākumiem attiecībā uz 
pārvades sistēmu operatoriem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa (ERGEG) patlaban ir uzsākusi 
sabiedriskās apspriedes Eiropas Savienības līmenī. Tādēļ Eiropas Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai ir jāpārņem šis uzdevums, lai arī tai jau ir pieredze un rūpīgi izstrādāti 
noteikumi saistībā ar sabiedriskajām apspriedēm. Turklāt atšķirībā no pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) Aģentūra ir iestāde, kas izveidota, lai darbotos visu tirgus 
dalībnieku interesēs.

Grozījums Nr. 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Uzdevumi, kas saistīti ar valsts pārvaldes 

iestādēm
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1. Aģentūra pieņem atsevišķus 
lēmumus par tehniskiem jautājumiem 
gadījumos, kad šādi lēmumi ir paredzēti 
pamatnostādnēs atbilstoši Direktīvai 
2003/54/EK, Direktīvai 2003/55/EK, 
Regulai (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulai 
(EK) Nr. 1775/2005.
2. Saskaņā ar darba programmu vai 
pēc Komisijas pieprasījuma Aģentūra var 
pieņemt nesaistošas pamatnostādnes, lai 
palīdzētu pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem savstarpēji uzzināt par 
labāko praksi.
3. Aģentūra veicina sadarbību starp 
valsts pārvaldes iestādēm un starp 
pārvaldes iestādēm reģionālā līmenī. Ja 
Aģentūra uzskata, ka jāpieņem saistoši 
noteikumi par minēto sadarbību, tā 
sagatavo Komisijai attiecīgus ieteikumus. 
4. Pēc pārvaldes iestādes vai 
Komisijas pieprasījuma Aģentūra var 
sniegt atzinumu par to, vai pārvaldes 
iestādes pieņemtais lēmums atbilst 
pamatnostādnēm, ko Komisija pieņēmusi 
saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, 
Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) 
Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) 
Nr. 1775/2005. 
5. Ja valsts pārvaldes iestāde 
neizpilda Aģentūras atzinumu, kas minēts 
4. punktā, četru mēnešu laikā no tā 
saņemšanas dienas, Aģentūra informē 
Komisiju.
6. Ja valsts pārvaldes iestādei kādā 
konkrētā gadījumā rodas jautājumi par 
pamatnostādņu piemērošanu, ko Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, 
Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu 
(EK) Nr. 1775/2005, tā var lūgt Aģentūrai 
sniegt atzinumu. Aģentūra sniedz 
atzinumu pēc apspriešanās ar Komisiju 
četru mēnešu laikā. 
7. Aģentūra sniedz atzinumu pēc 
apspriešanās ar Komisiju četru mēnešu 
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laikā. Aģentūra lemj par regulējumu 
infrastruktūrai, kas savieno vismaz divas 
dalībvalstis, atbilstoši Direktīvas 
2003/54/EK 22.d panta 3. punktam un 
2003/55/EK 24.d panta 3. punktam. 

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar darba programmu vai 
pēc Komisijas pieprasījuma Aģentūra var 
pieņemt nesaistošas pamatnostādnes, lai 
palīdzētu pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem savstarpēji uzzināt par 
labāko praksi.

2. Saskaņā ar darba programmu vai 
pēc Komisijas pieprasījuma Aģentūra var 
sagatavot labas prakses apkopojumus, lai 
palīdzētu pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem saistībā ar Eiropas 
enerģētikas politiku. Tā var arī pieņemt 
pamatnostādnes, kuru mērķis ir 
nodrošināt Kopienas principu ievērošanu 
attiecībā uz diskriminācijas aizliegumu, 
konkurenci un tirgus efektīvu darbību; šīs 
pamatnostādnes ir saistošas vienīgi tad, ja 
tās pieņem atbilstīgā regulatīvā 
procedūrā.

Or. es

Grozījums Nr. 73
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
7. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc pārvaldes iestādes vai 
Komisijas pieprasījuma Aģentūra var 
sniegt atzinumu par to, vai pārvaldes 
iestādes pieņemtais lēmums atbilst 

4. Pēc pārvaldes iestādes pieprasījuma 
Aģentūra var sniegt atzinumu par to, vai 
pārvaldes iestādes pieņemtais lēmums 
atbilst pamatnostādnēm, ko Komisija 
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pamatnostādnēm, ko Komisija pieņēmusi 
saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, 
Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) 
Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) 
Nr. 1775/2005.

pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, 
Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu 
(EK) Nr. 1775/2005.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarīgas darbības stiprināšana. 

Grozījums Nr. 74
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
7. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja valsts pārvaldes iestāde neizpilda 
Aģentūras atzinumu, kas minēts 4. punktā, 
četru mēnešu laikā no tā saņemšanas 
dienas, Aģentūra informē Komisiju.

5. Ja valsts pārvaldes iestāde neizpilda 
Aģentūras atzinumu, kas minēts 4. punktā, 
četru mēnešu laikā no tā saņemšanas 
dienas, Aģentūra informē attiecīgās 
dalībvalsts valdību.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarīgas darbības stiprināšana. 

Grozījums Nr. 75
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
7. panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja valsts pārvaldes iestādei kādā 
konkrētā gadījumā rodas jautājumi par 
pamatnostādņu piemērošanu, ko Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, 

6. Ja valsts pārvaldes iestādei kādā 
konkrētā gadījumā rodas jautājumi par 
pamatnostādņu piemērošanu, ko Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, 
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Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu 
(EK) Nr. 1775/2005, tā var lūgt Aģentūrai 
sniegt atzinumu. Aģentūra sniedz atzinumu 
pēc apspriešanās ar Komisiju četru
mēnešu laikā.

Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu 
(EK) Nr. 1775/2005, tā var lūgt Aģentūrai 
sniegt atzinumu. Aģentūra sniedz atzinumu 
divu mēnešu laikā.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarīgas darbības stiprināšana un termiņa saīsināšana. 

Grozījums Nr. 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Citi uzdevumi

1. Aģentūra var piešķirt 
atbrīvojumus, kā paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 7. panta. 4. punkta 
a) apakšpunktā. Aģentūra var piešķirt arī 
atbrīvojumus, kas paredzēti Direktīvas 
2003/55/EK 22. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā, ja attiecīgā 
infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas 
dalībvalsts teritorijā. 
2. Aģentūra izvirza neatkarīgā 
sistēmas operatora kandidatūru atbilstoši 
Direktīvas 2003/54/EK 10. panta 
4. punktam un Direktīvas 2003/55/EK 
9. panta 4. punktam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 77
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. panta 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisijas vai valsts pārvaldes 
iestāžu vārdā Aģentūra var īstenot citus 
uzdevumus, ar nosacījumu, ka šīm 
iestādēm ir piešķirtas deleģēšanas 
pilnvaras un tas tiek darīts saskaņā ar 
piemērojamā tiesībspējas akta 
noteikumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Administratīvā valde

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.
2. Administratīvā valde no saviem 
locekļiem ievēl priekšsēdētāju un viņa 
vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks 
automātiski aizvieto priekšsēdētāju, ja 
priekšsēdētājs kādu iemeslu dēļ nevar 
veikt savas funkcijas. Priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš 
ir divi ar pusi gadi; šo termiņu var 
atjaunot. Tomēr priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš 
vienmēr tiek pārtraukts brīdī, kad tie vairs 
nav administratīvās valdes locekļi.
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3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs, ja vien 
administratīvā valde nenolemj citādi. 
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās 
daļas locekļu pieprasījuma. 
Administratīvā valde var uzaicināt 
sanāksmēs kā novērotāju piedalīties 
jebkuru personu, kuras atzinums var būt 
svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, 
ievērojot reglamentu, var palīdzēt 
padomdevēji vai eksperti. Aģentūra 
administratīvajai valdei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.
4. Administratīvā valde lēmumus 
pieņem ar vairākumu, ko veido divas 
trešdaļas klātesošo.
5. Katram loceklim ir viena balss. 
Sīkāku balsojuma kārtību nosaka 
reglamentā, tostarp precizē apstākļus, 
kādos viens loceklis var darboties cita 
locekļa vārdā, un attiecīgā gadījumā 
noteikumus par kvorumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
9. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no 
astoņiem locekļiem. Divus ieceļ Komisija, 
un sešus — Padome. Pilnvaru termiņš ir 
pieci gadi, un to var vienreiz atjaunot. Puse 
administratīvās valdes locekļu atjauno 
savu mandātu ik pēc divarpus gadiem, 
nodrošinot dzimumu vienlīdzību un 
pilnvaru piešķiršanu dažādu dalībvalstu 
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pilsoņiem. Attiecībā uz locekļiem, kuru 
pilnvaras tiek atjaunotas pirmo reizi, 
katra iestāde — Padome un Komisija —
izvēlas vienādu skaitu iecelto locekļu. 

Or. es

Grozījums Nr. 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Regulas priekšlikums
9. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem, ko ieceļ, ņemot vērā 
kvalifikācijas kritērijus un to, lai būtu 
pārstāvētas divpadsmit dažādas 
dalībvalstis. Sešus ieceļ Komisija, un sešus 
— Padome. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, 
un to var vienreiz atjaunot.

Or. ro

Pamatojums

Galvenie faktori ir Aģentūras locekļu dažādība, pieredze un kompetence. 

Grozījums Nr. 81
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi.

Or. de



PE402.870v01-00 38/64 AM\712362LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana. 

Grozījums Nr. 82
Daniel Dăianu

Regulas priekšlikums
9. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem, kuri ir divpadsmit 
dažādu valstu pilsoņi un kurus izvēlas, 
pamatojoties uz viņu kompetenci. Pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu
sešus ieceļ Komisija, un sešus — Padome. 
Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var 
vienreiz atjaunot.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi administratīvā valde kļūst pārstāvnieciskāka un tai ir lielāka demokrātiskā 
atbildība. 

Grozījums Nr. 83
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
9. panta 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Administratīvās valdes locekļi ir 
neatkarīgi un atturas no jebkādas rīcības, 
kas nav saderīga ar viņu pienākumiem. 
Katru gadu viņi iesniedz parakstītu 
deklarāciju, apliecinot savu 
neiesaistīšanos interešu konfliktā, kas 
varētu būt pretrunā Aģentūras darbībai.
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Or. es

Grozījums Nr. 84
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs, ja vien 
administratīvā valde nenolemj citādi. 
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās
daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā 
valde var uzaicināt sanāksmēs kā 
novērotāju piedalīties jebkuru personu, 
kuras atzinums var būt svarīgs. 
Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot 
reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai 
eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei 
sniedz sekretariāta pakalpojumus.

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs. 
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas 
pieprasījuma vai vismaz ceturtās daļas 
locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde 
var vienprātīgi pieņemt lēmumu uzaicināt 
sanāksmēs kā novērotājus piedalīties 
trešās personas. Administratīvās valdes 
locekļiem, ievērojot reglamentu, var 
palīdzēt padomdevēji vai eksperti. 
Aģentūra administratīvajai valdei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana. 

Grozījums Nr. 85
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem 
ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo.

4. Izņemot gadījumus, kad šī regula vai 
statūti paredz ko citu, administratīvā valde 
lēmumus pieņem ar vairākumu, ko veido 
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divas trešdaļas klātesošo.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana. 

Grozījums Nr. 86
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katram loceklim ir viena balss. 
Sīkāku balsojuma kārtību nosaka 
reglamentā, tostarp precizē apstākļus, 
kādos viens loceklis var darboties cita 
locekļa vārdā, un attiecīgā gadījumā
noteikumus par kvorumu.

5. Katram loceklim ir viena balss. 
Sīkāku balsojuma kārtību nosaka 
reglamentā, jo īpaši precizē noteikumus 
par kvorumu.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana. 

Grozījums Nr. 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Administratīvās valdes uzdevumi

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru 
saskaņā ar 13. panta 2. punktu. 
2. Administratīvā valde ieceļ regulatoru 
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valdes locekļus saskaņā ar 11. panta 
1. punktu.
3. Administratīvā valde ieceļ apelācijas 
valdes locekļus saskaņā ar 15. panta 
1. punktu.
4. Administratīvā valde katru gadu līdz 
30. septembrim pēc apspriešanās ar 
Komisiju un pēc regulatoru valdes 
apstiprinājuma saskaņā ar 12. panta 
3. punktu pieņem Aģentūras nākamā 
gada darba programmu un nosūta to 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai. Darba programmas 
pieņemšana neietekmē gadskārtējo 
budžeta procedūru.
5. Administratīvā valde izmanto budžeta 
pilnvaras saskaņā ar 18. līdz 21. pantu.
6. Administratīvā valde pēc vienošanās ar 
Komisiju lemj par to, vai pieņemt 
novēlējumus, dāvinājumus vai 
neatmaksājamus piešķīrumus no citiem 
Kopienas avotiem.
7. Administratīvajai valdei ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.
8. Administratīvā valde vajadzības 
gadījumā izstrādā Aģentūras 
personālpolitiku saskaņā ar 25. panta 
2. punktu.
9. Administratīvā valde pieņem īpašus 
noteikumus par tiesībām piekļūt 
Aģentūras dokumentiem saskaņā ar 
27. pantu.
10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 
8. punktā minēto gada pārskatu par 
Aģentūras darbību un vēlākais līdz 
15. jūnijam nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Revīzijas palātai. Pārskatā 
ietver atsevišķu sadaļu, ko apstiprina 
regulatoru valde, par Aģentūras 
regulatīvajām darbībām attiecīgajā gadā.
11. Administratīvā valde pieņem savu 
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reglamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
10. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā 
ar 13. panta 2. punktu.

1. Administratīvā valde ar regulatoru 
valdes piekrišanu ieceļ direktoru saskaņā 
ar 13. panta 2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Labāka kompetenču definīcija. 

Grozījums Nr. 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
11. panta virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatoru valde Regulatoru tīkls

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
11. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens 1. Regulatoru tīklu veido viens 
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pārstāvis no katras dalībvalsts pārvaldes 
iestādes, kas minēta Direktīvas 
2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 
2003/55/EK 24.a pantā, un viens Komisijas 
pārstāvis bez balsstiesībām. Katras 
dalībvalsts valsts pārvaldes iestādes 
nominē vienu pārstāvja vietnieku. 

pārstāvis no katras dalībvalsts pārvaldes 
iestādes, kas minēta Direktīvas 
2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 
2003/55/EK 24.a pantā, un viens Komisijas 
pārstāvis bez balsstiesībām. Viņi veido 
tīkla administratīvo valdi. Katras 
dalībvalsts valsts pārvaldes iestādes 
nominē vienu pārstāvja vietnieku. 
Vietnieki sanāksmēs piedalās vienīgi tad, 
ja viņi aizvieto īsto pārstāvi.

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
11. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens 
pārstāvis no katras dalībvalsts pārvaldes 
iestādes, kas minēta Direktīvas 
2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 
2003/55/EK 24.a pantā, un viens Komisijas 
pārstāvis bez balsstiesībām. Katras 
dalībvalsts valsts pārvaldes iestādes 
nominē vienu pārstāvja vietnieku.

1. Regulatoru valdi veido viens 
pārstāvis no katras dalībvalsts pārvaldes 
iestādes, kas minēta Direktīvas 
2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 
2003/55/EK 24.a pantā, un viens Komisijas 
pārstāvis, viens Padomes pārstāvis un 
viens Eiropas Parlamenta pārstāvis bez 
balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts 
pārvaldes iestādes nominē vienu pārstāvja 
vietnieku.

Or. ro

Pamatojums

Šis grozījums paredz Aģentūras valdes uzdevumus attiecināt arī uz ES likumdevējām 
iestādēm. Savukārt Aģentūras pienākums brīdināt attiecas vienīgi uz izpildvaras iestādi 
(Komisiju).
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Grozījums Nr. 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
11. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatoru valde no saviem 
locekļiem ievēl priekšsēdētāju un viņa 
vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks aizvieto 
priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs kādu 
iemeslu dēļ nevar veikt savas funkcijas.
Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 
pilnvaru termiņš ir divi ar pusi gadi; šo 
termiņu var atjaunot. Tomēr priekšsēdētāja 
un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru 
termiņš vienmēr tiek pārtraukts brīdī, kad 
tie vairs nav regulatoru valdes locekļi.

2. Regulatoru tīkls no saviem 
locekļiem ievēl priekšsēdētāju un viņa 
vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks aizvieto 
priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs kādu 
iemeslu dēļ nevar veikt savas funkcijas. 
Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 
pilnvaru termiņš ir divi ar pusi gadi; šo 
termiņu var atjaunot. Tomēr priekšsēdētāja 
un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru 
termiņš vienmēr tiek pārtraukts brīdī, kad 
tie vairs nav regulatoru tīkla locekļi.

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
11. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem 
ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu.
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem 
ar divu trešdaļu balsu vairākumu. Balsu 
sadalījums ir analogs balsu sadalījumam 
Padomē.

Or. de

Pamatojums

Nodrošināt lielāku atbalstu Aģentūrai. 
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Grozījums Nr. 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
11. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem 
ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. 
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

3. Regulatoru tīkls lēmumus pieņem 
ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. 
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
11. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Regulatoru valde pieņem savu 
reglamentu. 

4. Regulatoru tīkls pieņem savu 
reglamentu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
11. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru valde darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.

5. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru tīkls darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
11. panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Aģentūra regulatoru valdei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.

6. Regulatoru tīkls ieceļ savu 
direktoru, izveido sekretariātu, izstrādā 
budžetu un pieņem lēmumu par savu 
atrašanās vietu.

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Regulatoru valdes uzdevumi

1. Regulatoru valde sniedz 
direktoram atzinumu pirms 5., 6., 7. un 
8. pantā minēto atzinumu, ieteikumu un
lēmumu pieņemšanas. Turklāt regulatoru 
valde atbilstoši savai kompetencei sniedz 
norādes direktoram par viņa uzdevumu 
veikšanu.
2. Regulatoru valde sniedz atzinumu 
par direktora kandidātu atbilstoši 
10. panta 1. punktam un 13. panta 
2. punktam. Valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.
3. Regulatoru valde atbilstoši 
10. panta 4. punktam, 14. panta 
6. punktam un budžeta projektam, kas 
sagatavots saskaņā ar 20. panta 
1. punktu, apstiprina Aģentūras darba 
programmu nākamajam gadam un līdz 
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1. septembrim iesniedz to pieņemšanai 
administratīvajā valdē.
4. Regulatoru valde apstiprina gada 
pārskata atsevišķo sadaļu par 
regulatīvajām darbībām atbilstoši 
10. panta 10. punktam un 14. panta 
8. punktam. 

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
savu piekrišanu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.
Direktoram jāveic savi uzdevumi atbilstīgi 
lēmumiem, ko pieņem regulatoru valde, 
kurai jābūt vienīgajai Aģentūras lēmumu 
pieņemšanas struktūrai saistībā ar šo 
regulu.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir noteikt kompetenču savstarpējo dalījumu.
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Grozījums Nr. 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Direktors

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, 
kas savas funkcijas veic neatkarīgi. 
Neskarot Komisijas, administratīvās 
valdes un regulatoru valdes attiecīgās 
pilnvaras, direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.
2. Direktoru ieceļ administratīvā 
valde, izvēloties no vismaz diviem 
kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija, 
publicējot uzaicinājumu paust 
ieinteresētību, pamatojoties uz šo 
kandidātu nopelniem, zināšanām un 
pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt administratīvās valdes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem. 
3. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Deviņu mēnešu laikā pirms šā 
perioda beigām Komisijai jāveic 
novērtējums. Novērtējumā Komisija jo 
īpaši izskata
(a) direktora paveikto;
(b) paredzamos Aģentūras 
pienākumus un vajadzības nākamajos 
gados.
4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ. 
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5. Administratīvajai valdei jāinformē 
Eiropas Parlaments par nodomu 
pagarināt direktora pilnvaru termiņu. 
Mēneša laikā pirms direktora pilnvaru 
termiņa pagarināšanas Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt direktoru teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. 
6. Ja pilnvaru termiņu nepagarina, 
direktors pilda savus pienākumus, līdz 
tiek iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs.
7. Direktoru var atlaist no amata 
tikai ar administratīvās valdes lēmumu 
pēc apspriešanās ar regulatoru valdi. 
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu 
ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu. 
8. Eiropas Parlaments vai Padome 
vai lūgt direktoram iesniegt ziņojumu par 
veiktajiem uzdevumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
13. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
savas funkcijas veic neatkarīgi. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
savas funkcijas veic neatkarīgi un darbojas 
saskaņā ar regulatoru valdes lēmumiem. 
Neskarot Komisijas, administratīvās valdes 
un regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus vai ieteikumus no valdības 
vai citām publiskām vai privātām
struktūrām.

Or. es
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Grozījums Nr. 102
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
13. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā 
valde, izvēloties no vismaz diviem 
kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija, 
publicējot uzaicinājumu paust 
ieinteresētību, pamatojoties uz šo 
kandidātu nopelniem, zināšanām un 
pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt administratīvās valdes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru ieceļ administratīvā 
valde, pamatojoties uz kandidātu 
nopelniem, zināšanām un pieredzi un 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
kurus par piemērotiem ir atzinusi Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja, kas tos 
izvēlējusies no vismaz trim kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību. Šajā 
saistībā izvirzītie kandidāti tiek aicināti 
Eiropas Parlamenta kompetentajā komitejā
teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas 
locekļu jautājumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 103
Daniel Dăianu

Regulas priekšlikums
13. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā
valde, izvēloties no vismaz diviem 
kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija, 
publicējot uzaicinājumu paust 
ieinteresētību, pamatojoties uz šo 
kandidātu nopelniem, zināšanām un 
pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt administratīvās valdes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru ieceļ regulatoru valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt regulatoru valdes 
izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt 
uz komitejas locekļu jautājumiem. Eiropas 
Parlaments var iebilst pret kandidāta 
iecelšanu, ja viņa sniegtās atbildes 
neatbilst Eiropas Savienības 
pamatnostādnēm.
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Or. en

Pamatojums

Grozītā punkta saskaņošana.

Grozījums Nr. 104
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā 
valde, izvēloties no vismaz diviem
kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija, 
publicējot uzaicinājumu paust 
ieinteresētību, pamatojoties uz šo 
kandidātu nopelniem, zināšanām un 
pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt administratīvās valdes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru ieceļ administratīvā 
valde, izvēloties no vismaz pieciem
kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija, 
publicējot uzaicinājumu paust 
ieinteresētību, pamatojoties uz šo 
kandidātu nopelniem, zināšanām un 
pieredzi. Pirms iecelšanas amatā 
administratīvās valdes izvēlētais kandidāts 
uzstājas ar uzrunu Eiropas Parlamenta 
kompetentajā komitejā un atbild uz 
komitejas locekļu jautājumiem. Eiropas 
Parlamentam ir veto tiesības. 

Or. de

Pamatojums

Eiropas Parlamenta lomas un Aģentūras neatkarības stiprināšana.

Grozījums Nr. 105
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 

svītrots
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gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ. 

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana.

Grozījums Nr. 106
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Administratīvajai valdei jāinformē 
Eiropas Parlaments par nodomu 
pagarināt direktora pilnvaru termiņu. 
Mēneša laikā pirms direktora pilnvaru 
termiņa pagarināšanas Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt direktoru teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. 

svītrots

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana.

Grozījums Nr. 107
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pilnvaru termiņu nepagarina, 
direktors pilda savus pienākumus, līdz tiek 
iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs.

6. Direktors pilda savus pienākumus, 
līdz tiek iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs
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Or. de

Pamatojums

Nodrošināt lielāku atbalstu Aģentūrai. 

Grozījums Nr. 108
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. panta 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai 
ar administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi. 
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai 
ar administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi. 
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu balsu vairākumu.

Or. de

Pamatojums

Pielāgošana iepriekšējam grozījumam. 

Grozījums Nr. 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants svītrots
Direktora uzdevumi

1. Direktors pārstāv Aģentūru un 
atbild par tās pārvaldi.
2. Direktors sagatavo administratīvās 
valdes darbu. Direktors bez balsstiesībām 
piedalās administratīvās valdes darbā.
3. Pēc regulatoru valdes 
apstiprinājuma direktors pieņem 5., 6., 7. 
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un 8. pantā minētos atzinumus, 
ieteikumus un lēmumus. 
4. Direktors atbild par Aģentūras 
ikgadējās darba programmas īstenošanu 
saskaņā ar regulatoru valdes norādēm un 
administratīvās valdes administratīvā 
pārraudz°ibā.
5. Direktors veic visus vajadzīgos 
pasākumus, jo īpaši pieņem 
administratīvus norādījumus un publicē 
paziņojumus, lai nodrošinātu Aģentūras 
darbību saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem.
6. Katru gadu direktors nākamajam 
gadam sagatavo Aģentūras ikgadējās 
darba programmas projektu un līdz 
attiecīgā gada 30. jūnijam iesniedz to 
regulatoru valdei un Komisijai.
7. Direktors sagatavo Aģentūras 
ieņēmumu un izdevumu aplēsi saskaņā ar 
20. pantu un pilda Aģentūras budžetu 
saskaņā ar 21. pantu.
8. Katru gadu direktors sagatavo 
gada pārskata projektu, ietverot sadaļu 
par Aģentūras regulatīvajām darbībām un 
sadaļu par finanšu un administratīviem 
jautājumiem.
9. Attiecībā uz Aģentūras personālu 
direktors īsteno 25. panta 3. punktā 
paredzētās pilnvaras.

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
14. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc regulatoru valdes 
apstiprinājuma direktors pieņem 5., 6., 7. 

3. Pēc regulatoru valdes 
apstiprinājuma direktors pieņem 5., 6., 7. 



AM\712362LV.doc 55/64 PE402.870v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

un 8. pantā minētos atzinumus, ieteikumus 
un lēmumus. 

un 8. pantā minētos atzinumus, ieteikumus 
un lēmumus. 

Or. en

Pamatojums

Kompetenču savstarpējā dalījuma noteikšana.

Grozījums Nr. 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Regulas priekšlikums
15. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apelācijas valdi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kurus ieceļ no pašreizējiem 
vai bijušajiem valsts pārvaldes iestāžu, 
konkurences iestāžu vai citu valsts vai 
Kopienas iestāžu vadošiem darbiniekiem ar 
attiecīgu pieredzi enerģētikas nozarē. 
Apelācijas valde ieceļ priekšsēdētāju. 
Apelācijas valde pieņem lēmumus ar 
kvalificētu vairākumu, ko veido vismaz 
četri no sešiem locekļiem. Apelācijas valdi 
sasauc pēc vajadzības.

1. Apelācijas valdi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kurus ieceļ no pašreizējiem 
vai bijušajiem valsts pārvaldes iestāžu, 
konkurences iestāžu vai citu valsts vai 
Kopienas iestāžu vadošiem darbiniekiem ar 
attiecīgu pieredzi enerģētikas nozarē; viņus 
ieceļ, ņemot vērā kvalifikācijas kritērijus 
un to, lai būtu pārstāvētas divpadsmit
dažādas dalībvalstis. Apelācijas valde ieceļ 
priekšsēdētāju. Apelācijas valde pieņem 
lēmumus ar kvalificētu vairākumu, ko 
veido vismaz četri no sešiem locekļiem. 
Apelācijas valdi sasauc pēc vajadzības.

Or. ro

Pamatojums

Galvenie faktori ir Aģentūras locekļu dažādība, pieredze un kompetence. 
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Grozījums Nr. 112
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
15. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 
valdi.

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde pēc Komisijas un 
Padomes kopēja priekšlikuma, 
apspriežoties ar regulatoru valdi.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana.

Grozījums Nr. 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
15. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 
valdi. 

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
Eiropas Parlaments pēc Komisijas 
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 
tīklu.

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
15. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru 3. Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru 
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termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var 
atjaunot. Apelācijas valdes locekļi lēmumu 
pieņemšanā ir neatkarīgi; tos nesaista 
nekādi norādījumi. Apelācijas valdes 
locekļi nedrīkst veikt citus pienākumus 
Aģentūrā, tās administratīvajā valdē vai 
regulatoru valdē. Apelācijas valdes 
locekļus nevar atlaist no amata, izņemot, 
ja loceklis ir atzīts par vainīgu nopietnā 
pārkāpumā un atlaišanas lēmumu pieņem 
administratīvā valde pēc apspriešanās ar 
regulatoru valdi.

termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var 
atjaunot. Apelācijas valdes locekļi lēmumu 
pieņemšanā ir neatkarīgi; tos nesaista 
nekādi norādījumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
15. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var 
atjaunot. Apelācijas valdes locekļi lēmumu 
pieņemšanā ir neatkarīgi; tos nesaista 
nekādi norādījumi. Apelācijas valdes 
locekļi nedrīkst veikt citus pienākumus 
Aģentūrā, tās administratīvajā valdē vai 
regulatoru valdē. Apelācijas valdes 
locekļus nevar atlaist no amata, izņemot, ja 
loceklis ir atzīts par vainīgu nopietnā 
pārkāpumā un atlaišanas lēmumu pieņem 
administratīvā valde pēc apspriešanās ar 
regulatoru valdi.

3. Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru 
termiņš ir seši gadi. Apelācijas valdes 
locekļi lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgi; 
tos nesaista nekādi norādījumi. Apelācijas 
valdes locekļi nedrīkst veikt citus 
pienākumus Aģentūrā, tās administratīvajā 
valdē vai regulatoru valdē. Apelācijas 
valdes locekļus nevar atlaist no amata, 
izņemot, ja loceklis ir atzīts par vainīgu 
nopietnā pārkāpumā un atlaišanas lēmumu 
pieņem administratīvā valde pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana.
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Grozījums Nr. 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
17. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Aģentūra nepieņem lēmumu, 
Eiropas Pirmās instances tiesā vai 
Eiropas Kopienu Tiesā var ierosināt 
tiesvedību par bezdarbību saskaņā ar 
Līguma 232. pantu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
17. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūrai jāveic vajadzīgie pasākumi, 
lai ievērotu Eiropas Pirmās instances tiesas 
vai Eiropas Kopienu tiesas spriedumu.

3. Tīklam jāveic vajadzīgie pasākumi, lai 
ievērotu Eiropas Pirmās instances tiesas vai 
Eiropas Kopienu tiesas spriedumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
20. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim 
direktors sagatavo provizorisko budžeta 
projektu, kas ietver saimnieciskās darbības 
un darba programmas izdevumus, kuri 
paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo 
projektu kopā ar provizorisko amatu 
sarakstu administratīvajai valdei. Katru 

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim 
direktors sagatavo provizorisko budžeta 
projektu, kas ietver saimnieciskās darbības 
un darba programmas izdevumus, kuri 
paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo 
projektu kopā ar provizorisko amatu 
sarakstu Tīkla administratīvajai valdei. 
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gadu administratīvā valde, pamatojoties uz 
direktora sagatavoto projektu, sagatavo 
Aģentūras ieņēmumu un izdevumu aplēsi 
nākamajam finanšu gadam. Šo aplēsi, 
iekļaujot amatu saraksta projektu, 
administratīvā valde ne vēlāk kā 31. martā 
nosūta Komisijai. Pirms aplēses 
pieņemšanas direktora sagatavoto 
projektu nosūta regulatoru valdei, kas par 
šo projektu var sniegt atzinumu.

Katru gadu administratīvā valde, 
pamatojoties uz direktora sagatavoto 
projektu, sagatavo ieņēmumu un izdevumu 
aplēsi nākamajam finanšu gadam. Šo 
aplēsi, iekļaujot amatu saraksta projektu, 
administratīvā valde ne vēlāk kā 31. martā 
nosūta Komisijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
20. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Budžeta lēmējinstitūcija pieņem 
Aģentūras paredzēto amatu sarakstu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants svītrots
Personāls

1. Uz Aģentūras darbiniekiem attiecas 
Eiropas Kopienu ierēdņu Civildienesta 
noteikumi, Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtība un 
noteikumi, kurus Eiropas Kopienas 
iestādes ir kopīgi pieņēmušas, lai 
piemērotu šos civildienesta noteikumus 
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un nodarbināšanas kārtību.
2. Administratīvā valde, vienojoties ar 
Komisiju, pieņem vajadzīgos īstenošanas 
pasākumus saskaņā ar Eiropas Kopienu 
ierēdņu Civildienesta noteikumu 
110. pantā paredzēto kārtību.
3. Aģentūra attiecībā uz personālu 
izmanto pilnvaras, kādas Eiropas Kopienu 
Civildienesta noteikumos paredzētas 
iecēlējiestādei un Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtībā —
iestādei, kura pilnvarota slēgt līgumus.
4. Administratīvā valde var pieņemt 
noteikumus, kas ļauj nodarbināt 
Aģentūrā dalībvalstu norīkotus ekspertus.

Or. fr

Grozījums Nr. 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
26. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūras darbinieku personisko 
finansiālo un disciplināro atbildību pret 
Aģentūru regulē attiecīgie noteikumi, ko 
piemēro Aģentūras personālam.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
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Trešo valstu dalība
Aģentūrā var līdzdarboties valstis, kas nav 
Eiropas Savienības dalībvalstis, bet kas 
šajā nolūkā ir noslēgušas nolīgumu ar 
Kopienu. Saskaņā ar šo nolīgumu 
attiecīgajiem noteikumiem izstrādā 
kārtību, kurā jo īpaši paredz veidu, 
apjomu un procedurālos aspektus šo 
valstu dalībai Aģentūras darbā, tostarp 
saistībā ar finanšu iemaksām un 
personālu.

Or. de

Pamatojums

Kompetenču ierobežošana ES iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Novērtēšana

1. Komisija novērtē Aģentūras darbību. 
Vērtējums aptver Aģentūras darba 
rezultātus un metodes saistībā ar šajā 
regulā un ikgadējās darba programmās 
definēto Aģentūras mērķi, pilnvarām un 
uzdevumiem. 
2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei vēlākais četrus gadus pēc pirmā 
direktora stāšanās amatā. Nākamos 
novērtējuma ziņojumus Komisija iesniedz 
vismaz ik piecus gadus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 124
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
30. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
vēlākais četrus gadus pēc pirmā direktora 
stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma 
ziņojumus Komisija iesniedz vismaz ik
piecus gadus.

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
vēlākais divus gadus pēc pirmā direktora 
stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma 
ziņojumus Komisija iesniedz vismaz reizi
trijos gados.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras darba ātrāka novērtēšana.

Grozījums Nr. 125
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
30. panta 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc pirmā novērtējuma ziņojuma 
par Aģentūras darbību un rezultātiem 
Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, 
pagarina Aģentūras pilnvaru termiņu vai 
aizvieto Aģentūru ar citu piemērotāku 
struktūru.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums, kas attiecas uz tādas aģentūras izveidi, kuru pārrauga Komisija un 
kurai galvenokārt ir konsultatīvas pilnvaras, var nenodrošināt sistēmu, kas būtu 
vispiemērotākā vienota ES gāzes un elektroenerģijas tirgus izveidei. Tādēļ Komisijai ir 
jāizskata darbības rezultāti un vajadzības gadījumā tai jāpiedāvā jauna struktūra.
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Grozījums Nr. 126
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārskatīšana
Novērtējot Aģentūras darbību, regulatoru 
valde var iesniegt priekšlikumus par 
Aģentūras darbības pārskatīšanu. 
Pirmajā priekšlikumā par pārskatīšanu jo 
īpaši jāizskata jautājums par Aģentūras 
likvidēšanu un aizstāšanu ar citu 
neatkarīgu mehānismu.

Or. es

Grozījums Nr. 127
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
31. panta virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stāšanās spēkā un pārejas pasākumi Stāšanās spēkā, pārejas un atcelšanas
pasākumi

Or. de

Pamatojums

Termiņš ir noteikts tā, lai nodrošinātu, ka tiek ņemts vērā iekšējā enerģētikas tirgus 
novērtējums.
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Grozījums Nr. 128
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
31. panta 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo regulu atceļ 2015. gada 1. janvārī.

Or. de

Pamatojums

Termiņš ir noteikts tā, lai nodrošinātu, ka tiek ņemts vērā iekšējā enerģētikas tirgus 
novērtējums.


