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Grozījums Nr. 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pieredze, kas gūta īstenojot 
Direktīvu 2003/54/EK, liecina par 
ieguvumiem, kuri var rasties 
elektroenerģijas iekšējā tirgū attiecībā uz 
lielāku efektivitāti, zemākām cenām, 
augstākiem pakalpojumu standartiem un 
aktīvāku konkurenci. Tomēr joprojām 
saglabājas būtiskas nepilnības un iespējas 
uzlabot tirgus darbību; īpaši ir vajadzīgi 
konkrēti noteikumi, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences nosacījumus 
ražošanā, jo īpaši iekļaujot visas īstermiņa 
un ilgtermiņa vides izmaksas, un lai 
samazinātu tirgus virskundzības un 
agresīvas uzvedības draudus, nodrošinot 
nediskriminējošus pārvades un sadales 
tarifus ar tāda tīkla pieejas palīdzību, 
kura pamatā ir pirms to stāšanās spēkā 
publicēti tarifi, un nodrošinot, ka tiek 
aizsargātas mazo un mazaizsargāto 
patērētāju tiesības un ka tiek atklāta 
informācija par enerģijas avotiem 
elektroenerģijas ražošanai, kā arī kā 
atsauci uz avotiem iespēju robežās 
sniedzot informāciju par to ietekmi uz 
vidi.

Or. en

Pamatojums

Iekļauj atpakaļ svarīgo Direktīvas 2003/54 2. pantu. Ja vides izmaksas, kas saistītas ar 
elektroenerģijas ražošanu, netiks iekļautas cenā, tirgus darbība joprojām būt traucēta.  Tā kā 
ar ETS (emisiju tirdzniecības sistēma) palīdzību tiek izdarīti mēģinājumi iekļaut CO2 emisiju 
izmaksas, pārdodot sertifikātus vairāksolīšanā, ir jāievieš paralēlas iniciatīvas, lai enerģijas 
cenā iekļautu citas ar vidi saistītas izmaksas. Komisijai jāsāk uzraudzīt šādi tirgus darbības 
traucējumi.
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Grozījums Nr. 90
Esko Seppänen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vispārēja elektroenerģijas tirgus 
saskaņošana rada nelīdzsvarotas cenas 
dažādās valstīs.

Or. en

Pamatojums

Valstīs, kurās ir lēta elektroenerģija, pieprasījums no valstīm, kurās ir dārga elektroenerģija, 
samazina piegādes, eksportējot elektroenerģiju, un samazinātās piegādes palielina cenas, 
kuras maksā patērētāji. Šī iemesla dēļ saskaņošanai arī ir negatīva ietekme uz tirgiem, un tas 
arī ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 91
Esko Seppänen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Saskaņošanas ietekme ir rūpīgi jāpēta, 
jo vairumtirdzniecības cenu veidošanas 
peļņas norma un hidroenerģijas un 
kodolenerģijas ražotāju peļņa no emisiju 
kvotu tirdzniecības shēmas rada 
nelīdzsvarotas sekas.

Or. en

Pamatojums

Cenu veidošanas mehānisms saskaņotajā Eiropas elektroenerģijas tirgū rada neparedzēti 
lielu peļņu uzņēmumiem, kas ražo hidroenerģiju un kodolenerģiju un kuriem nav vajadzīgas 
emisiju kvotas. Šobrīd elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas pamatā ir cena pie peļņas 
normas, un to nosaka, augstākajām ražošanas izmaksām pieskaitot emisiju kvotu cenu, lai 
gan ražotājam tā nav vajadzīga.  Cenu sistēma ir jāizstrādā tā, lai elektroenerģijas 
vairumtirdzniecības cenā tiktu ņemtas vērā atšķirības ražošanas izmaksās.
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Grozījums Nr. 92
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Taču patlaban visiem Kopienas 
uzņēmumiem nevar garantēt tiesības 
pārdot elektroenerģiju jebkurā dalībvalstī 
ar vienādiem noteikumiem, bez 
diskriminācijas vai ierobežojumiem. Īpaši 
jānorāda, ka visās dalībvalstīs vēl nepastāv 
nediskriminējoša pieeja tīkliem un vienlīdz 
efektīva regulatīvā uzraudzība, jo 
pašreizējais tiesiskais regulējums nav 
pietiekams.

3. Taču patlaban visiem uzņēmumiem 
visās dalībvalstīs nevar garantēt tiesības 
pārdot elektroenerģiju jebkurā dalībvalstī 
ar vienādiem noteikumiem, bez 
diskriminācijas vai ierobežojumiem. Īpaši 
jānorāda, ka visās dalībvalstīs vēl nepastāv 
nediskriminējoša pieeja tīkliem un vienlīdz 
efektīva regulatīvā uzraudzība, jo 
pašreizējais tiesiskais regulējums nav 
pietiekams.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais formulējums rada priekšstatu, ka Komisijas izvirzītās konkurences 
problēmas pastāv visās ES dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 93
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Drošas elektroenerģijas piegādes ir 
ārkārtīgi svarīgas Eiropas sabiedrības 
attīstībai, ilgtspējīgas klimata pārmaiņu 
politikas īstenošanai, kā arī konkurences 
stiprināšanai iekšējā tirgū. Šo mērķu 
sasniegšanai ir jāturpina attīstīt 
pārrobežu starpsavienojumi, lai 
nodrošinātu visu enerģijas avotu 
apkalpošanu/piegādes par zemāko 
iespējamo cenu gan Eiropas Savienības 
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patērētājiem, gan rūpniecības nozarei.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Īpašumtiesību nošķiršana starp 
uzņēmumiem, kas ražo un piegādā 
elektroenerģiju, un uzņēmumiem, kam 
pieder pārvades sistēmas, ir būtiska, lai 
Eiropā ieviestu jauna veida atjaunojamus 
elektroenerģijas avotus.

Or. es

Grozījums Nr. 95
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Funkcionējošam iekšējam 
elektroenerģijas tirgum ir jāsniedz 
ražotājiem piemēroti stimuli ieguldīt 
jaunos enerģijas ražošanas veidos un 
jānodrošina patērētājus ar atbilstīgiem 
pasākumiem, lai veicinātu efektīvāku 
enerģijas izmantošanu; drošas enerģijas 
piegādes ir priekšnoteikums, lai to 
sasniegtu.

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ņemot vērā, ka atjaunojamie avoti ir 
ilgtspējīgi enerģijas avoti, ir būtiski attīstīt 
elektroenerģijas starpsavienojumu jaudu 
Eiropas Savienības mērogā, īpašu 
uzmanību pievēršot visizolētākajām 
valstīm un reģioniem ES enerģijas tirgū, 
lai nodrošinātu dalībvalstīm līdzekļus, kas 
vajadzīgi 20 % atjaunojamo enerģijas 
avotu mērķa sasniegšanai līdz 
2020. gadam.

Or. es

Pamatojums

Saikne starp starpsavienojumu procentuālo attiecību un jaudu, kas ieviesta atjaunojamo 
enerģijas avotu ražošanā, ir būtiska, lai sasniegtu20 % atjaunojamo enerģijas avotu mērķi.

Grozījums Nr. 97
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Iekšējam tirgum ir jāuzlabo 
tirdzniecība un elektroenerģijas plūsma 
uz ārvalstīm, lai nodrošinātu vislabāko 
pieejamo elektroenerģijas ražošanu un 
zemākās iespējamās cenas. Vienlaicīgi tas 
nedrīkst būt par attaisnojumu 
dalībvalstīm un ražotājiem neinvestēt 
jaunā un modernā elektroenerģijas 
ražošanas tehnoloģijā. Dalībvalstīm, kas 
ar tiesību aktu vai politisku lēmumu 
palīdzību izvēlas samazināt tādas 
elektroenerģijas ražošanas jaudu, kas 
nerada CO2 emisijas, ir jāiegulda tikpat 
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liels elektroenerģijas ražošanas apjoms, 
kāds iegūstams no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, un jāpaskaidro, kā tās 
sasniegs šo mērķi.

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt stimulus investēt tādā elektroenerģijas ražošanā, kas nerada 
CO2 emisijas, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādes pieprasījumu.

Grozījums Nr. 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijas 2007. gada 10. janvāra 
paziņojumā „Enerģētikas politika Eiropai”
uzsvērts, cik svarīgi ir pabeigt 
elektroenerģijas iekšējā tirgus izveidi un 
pieņemt vienādus noteikumus visiem 
Kopienas elektroenerģijas uzņēmumiem. 
Paziņojums par iekšējo enerģētikas tirgu 
un nozares konkurences pētījuma 
noslēguma ziņojums liecina, ka pašreizējie 
noteikumi un pasākumi nav pietiekams 
pamats funkcionējoša iekšējā tirgus 
izveidei.

4. Komisijas 2007. gada 10. janvāra 
paziņojumā „Enerģētikas politika Eiropai”
uzsvērts, cik svarīgi ir pabeigt 
elektroenerģijas iekšējā tirgus izveidi un 
pieņemt vienādus noteikumus visiem 
Kopienas elektroenerģijas uzņēmumiem. 
Paziņojums par iekšējo enerģētikas tirgu 
liecina, ka pašreizējie noteikumi un 
pasākumi nav pietiekams pamats 
funkcionējoša iekšējā tirgus izveidei. 
Turklāt nozares konkurences pētījuma 
noslēguma ziņojums un ietekmes 
novērtējums, kas tika sagatavots, lai 
atbalstītu trešo tiesību aktu paketi par 
iekšējo enerģijas tirgu, nesniedza 
pārliecinošus pierādījumus, lai varētu 
noteikt vislabāko vai vienīgo veidu, kā 
uzlabot iekšējā tirgus darbību.

Or. fr

Pamatojums

Nozares konkurences pētījuma noslēguma ziņojums tika smagi kritizēts, kad tas tika 
iesniegts ITRE komitejai, kas daļēji bija saistīts ar tā ārkārtīgi apšaubāmajām 
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statistiskajām atbilstībām un virkni nepilnīgu datu un datu bez atsaucēm. Tajā bija 
izklāstīts daļējs novērojums par to, kā Eiropā reāli darbojas elektroenerģijas tīkli, un tādējādi 
neļāva definēt vienotu veidu, kādā uzlabot iekšējā elektroenerģijas tirgus darbību.

Grozījums Nr. 99
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai nodrošinātu konkurenci un 
elektroenerģijas piegādes par zemāko 
iespējamo cenu, vienlaicīgi izvairoties no 
lielo dalībnieku tirgus virskundzības, 
dalībvalstīm un valstu pārvaldes 
aģentūrām ir jāveicina tādu jaunu 
piegādātāju pārrobežu piekļuve, kas 
piedāvā atšķirīgus enerģijas avotus, kā arī 
jāveicina jauna veida elektroenerģijas 
ražošana. 

Or. en

Pamatojums

Tas atvērs dalībvalstu tirgus, jo īpaši tos, kuros ir dominējoši tirgus dalībnieki, un nodrošinās 
taisnīgu piekļuvi citiem tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nenošķirot tīklus no ražošanas un 
piegādes darbībām, mēs riskējam ne vien 
ar diskrimināciju tīkla ekspluatācijā, bet arī 
ar to, ka vertikāli integrēti uzņēmumi 
zaudē stimulu pienācīgi investēt tīklos.

5. Nenošķirot tīklus no ražošanas un 
piegādes darbībām, mēs riskējam ne vien 
ar diskrimināciju tīkla ekspluatācijā, bet arī 
ar to, ka uzņēmumi zaudē stimulu pienācīgi 
investēt tīklos. Galvenā motivācija investēt 
ir operatoru saņemtā atlīdzība. Ja valsts 
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pārvaldes iestāde nosaka zemu atlīdzības 
līmeni, tas samazinās investīcijas. Tomēr, 
ja tā nosaka taisnīgu un proporcionālu 
atlīdzības līmeni, nodrošinot, ka ienākumi 
sedz izmaksas un ka investīcijas 
atmaksājas, tā automātiski palielinās 
investīcijas neatkarīgi no tā, vai tīkla 
operators pieder integrētai grupai. Tādēļ 
primārais pamatfaktors, kas nosaka 
investīcijas, ir cenu veidošanas 
regulēšana un valsts pārvaldes iestāžu 
loma un pilnvaras, kas ir jāstiprina, lai 
pabeigtu iekšējā tirgus veidošanu 
patērētāju interesēs.

Or. fr

Pamatojums

Uzņēmuma īpašumtiesību struktūra nav investīcijas noteicošs faktors, kura pamatā ir 
iespējamība, ka investīcijas atmaksāsies un dos ienākumus. Īpašumtiesību nošķiršana 
neatrisina problēmu, ko rada visi monopolstāvokļi, tas ir risku, ka situācija varētu tikt 
izmantota, lai līdz maksimumam palielinātu ienākumus, kas tiek gūti no monopolstāvokļa. Šis 
risks pastāv neatkarīgi no īpašumtiesību struktūras, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir 
vertikāli integrēts.

Grozījums Nr. 101
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pašreizējie tiesiskie un funkcionālie 
nošķiršanas noteikumi nav nodrošinājuši 
pārvades sistēmu operatoru efektīvu 
nošķiršanu. Eiropadome 2007. gada 8. un 
9. marta sanāksmē Briselē aicināja 
Komisiju izstrādāt tiesību aktu projektus, 
lai panāktu efektīvu piegādes un ražošanas 
darbību nodalījumu no tīkla operācijām.

6. Pašreizējie tiesiskie un funkcionālie 
nošķiršanas noteikumi vēl nav 
nodrošinājuši pārvades sistēmu operatoru 
efektīvu nošķiršanu visās dalībvalstīs, 
daļēji tāpēc, ka netiek īstenoti pašreizējie 
Eiropas tiesību akti. Eiropadome 
2007. gada 8. un 9. marta sanāksmē Briselē 
aicināja Komisiju izstrādāt tiesību aktu 
projektus, lai panāktu efektīvu piegādes un 
ražošanas darbību nodalījumu no tīkla 
operācijām.
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Or. en

Pamatojums

Jāatzīmē, ka viens no iemesliem, kāpēc Eiropas enerģijas tirgi funkcionē nepietiekami, ir 
tāds, ka tiek nepietiekami īstenoti pašreizējie noteikumi, kas arī tika uzsvērts 2007. gada 
10. janvāra nozares pētījuma ziņojuma 151., 153. un 478. punktā.

Grozījums Nr. 102
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pašreizējie tiesiskie un funkcionālie 
nošķiršanas noteikumi nav nodrošinājuši 
pārvades sistēmu operatoru efektīvu 
nošķiršanu. Eiropadome 2007. gada 8. un 
9. marta sanāksmē Briselē aicināja 
Komisiju izstrādāt tiesību aktu projektus, 
lai panāktu efektīvu piegādes un ražošanas 
darbību nodalījumu no tīkla operācijām. 

6. Pašreizējie tiesiskie un funkcionālie 
nošķiršanas noteikumi vēl nav 
nodrošinājuši pārvades sistēmu operatoru 
efektīvu nošķiršanu visās dalībvalstīs, 
daļēji tāpēc, ka netiek īstenoti pašreizējie 
Eiropas tiesību akti. Eiropadome 
2007. gada 8. un 9. marta sanāksmē Briselē 
aicināja Komisiju izstrādāt tiesību aktu 
projektus, lai panāktu efektīvu piegādes un 
ražošanas darbību nodalījumu no tīkla 
operācijām.

Or. en

Pamatojums

Jāatzīmē, ka viens no iemesliem, kāpēc Eiropas enerģijas tirgi funkcionē nepietiekami, ir 
tāds, ka tiek nepietiekami īstenoti pašreizējie noteikumi, kas arī tika uzsvērts 2007. gada 
10. janvāra nozares pētījuma ziņojuma 151., 153. un 478. punktā.

Grozījums Nr. 103
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Iesniegtais ietekmes novērtējums 
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nevarēja nešaubīgi pierādīt, ka pastāv 
cēloņsakarība starp diskrimināciju 
attiecībā uz piekļuvi un īpašumtiesību 
struktūru, starp investīciju apjomu un 
īpašumtiesību struktūru vai starp cenu 
līmeni un īpašumtiesību struktūru. 
Empīriskie dati vairāk norāda uz 
cēloņsakarību starp visiem 
iepriekšminētajiem faktoriem un efektīvu 
reglamentēšanu.

Or. de

Pamatojums

Iesniegtais ietekmes novērtējums piedāvā empīriskus datus, kas ir šo priekšlikumu pamatā. 
Uzmanīgāk izpētot ietekmes novērtējuma saturu un pamatojumu, saglabājas šaubas par to, 
vai ierosinātās darbības ir piemērotas, lai sasniegtu šīs pasākumu paketes mērķus.

Grozījums Nr. 104
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Efektīvi nošķirt var tikai vienā veidā —
likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu 
dabisko motivāciju diskriminēt 
konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un 
investīcijām. Vienkāršākais un stabilākais
risinājums dabiskā interešu konflikta 
novēršanai un piegādes drošības 
panākšanai ir īpašumtiesību nošķiršana —
tīkla īpašnieks, kas nav atkarīgs no 
piegādes un ražošanas interesēm, tiek 
iecelts par tīkla operatoru. Tāpēc Eiropas 
Parlamenta 2007. gada 10. jūlijā 
pieņemtajā rezolūcijā par gāzes un 
elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību 
nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma par 
visefektīvāko līdzekli, lai nediskriminējoši 
veicinātu investīcijas infrastruktūrā, jaunu 
dalībnieku taisnīgu piekļuvi tīklam un 

7. Efektīvi nošķirt var tikai vienā veidā —
likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu 
dabisko motivāciju diskriminēt 
konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un 
investīcijām. Pēc Komisijas domām 
vienkāršs un stabils risinājums dabiskā 
interešu konflikta novēršanai un piegādes 
drošības panākšanai ir īpašumtiesību 
nošķiršana — tīkla īpašnieks, kas nav 
atkarīgs no piegādes un ražošanas 
interesēm, tiek iecelts par tīkla operatoru. 
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlijā 
pieņemtajā rezolūcijā par gāzes un 
elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību 
nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma par 
efektīvu līdzekli, lai nediskriminējoši 
veicinātu investīcijas infrastruktūrā, jaunu 
dalībnieku taisnīgu piekļuvi tīklam un 
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pārredzamību tirgū. Minēto iemeslu dēļ
dalībvalstīm jānodrošina, ka tai pašai 
personai vai personām nav iespēju 
kontrolēt (tostarp izmantojot mazākuma 
veto tiesības stratēģiski svarīgos lēmumos, 
piemēram, par investīcijām) ražošanas vai 
piegādes uzņēmumu un tajā pašā laikā 
būt ieinteresētai pārvades sistēmas 
operatorā vai pārvades sistēmā vai 
izmantot savas tiesības šajos uzņēmumos. 
Un otrādi — ja persona kontrolē pārvades 
sistēmas operatoru, jāizslēdz iespēja šai 
pašai personai būt ieinteresētai piegādes 
uzņēmumā vai izmantot savas tiesības 
šajā uzņēmumā. 

pārredzamību tirgū. Tā kā Kopiena nav 
kompetenta norīkot uzņēmumu un 
ražošanas līdzekļu atsavināšanu un tai ir 
saistošas pamattiesības uz īpašumu, 
dalībvalstīm tomēr jābūt tiesīgām arī 
piemērot mazāk traucējošus un 
apgrūtinošus mehānismus, lai atrisinātu 
interešu konfliktus un nodrošinātu 
investīcijas. Turklāt tikai šādas 
alternatīvas var nodrošināt vienlīdzīgu 
izturēšanos pret publiskiem un privātiem 
uzņēmumiem, kas ir viens no Kopienas 
tiesību aktu pamatprincipiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan īpašumtiesību nošķiršanu var uzskatīt par efektīvu veidu, lai atrisinātu interešu 
konfliktu integrētos uzņēmumos, neviens īpašumtiesību nošķiršanas aizstāvis līdz šim nav 
parādījis, ka pašreizējās konkurences problēmas Eiropas enerģijas tirgos var tikt atrisinātas, 
vienīgi nošķirot pārvades sistēmu operatoru īpašumtiesības. Turklāt īpašumtiesību nošķiršana 
rada nopietnas bažas attiecībā uz Kopienas kompetenci un Kopienas tiesību aktos 
garantētajām īpašumtiesībām.

Grozījums Nr. 105
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Efektīvi nošķirt var tikai vienā veidā —
likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu 
dabisko motivāciju diskriminēt 
konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un 
investīcijām. Vienkāršākais un stabilākais
risinājums dabiskā interešu konflikta 
novēršanai un piegādes drošības 
panākšanai ir īpašumtiesību nošķiršana —
tīkla īpašnieks, kas nav atkarīgs no 
piegādes un ražošanas interesēm, tiek 
iecelts par tīkla operatoru. Tāpēc Eiropas 

7. Efektīvi nošķirt var tikai vienā veidā —
likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu 
dabisko motivāciju diskriminēt 
konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un 
investīcijām. Pēc Komisijas domām 
vienkāršs un stabils risinājums dabiskā 
interešu konflikta novēršanai un piegādes 
drošības panākšanai ir īpašumtiesību 
nošķiršana — tīkla īpašnieks, kas nav 
atkarīgs no piegādes un ražošanas 
interesēm, tiek iecelts par tīkla operatoru. 
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Parlamenta 2007. gada 10. jūlijā 
pieņemtajā rezolūcijā par gāzes un 
elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību 
nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma par 
visefektīvāko līdzekli, lai nediskriminējoši 
veicinātu investīcijas infrastruktūrā, jaunu 
dalībnieku taisnīgu piekļuvi tīklam un 
pārredzamību tirgū. Minēto iemeslu dēļ
dalībvalstīm jānodrošina, ka tai pašai 
personai vai personām nav iespēju 
kontrolēt (tostarp izmantojot mazākuma 
veto tiesības stratēģiski svarīgos lēmumos, 
piemēram, par investīcijām) ražošanas vai 
piegādes uzņēmumu un tajā pašā laikā 
būt ieinteresētai pārvades sistēmas 
operatorā vai pārvades sistēmā vai 
izmantot savas tiesības šajos uzņēmumos. 
Un otrādi — ja persona kontrolē pārvades 
sistēmas operatoru, jāizslēdz iespēja šai 
pašai personai būt ieinteresētai piegādes 
uzņēmumā vai izmantot savas tiesības 
šajā uzņēmumā.

Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlijā 
pieņemtajā rezolūcijā par gāzes un 
elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību 
nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma par 
visefektīvāko līdzekli, lai nediskriminējoši 
veicinātu investīcijas infrastruktūrā, jaunu 
dalībnieku taisnīgu piekļuvi tīklam un 
pārredzamību tirgū, tomēr dalībvalstīm arī 
jābūt tiesīgām piemērot mazāk 
traucējošus mehānismus, lai atrisinātu 
interešu konfliktus un nodrošinātu 
investīcijas saskaņā ar īpašiem 
nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan īpašumtiesību nošķiršanu var uzskatīt par efektīvu veidu, lai atrisinātu interešu 
konfliktu integrētos uzņēmumos, neviens īpašumtiesību nošķiršanas aizstāvis līdz šim nav 
parādījis, ka pašreizējās konkurences problēmas Eiropas enerģijas tirgos var tikt atrisinātas, 
vienīgi nošķirot pārvades sistēmu operatoru īpašumtiesības.

Grozījums Nr. 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Efektīvi nošķirt var tikai vienā veidā —
likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu 
dabisko motivāciju diskriminēt 
konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un 

7. Efektīvi nošķirt var — likvidējot 
vertikāli integrētu uzņēmumu dabisko 
motivāciju diskriminēt konkurentus 
attiecībā uz pieeju tīkliem un investīcijām. 
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investīcijām. Vienkāršākais un stabilākais 
risinājums dabiskā interešu konflikta 
novēršanai un piegādes drošības 
panākšanai ir īpašumtiesību nošķiršana —
tīkla īpašnieks, kas nav atkarīgs no 
piegādes un ražošanas interesēm, tiek 
iecelts par tīkla operatoru. Tāpēc Eiropas 
Parlamenta 2007. gada 10. jūlijā 
pieņemtajā rezolūcijā par gāzes un 
elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību 
nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma par 
visefektīvāko līdzekli, lai nediskriminējoši 
veicinātu investīcijas infrastruktūrā, jaunu 
dalībnieku taisnīgu piekļuvi tīklam un 
pārredzamību tirgū. Minēto iemeslu dēļ 
dalībvalstīm jānodrošina, ka tai pašai 
personai vai personām nav iespēju 
kontrolēt (tostarp izmantojot mazākuma 
veto tiesības stratēģiski svarīgos lēmumos, 
piemēram, par investīcijām) ražošanas vai 
piegādes uzņēmumu un tajā pašā laikā 
būt ieinteresētai pārvades sistēmas 
operatorā vai pārvades sistēmā vai 
izmantot savas tiesības šajos uzņēmumos. 
Un otrādi — ja persona kontrolē pārvades 
sistēmas operatoru, jāizslēdz iespēja šai 
pašai personai būt ieinteresētai piegādes 
uzņēmumā vai izmantot savas tiesības 
šajā uzņēmumā.

Viens no risinājuma veidiem dabiskā 
interešu konflikta novēršanai ir 
īpašumtiesību nošķiršana — tīkla 
īpašnieks, kas nav atkarīgs no piegādes un 
ražošanas interesēm, tiek iecelts par tīkla 
operatoru. Eiropas Parlamenta 2007. gada 
10. jūlijā pieņemtajā rezolūcijā par gāzes 
un elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību 
nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma par 
visefektīvāko līdzekli, lai nediskriminējoši 
veicinātu investīcijas infrastruktūrā, jaunu 
dalībnieku taisnīgu piekļuvi tīklam un 
pārredzamību tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Īpašumtiesību nošķiršana ir viens no Komisijas ierosinātajiem veidiem, kā atrisināt interešu 
konfliktu, kas raksturīgs vertikāli integrētiem uzņēmumiem. Tas nav vienīgais veids, kā to 
sasniegt, un tam jāturpina būt alternatīvai citu šajā direktīvā minēto iespēju skaitā. Nav 
pārliecinošu pierādījumu, ka īpašumtiesību nošķiršana ļauj nodrošināt piegādes drošību. 
Nevienā nopietnā ietekmes novērtējumā nav sniegti šādi pierādījumi.
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Grozījums Nr. 107
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Jebkurai īstenojamai sistēmai jābūt 
efektīvai, novēršot jebkādus interešu 
konfliktus starp ražotājiem un pārvades 
sistēmu operatoriem, lai veicinātu 
vajadzīgās investīcijas un nodrošinātu 
tirgus jaunpienācēju piekļuvi saskaņā ar 
pārredzamu un efektīvu regulatīvo 
režīmu.

Or. en

Pamatojums

Jebkurai ieviestajai sistēmai jābūt efektīvai un pārredzamai – tomēr tai jānodrošina 
vajadzīgās investīcijas.

Grozījums Nr. 108
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Tā kā dažkārt, lai nošķirtu 
īpašumtiesības, vajadzīga uzņēmumu 
pārstrukturizācija, dalībvalstīm jāpiešķir 
papildu laiks attiecīgo noteikumu 
piemērošanai. Turklāt, ņemot vērā 
elektroenerģijas un gāzes nozares vertikālo 
saikni, nošķiršanas noteikumi jāattiecina uz 
abām nozarēm.

8. Tā kā dažkārt, lai nošķirtu 
īpašumtiesības, vajadzīga uzņēmumu 
pārstrukturizācija, dalībvalstīm, kas nolemj 
īstenot īpašumtiesību nošķiršanu,
jāpiešķir papildu laiks attiecīgo noteikumu 
piemērošanai. Turklāt, ņemot vērā 
elektroenerģijas un gāzes nozares vertikālo 
saikni, nošķiršanas noteikumi jāattiecina
uz abām nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Jaunajā formulējumā ir ņemts vērā, ka īpašumtiesību nošķiršana ir tikai viena no iespējām.
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Grozījums Nr. 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Dalībvalstis, kas to vēlas, var piemērot
šīs direktīvas noteikumus attiecībā uz 
lietderīgu un efektīvu pārvades sistēmu un 
pārvades sistēmas operatoru nodalīšanu. 
Šī nodalīšana ir lietderīga, jo tā palīdz 
nodrošināt pārvades sistēmas operatoru 
neatkarību. Tā ir efektīva, jo tā nodrošina 
piemērotāku regulējošo sistēmu, lai 
garantētu taisnīgu konkurenci, 
pietiekamas investīcijas, jaunu tirgus 
dalībnieku piekļuvi un elektroenerģijas 
tirgu integrāciju. Tās pamatā ir 
organizatorisko pasākumu un pasākumu 
attiecībā uz pārvades sistēmas operatoru 
pārvaldību pīlārs un pasākumu attiecībā 
uz investīcijām, jaunu ražošanas jaudu 
pieslēgšanu tīklam un tirgus integrāciju 
ar reģionālās sadarbības palīdzību pīlārs.
Tā atbilst prasībām, ko Eiropadome 
noteica savā 2007. gada 8. un 9. marta 
sanāksmē Briselē.

Or. fr

Pamatojums

Lietderīga un efektīva pārvades sistēmu un pārvades sistēmas operatoru (PSO) nodalīšana 
palīdz garantēt PSO neatkarību, izmantojot virkni pasākumu, kas ir savienojami ar valstu 
konstitūcijām un saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā arī brīvu kapitāla apriti. 
Apvienojumā ar pasākumiem, lai veicinātu investīcijas un tirgus integrāciju, tā sniedz 
vispārēju atbildi, un tā ir jāiekļauj direktīvā.
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Grozījums Nr. 110
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Izveidojot sistēmas operatorus, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vertikāli integrēti uzņēmumi 
var paturēt savā īpašumā tīklu aktīvus, 
vienlaikus neapdraudot efektīvu interešu 
nošķiršanu, ja neatkarīgais sistēmas 
operators veic visas tīkla operatora 
funkcijas un ja tiek nodrošināta sīks 
regulējums un aptveroši regulatīvās 
kontroles mehānismi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Valstu transporta tīklu īpašumtiesību nošķiršana ir vienīgā iespēja garantēt valstu transporta 
tīklu administratoru neatkarību un veicināt pārredzamību. Tāpat tas ļautu valstu transporta 
tīklu administratoriem efektīvāk veicināt tirgus darbību. NSO sistēmā valstu transporta tīklu 
īpašumtiesības un komercdarbība joprojām ir vienu un to pašu īpašnieku pārvaldībā. Lai gan 
valstu transporta darbības tiek strikti regulētas, tas rada daudzus noteikumus.

Grozījums Nr. 111
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Izveidojot sistēmas operatorus, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vertikāli integrēti uzņēmumi var 
paturēt savā īpašumā tīklu aktīvus, 
vienlaikus neapdraudot efektīvu interešu 
nošķiršanu, ja neatkarīgais sistēmas 
operators veic visas tīkla operatora 
funkcijas un ja tiek nodrošināta sīks 
regulējums un aptveroši regulatīvās 

10. Izveidojot sistēmas operatorus, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vertikāli integrēti uzņēmumi var 
paturēt savā īpašumā tīklu aktīvus, 
vienlaikus neapdraudot efektīvu interešu 
nošķiršanu, ja neatkarīgais sistēmas 
operators veic visas tīkla operatora 
funkcijas vai ja tiek attiecīgi īstenota 
lietderīga un efektīva nošķiršana un ja 
tiek nodrošināta sīks regulējums un 
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kontroles mehānismi. aptveroši regulatīvās kontroles mehānismi.

Or. en

Pamatojums

Šajos apsvērumos jāuzsver, ka pārvades sistēmu īpašniekiem, kuru īpašumtiesības nav 
nošķirtas, jābūt iespējai izvēlēties starp neatkarīgu sistēmas operatoru un lietderīgas un 
efektīvas nošķiršanas (LEN) modeli.

Grozījums Nr. 112
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Izveidojot sistēmas operatorus, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vertikāli integrēti uzņēmumi var 
paturēt savā īpašumā tīklu aktīvus, 
vienlaikus neapdraudot efektīvu interešu 
nošķiršanu, ja neatkarīgais sistēmas 
operators veic visas tīkla operatora 
funkcijas un ja tiek nodrošināta sīks 
regulējums un aptveroši regulatīvās 
kontroles mehānismi.

10. Izveidojot sistēmas operatorus, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vertikāli integrēti uzņēmumi var 
paturēt savā īpašumā tīklu aktīvus, 
vienlaikus neapdraudot efektīvu interešu 
nošķiršanu, ja neatkarīgais sistēmas 
operators veic visas tīkla operatora 
funkcijas vai ja tiek attiecīgi īstenota 
lietderīga un efektīva nošķiršana un ja 
tiek nodrošināta sīks regulējums un 
aptveroši regulatīvās kontroles mehānismi.

Or. en

Pamatojums

Šajos apsvērumos jāuzsver, ka pārvades sistēmu īpašniekiem, kuru īpašumtiesības nav 
nošķirtas, jābūt iespējai izvēlēties starp neatkarīgu sistēmas operatoru un lietderīgas un 
efektīvas nošķiršanas (LEN) modeli.
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Grozījums Nr. 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Ievērojot noteikumus par lietderīgu 
un efektīvu tiesisko nošķiršanu, un ar 
nosacījumu, ka tīkla uzņēmumi veic visas 
tīkla operatora darbības un ir ieviests sīks 
regulējums un aptverošs regulatīvās 
kontroles mehānisms, vertikāli integrēti 
uzņēmumi var saglabāt īpašumtiesības 
pār saviem tīkla aktīviem un vienlaicīgi 
nodrošināt efektīvu interešu nodalīšanu.

Or. en

Pamatojums

Tas attiecas uz grozīto 8. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 114
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu 
un, atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —

svītrots
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izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Valstu transporta tīklu īpašumtiesību nošķiršana ir vienīgā iespēja garantēt valstu transporta 
tīklu administratoru neatkarību un veicināt pārredzamību. Tāpat tas ļautu valstu transporta 
tīklu administratoriem efektīvāk veicināt tirgus darbību. NSO sistēmā valstu transporta tīklu 
īpašumtiesības un komercdarbība joprojām ir vienu un to pašu īpašnieku pārvaldībā. Lai gan 
valstu transporta darbības tiek strikti regulētas, tas rada daudzus noteikumus.

Grozījums Nr. 115
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu
un, atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —
izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp dažādiem variantiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 116
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu
un, atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —
izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp dažādiem variantiem.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu lēmums par to, kā jāsasniedz priekšlikumos noteiktie 
mērķi, ir jāatstāj dalībvalstu ziņā.

Grozījums Nr. 117
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
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uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un, 
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —
izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp trim variantiem: 
īpašumtiesību nošķiršanu, neatkarīga 
sistēmas operatora izveidi vai lietderīgu 
un efektīvu nošķiršanu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai izvēlēties starp trim pārvades tīkla nošķiršanas variantiem: 
īpašumtiesību nošķiršanu, neatkarīga sistēmas operatora (NSO) modeli, lietderīgu un efektīvu 
nošķiršanu (LEN). Visi trīs varianti ir vienlīdz piemēroti, lai garantētu nediskriminējošu 
piekļuvi sistēmai, lai atrisinātu interešu konfliktus integrētajā uzņēmumā un veicinātu 
investīcijas tīklā.

Grozījums Nr. 118
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un, 
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav atkarīgi 
no piegādes un ražošanas interesēm. Lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma vai ja dalībvalsts uzskata par 
piemērotu nodrošināt nosacījumus 
efektīvai Eiropas pārvades sistēmu 
operatoru tīklu darbībai vai pārvalstiska 
pārvades sistēmas operatora izveidei, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas starp 
īpašumtiesību nošķiršanu un, atkāpjoties no 
šīs prasības, neatkarīgu sistēmas operatoru 



PE404.393v01-00 24/103 AM\713546LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenošanā — izmantot tiešu nodalīšanu vai 
sadalīt integrētā uzņēmuma īpašumdaļas 
tīkla uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes 
un ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

izveidi, kas nav atkarīgi no piegādes un 
ražošanas interesēm, tādējādi, lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 
vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenošanā — izmantot tiešu nodalīšanu vai 
sadalīt integrētā uzņēmuma īpašumdaļas 
tīkla uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes 
un ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Gan īpašumtiesību nošķiršana, gan NSO ir jāīsteno ar vienādiem nosacījumiem.  
Dalībvalstīm jādod iespēja izvēlēties – direktīvas spēkā stāšanās brīdī – starp šīm iespējām 
neatkarīgi no to teritorijā attiecīgajā laikā esošās tirgus struktūras.

Grozījums Nr. 119
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un, 
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav atkarīgi 
no piegādes un ražošanas interesēm. Lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 
vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenošanā — izmantot tiešu nodalīšanu vai 
sadalīt integrētā uzņēmuma īpašumdaļas 
tīkla uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes 

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas vai nu starp īpašumtiesību 
nošķiršanu, vai neatkarīgu sistēmas 
operatoru izveidi, kas nav atkarīgi no 
piegādes un ražošanas interesēm, vai 
lietderīgu un efektīvu nošķiršanu, kura 
nodrošina efektīvu pārvades sistēmas 
operatora nodalīšanu, neierobežojot tīkla 
īpašumtiesības un neradot situāciju, kad 
ir jāpārdod pārvades sistēma vai enerģijas 
ražošana. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
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un ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —
izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ievieš lietderīgu un efektīvu nošķiršanu kā trešo alternatīvu īpašumtiesību 
nošķiršanai un NSO.

Grozījums Nr. 120
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un, 
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —
izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp trim variantiem:
īpašumtiesību nošķiršanu, neatkarīga 
sistēmas operatora izveidi vai lietderīgu 
un efektīvu nošķiršanu. Lai ar neatkarīgu 
sistēmas operatoru risinājumu un 
lietderīgu un efektīvu nošķiršanu panāktu 
vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —
izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

Or. en
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Pamatojums

Šajos apsvērumos jāuzsver, ka pārvades sistēmu īpašniekiem, kuru īpašumtiesības nav 
nošķirtas, jābūt iespējai izvēlēties starp neatkarīgu sistēmas operatoru un lietderīgu un 
efektīvu nošķiršanas (LEN) modeli.

Grozījums Nr. 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un, 
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —
izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu, 
lietderīgu un efektīvu pārvades sistēmu un 
sistēmas operatoru nošķiršanu un
neatkarīgu sistēmas operatoru izveidi, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —
izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

Or. fr

Pamatojums

Lai garantētu pārvades sistēmas operatoru neatkarību, dalībvalsti nodrošina, ka vertikāli 
integrētiem uzņēmumiem ir jāievēro noteikumi attiecībā uz īpašumtiesību nošķiršanu, 
lietderīgu un efektīvu nošķiršanu vai neatkarīgiem tīkla lietotājiem. Šīm trim iespējām ir 
vienlīdzīga vērtība, un kā tādas tās tiek minētas šajā direktīvas priekšlikumā.
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Grozījums Nr. 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un,
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav atkarīgi 
no piegādes un ražošanas interesēm. Lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 
vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenošanā — izmantot tiešu nodalīšanu vai 
sadalīt integrētā uzņēmuma īpašumdaļas 
tīkla uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes 
un ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

11. Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un 
neatkarīgu sistēmas operatoru izveidi, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, un lietderīgu un efektīvu 
pārvades sistēmu operatoru tiesisko 
nošķiršanu. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —
izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgu tīkla operatoru izveidei ir jābūt vienlīdz iespējamam risinājumam. Turklāt tas 
attiecas uz grozīto 8. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 123
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Lai attīstītu konkurenci 
elektroenerģijas iekšējā tirgū, 
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patērētājiem jābūt iespējai izvēlēties 
piegādātājus, kā arī vienoties par savām 
elektroenerģijas vajadzībām ar dažādiem 
piegādātājiem.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju iespējas vērsties pie dažādiem piegādātājiem nodrošināšana palīdzēs attīstīt brīvu 
elektroenerģijas apriti un konkurenci iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 124
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 
no otras puses — pārvades darbības.

12. Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
arī nediskriminācijas princips starp 
publisko un privāto sektoru. Tāpēc viena 
un tā pati persona nedrīkst spēt atsevišķi 
vai kolektīvi ietekmēt gan pārvades 
sistēmu operatoru, gan piegādes 
uzņēmumu struktūru sastāvu, balsojumu 
vai lēmumu pieņemšanu.

Or. de

Pamatojums

Nevienlīdzīga attieksme pret publiskiem un privātiem pārvades sistēmas operatoriem ir 
diskriminējoša, jo individuālu dalībvalstu veikta politiskās ietekmes izrādīšana joprojām ir 
neatrisināta problēma. Atšķirīgi noteikumi attiecībā uz publisku un privātu uzņēmumu 
nošķiršanu ir pretrunā sākotnējam liberalizācijas mērķim un pārkāpj vienlīdzības principu. 
Nediskriminējošu piekļuvi tīklam var nodrošināt arī privāti uzņēmumi saskaņā ar 
uzņēmējdarbības tiesību noteikumiem.
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Grozījums Nr. 125
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 
no otras puses — pārvades darbības.

12. Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu.

Or. de

Pamatojums

Nevienlīdzīga attieksme pret publiskiem un privātiem uzņēmumiem ir diskriminējoša un 
nepamatota.

Grozījums Nr. 126
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 

12. Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu.
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no otras puses — pārvades darbības.

Or. en

Pamatojums

Nevienlīdzīga izturēšanās pret publisko un privāto pārvades sistēmu īpašniekiem būtu 
diskriminējoša. Komisijas priekšlikuma apsvērumos ir nošķirtas valsts īpašumā esošas 
sistēmas un privātā īpašumā esošas sistēmas. Tādēļ joprojām nav atrisināta problēma, ka 
dalībvalstis varētu vienlaicīgi politiski ietekmēt enerģijas nozares konkurences un 
reglamentēšanas aspektus.

Grozījums Nr. 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 
no otras puses — pārvades darbības.

12. Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu.

Or. de

Pamatojums

EK līguma 295. pants neietekmē īpašumtiesības dalībvalstīs. Saskaņā ar Tiesas praksi minētie 
noteikumi atspoguļo EK līguma neitralitāti attiecībā uz dalībvalstu īpašumtiesību sistēmu. Tā 
ir jāizskata atšķirīgās nozīmes starp nacionalizāciju un publiskiem uzņēmumiem dalībvalstīs 
kontekstā. Dibinot EEK, tika plānots nepieļaut, ka Kopiena ierobežo to dalībvalstu rīcības 
brīvību, kurās valda valsts ekonomika.
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Grozījums Nr. 128
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 
no otras puses — pārvades darbības.

12. Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 
no otras puses — pārvades darbības. Ja 
vertikālā integrācija tiek īstenota visā 
dalībvalstī, kontrolējot gan pārvades 
sistēmas operatoru, gan uzņēmumus, kas 
veic ražošanas vai piegādes darbības, tad 
efektīvas tiesiskās nošķiršanas prasības 
attiecībā uz šādiem uzņēmumiem ir 
jāsaglabā kā obligātas.

Or. en

Pamatojums

Ir absolūti nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus valsts īpašumā esošiem 
uzņēmumiem un privātiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 129
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar 

13. Tīkla un piegādes darbību nodalīšana
jānodrošina visā Kopienā, tā lai neviens 
Kopienas tīklu operators vai ar to saistīts 
uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
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piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, 
pārvaldes iestādēm jāpiešķir pilnvarojums 
atteikt sertifikāciju pārvades sistēmu 
operatoriem, kas neievēro nošķiršanas 
noteikumus. Lai panāktu konsekvenci 
visā Kopienā un ievērotu Kopienas 
starptautiskās saistības, Komisijai 
jāpiešķir tiesības pārskatīt pārvaldes 
iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju.

piegādes vai ražošanas darbībām nevienā
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas sertifikācijas procedūras priekšlikums pārvades sistēmas operatoriem, kuru 
īpašumtiesības ir nošķirtas, un neatkarīgiem sistēmu operatoriem ir pārāk apgrūtinošs un 
birokrātisks. Pienācīgu nošķiršanas noteikumu īstenošanu var nodrošināt arī ar pašreizējo 
pārvaldes iestāžu veikto PSO (pārvades sistēmu operatori) uzraudzību un kontroli

Grozījums Nr. 130
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, 
pārvaldes iestādēm jāpiešķir pilnvarojums 
atteikt sertifikāciju pārvades sistēmu 
operatoriem, kas neievēro nošķiršanas 
noteikumus. Lai panāktu konsekvenci visā 
Kopienā un ievērotu Kopienas 

13. Tīkla un piegādes darbību nodalīšana
jānodrošina visā Kopienā, tā lai neviens 
Kopienas tīklu operators vai ar to saistīts 
uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai panāktu konsekvenci 
visā Kopienā un ievērotu Kopienas 
starptautiskās saistības, Komisijai jāpiešķir 
tiesības pārskatīt pārvaldes iestāžu 
pieņemtos lēmumus par sertifikāciju.
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starptautiskās saistības, Komisijai jāpiešķir 
tiesības pārskatīt pārvaldes iestāžu 
pieņemtos lēmumus par sertifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Šajos apsvērumos jāuzsver, ka pārvades sistēmu īpašniekiem, kuru īpašumtiesības nav 
nošķirtas, jābūt iespējai izvēlēties starp neatkarīgu sistēmas operatoru un lietderīgas un 
efektīvas nošķiršanas (LEN) modeli.

Grozījums Nr. 131
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties 
ar piegādes vai ražošanas darbībām 
nevienā dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro 
gan attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes 
iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt 
sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, 
kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai 
panāktu konsekvenci visā Kopienā un 
ievērotu Kopienas starptautiskās saistības, 
Komisijai jāpiešķir tiesības pārskatīt 
pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju.

13. Tīkla un piegādes darbību nodalīšana 
jānodrošina visā Kopienā. Tas vienādi 
jāpiemēro gan attiecībā uz ES, gan citu 
valstu uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes 
iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt 
sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, 
kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai 
panāktu konsekvenci visā Kopienā un 
ievērotu Kopienas starptautiskās saistības, 
Aģentūrai jāpiešķir tiesības pārskatīt 
pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju.

Or. lt



PE404.393v01-00 34/103 AM\713546LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 132
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Enerģijas piegādes aizsardzība ir 
svarīgs sabiedrības drošības aspekts un 
cieši saistīta ar ES elektroenerģijas tirgus 
efektīvu darbību. Elektroenerģiju ES 
iedzīvotājiem var piegādāt tikai pa tīklu. 
Funkcionējoši elektroenerģijas tirgi un jo 
īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
elektroenerģijas piegādi, ir svarīgs 
priekšnoteikums sabiedrības drošībai, 
ekonomikas konkurētspējai un iedzīvotāju 
labklājībai Kopienā. Neskarot Kopienas
starptautiskās saistības, Kopiena uzskata, 
ka elektroenerģijas pārvades sistēma 
Kopienai ir īpaši svarīga, tāpēc vajadzīga 
papildu aizsardzība pret trešo valstu 
ietekmi, kas var apdraudēt Kopienas 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības 
drošību, un Kopienas iedzīvotāju 
labklājību. Šādi pasākumi ir nepieciešami 
arī tādēļ, lai nodrošinātu atbilstību 
efektīvas nošķiršanas noteikumiem.

14. Enerģijas piegādes aizsardzība ir 
svarīgs sabiedrības drošības aspekts un 
cieši saistīta ar ES elektroenerģijas tirgus 
efektīvu darbību. Elektroenerģiju ES 
iedzīvotājiem var piegādāt tikai pa tīklu. 
Funkcionējoši elektroenerģijas tirgi un jo 
īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
elektroenerģijas piegādi, ir svarīgs 
priekšnoteikums sabiedrības drošībai, 
ekonomikas konkurētspējai un iedzīvotāju 
labklājībai Kopienā. Nepareizs maršruta 
plānojums ir konstatējams tikai daudz 
vēlāk. Neskarot tās starptautiskās saistības, 
Kopiena uzskata, ka elektroenerģijas 
pārvades sistēma Kopienai ir īpaši svarīga.

Or. de

Grozījums Nr. 133
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Enerģijas piegādes aizsardzība ir 
svarīgs sabiedrības drošības aspekts un 
cieši saistīta ar ES elektroenerģijas tirgus 
efektīvu darbību. Elektroenerģiju ES 
iedzīvotājiem var piegādāt tikai pa tīklu. 
Funkcionējoši elektroenerģijas tirgi un jo 

14. Enerģijas piegādes aizsardzība ir 
svarīgs sabiedrības drošības aspekts un 
cieši saistīta ar ES elektroenerģijas tirgus 
efektīvu darbību un tā ģeogrāfiskās 
izolētības novēršanu. Elektroenerģiju ES 
iedzīvotājiem var piegādāt tikai pa tīklu. 
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īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
elektroenerģijas piegādi, ir svarīgs 
priekšnoteikums sabiedrības drošībai, 
ekonomikas konkurētspējai un iedzīvotāju 
labklājībai Kopienā. Neskarot Kopienas 
starptautiskās saistības, Kopiena uzskata, 
ka elektroenerģijas pārvades sistēma 
Kopienai ir īpaši svarīga, tāpēc vajadzīga 
papildu aizsardzība pret trešo valstu 
ietekmi, kas var apdraudēt Kopienas 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību, 
un Kopienas iedzīvotāju labklājību. Šādi 
pasākumi ir nepieciešami arī tādēļ, lai 
nodrošinātu atbilstību efektīvas nošķiršanas 
noteikumiem.

Funkcionējoši elektroenerģijas tirgi un jo 
īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
elektroenerģijas piegādi, ir svarīgs 
priekšnoteikums sabiedrības drošībai, 
ekonomikas konkurētspējai un iedzīvotāju 
labklājībai Kopienā. Neskarot Kopienas 
starptautiskās saistības, Kopiena uzskata, 
ka elektroenerģijas pārvades sistēma 
Kopienai ir īpaši svarīga, tāpēc vajadzīga 
papildu aizsardzība pret trešo valstu 
ietekmi, kas var apdraudēt Kopienas 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību, 
un Kopienas iedzīvotāju labklājību. Šādi 
pasākumi ir nepieciešami arī tādēļ, lai 
nodrošinātu atbilstību efektīvas nošķiršanas 
noteikumiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 134
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. No nediskriminējošas piekļuves sadales 
tīkliem ir atkarīga pakārtota piekļuve 
patērētājiem mazumtirdzniecības līmenī. 
Taču diskriminācijas iespējas trešo personu 
pieejas un investīciju ziņā sadales līmenī ir 
mazākas nekā pārvades līmenī, jo 
pārslodze un ražošanas interešu ietekme 
sadales līmenī kopumā ir mazāka nekā 
pārvades līmenī. Turklāt sadales sistēmu 
operatoru funkcionālā nošķiršana atbilstoši 
Direktīvai 2003/54/EK ir obligāta tikai no 
2007. gada 1. jūlija, un tās ietekme uz 
iekšējo tirgu vēl nav novērtēta. Pašreizējie 
tiesiskie un funkcionālie nošķiršanas 
noteikumi var nodrošināt efektīvu 
nošķiršanu, ja tos skaidrāk definē, atbilstoši 
īsteno un cieši pārrauga. Lai panāktu 
vienādus noteikumus mazumtirdzniecībā, 
jāuzrauga sadales sistēmas operatoru 

15. No nediskriminējošas piekļuves sadales 
tīkliem ir atkarīga pakārtota piekļuve 
patērētājiem mazumtirdzniecības līmenī. 
Taču diskriminācijas iespējas trešo personu 
pieejas un investīciju ziņā sadales līmenī ir 
mazākas nekā pārvades līmenī, jo 
pārslodze un ražošanas interešu ietekme 
sadales līmenī kopumā ir mazāka nekā 
pārvades līmenī. Tādēļ sadales sistēmām ir 
jāpaliek skaidri atbrīvotām no šīs 
direktīvas noteikumiem. Turklāt sadales 
sistēmu operatoru funkcionālā nošķiršana 
atbilstoši Direktīvai 2003/54/EK ir obligāta 
tikai no 2007. gada 1. jūlija, un tās ietekme 
uz iekšējo tirgu vēl nav novērtēta. 
Pašreizējie tiesiskie un funkcionālie 
nošķiršanas noteikumi var nodrošināt 
efektīvu nošķiršanu, ja tos skaidrāk definē, 
atbilstoši īsteno un cieši pārrauga. Lai 
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darbība, lai tie neizmantotu vertikāli 
integrēta uzņēmuma priekšrocības attiecībā 
uz to konkurētspēju, jo īpaši saistībā ar 
maziem mājsaimniecību vai citu grupu 
patērētājiem.

panāktu vienādus noteikumus 
mazumtirdzniecībā, jāuzrauga sadales 
sistēmas operatoru darbība, lai tie 
neizmantotu vertikāli integrēta uzņēmuma 
priekšrocības attiecībā uz to konkurētspēju, 
jo īpaši saistībā ar maziem mājsaimniecību 
vai citu grupu patērētājiem.

Or. de

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka trešās iekšējā enerģijas tirgus paketes noteikumi neattiecas uz sadales līmeni.

Grozījums Nr. 135
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Lai iekšējais tirgus funkcionētu pareizi, 
energoregulatoriem jāspēj pieņemt 
lēmumus par visiem atbilstošiem 
regulēšanas jautājumiem, un tiem jābūt 
pilnīgi neatkarīgiem no visām publiskām 
un privātām interesēm.

17. Lai iekšējais tirgus funkcionētu pareizi, 
energoregulatoriem jāspēj pieņemt 
lēmumus par visiem atbilstošiem 
regulēšanas jautājumiem, un tiem jābūt 
pilnīgi neatkarīgiem no visām publiskām 
un privātām struktūrām vai uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Energoregulatoriem ir jābūt pakļautiem publiskām interesēm.

Grozījums Nr. 136
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. Energoregulatoriem vajadzīgas 
pilnvaras pieņemt elektroenerģijas 

18. Energoregulatoriem vajadzīgas 
pilnvaras pieņemt elektroenerģijas 
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uzņēmumiem saistošus lēmumus un uzlikt 
iedarbīgas, pienācīgas un atturošas 
sankcijas elektroenerģijas uzņēmumiem, 
kas nepilda saistības. Neatkarīgi no 
konkurences noteikumu piemērošanas tiem 
jāpiešķir arī pilnvaras pieņemt lēmumus 
par visiem vajadzīgajiem pasākumiem, lai 
sekmētu efektīvu konkurenci, kas 
nodrošina tirgus pareizu darbību; kā arī 
panākt augstas prasības universālajam un 
sabiedriskajam pakalpojumam, vienlaikus 
veicinot tirgus atvēršanu, neaizsargāto 
patērētāju drošību un patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti. Šiem 
noteikumiem nevajadzētu skart Kopienas 
pilnvaras konkurences noteikumu 
piemērošanā, tostarp apvienošanās 
gadījumu izskatīšanu Kopienas mērogā, un 
iekšējā tirgus noteikumus, piemēram, brīvu 
kapitāla apriti.

uzņēmumiem saistošus lēmumus un uzlikt 
iedarbīgas, pienācīgas un atturošas 
sankcijas elektroenerģijas uzņēmumiem, 
kas nepilda saistības. Neatkarīgi no 
konkurences noteikumu piemērošanas tiem 
jāpiešķir arī pilnvaras pieņemt lēmumus 
par visiem vajadzīgajiem pasākumiem, lai 
nodrošinātu patērētāju ieguvumus, 
veicinot efektīvu konkurenci, kas 
nodrošina tirgus pareizu darbību; kā arī 
panākt augstas prasības universālajam un 
sabiedriskajam pakalpojumam, vienlaikus 
veicinot tirgus atvēršanu, neaizsargāto 
patērētāju drošību un patērētāju tiesību
aizsardzības pasākumu efektivitāti. Šiem 
noteikumiem nevajadzētu skart Kopienas 
pilnvaras konkurences noteikumu 
piemērošanā, tostarp apvienošanās 
gadījumu izskatīšanu Kopienas mērogā, un 
iekšējā tirgus noteikumus, piemēram, brīvu 
kapitāla apriti.

Or. en

Pamatojums

Efektīvas konkurences veicināšana nedrīkst būt pašmērķis, bet tai jābūt vērstai uz patērētāju 
interesēm uzlabotas izvēles, zemāku cenu un kvalitatīvāku pakalpojumu izteiksmē.

Grozījums Nr. 137
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Iekšējam elektroenerģijas tirgum trūkst 
likviditātes un pārredzamības, un tādējādi 
tiek traucēta efektīva resursu sadale, 
nodrošināšanās pret risku un jaunu 
dalībnieku ienākšana tirgū. Lai palielinātu 
uzticību tirgum, tā likviditāti un tirgus 
dalībnieku skaitu, jāveic plašāka 
elektroenerģijas piegādes uzņēmumu 
regulatīvā pārraudzība. Šīs prasības 

19. Iekšējam elektroenerģijas tirgum trūkst 
likviditātes un pārredzamības, un tādējādi 
tiek traucēta efektīva resursu sadale, 
nodrošināšanās pret risku un jaunu 
dalībnieku ienākšana tirgū. Ir jāpalielina 
uzticība tirgum, tā likviditāte un tirgus 
dalībnieku skaits.
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nedrīkst būt pretrunā pašreizējiem 
Kopienas tiesību aktiem, kas regulē 
finanšu tirgu. Energoregulatoriem un 
finanšu tirgus regulatoriem jāsadarbojas, 
lai savstarpēji palīdzētu labāk pārraudzīt 
attiecīgos tirgus.

Or. de

Grozījums Nr. 138
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Iekšējam elektroenerģijas tirgum trūkst 
likviditātes un pārredzamības, un tādējādi 
tiek traucēta efektīva resursu sadale, 
nodrošināšanās pret risku un jaunu 
dalībnieku ienākšana tirgū. Lai palielinātu 
uzticību tirgum, tā likviditāti un tirgus 
dalībnieku skaitu, jāveic plašāka 
elektroenerģijas piegādes uzņēmumu 
regulatīvā pārraudzība. Šīs prasības 
nedrīkst būt pretrunā pašreizējiem 
Kopienas tiesību aktiem, kas regulē 
finanšu tirgu. Energoregulatoriem un 
finanšu tirgus regulatoriem jāsadarbojas, 
lai savstarpēji palīdzētu labāk pārraudzīt 
attiecīgos tirgus.

19. Iekšējam elektroenerģijas tirgum trūkst 
likviditātes un pārredzamības, un tādējādi 
tiek traucēta efektīva resursu sadale, 
nodrošināšanās pret risku un jaunu 
dalībnieku ienākšana tirgū. Ir jāpalielina 
uzticība tirgum, tā likviditāte un tirgus 
dalībnieku skaits.

Or. de

Pamatojums

Nedrīkst jaukt finanšu tirgus regulēšanas un enerģijas tirgus regulēšanas kompetences jomas.
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Grozījums Nr. 139
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. Pirms Komisija pieņem 
pamatnostādnes, ar ko sīkāk nosaka 
lietvedības prasības, Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai un Eiropas 
vērtspapīru regulatoru komitejai (CESR) 
jāsadarbojas, izpētot šos jautājumus un 
konsultējot Komisiju par minēto 
pamatnostādņu saturu. Aģentūrai un 
Komitejai kopīgi jāizpēta un jākonsultē 
Komisija par jautājumu, vai uz darījumiem 
ar elektroenerģijas piegādes līgumiem un 
atvasinātajiem elektroenerģijas 
instrumentiem jāattiecina pārredzamības 
prasības pirmstirdzniecības un 
pēctirdzniecības posmā, un, ja tā ir, kādām 
šīm prasībām jābūt.

20. Pirms Komisija pieņem 
pamatnostādnes, ar ko sīkāk nosaka 
lietvedības prasības, Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai un Eiropas 
vērtspapīru regulatoru komitejai (CESR) 
jāsadarbojas, pārbaudot šos jautājumus un 
konsultējot Komisiju par minēto 
pamatnostādņu saturu. Aģentūrai un 
Komitejai kopīgi jāizpēta un jākonsultē 
Komisija par jautājumu, vai uz darījumiem 
ar elektroenerģijas piegādes līgumiem un 
atvasinātajiem elektroenerģijas 
instrumentiem jāattiecina pārredzamības 
prasības pirmstirdzniecības un 
pēctirdzniecības posmā (un vajadzības 
gadījumā jāpublicē prasības attiecībā uz 
saglabājamajiem datiem), un, ja tā ir, 
kādām šīm prasībām jābūt.

Or. de

Pamatojums

Datu konfidencialitātes un to ekonomiskās nozīmes dēļ ir skaidri jānodala datu saglabāšana 
no publicēšanas. 

Grozījums Nr. 140
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a Lai nepieļautu, ka dominējošie 
vēsturiskie piegādātāji aptur tirgus 
atvēršanu, ir svarīgi ļaut attīstīties 
jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, 
piemēram, iespējai vienlaicīgi vienoties ar 



PE404.393v01-00 40/103 AM\713546LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

vairākiem piegādātājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. Jāpilnveido sabiedriskā pakalpojuma 
saistības un no tām izrietošās kopīgās 
obligātās prasības, lai visiem patērētājiem 
nodrošinātu ieguvumus no konkurences. 
Galvenais patērētāju apgādes faktors ir 
piekļuve patēriņa datiem, un patērētājiem 
jābūt iespējai piekļūt saviem datiem, lai uz 
šo datu pamata varētu lūgt konkurentiem 
sagatavot piedāvājumu. Patērētājiem arī 
jānodrošina tiesības būt pienācīgi 
informētiem par savu enerģijas patēriņu. 
Regulāri sniegta informācija par enerģijas 
izmaksām radīs stimulu enerģiju taupīt, jo 
patērētāji skaidri redzēs, kā to enerģijas 
rēķinu ietekmē investīcijas 
energoefektivitātē un patēriņa paradumu 
maiņa. 

21. Jāpilnveido sabiedriskā pakalpojuma 
saistības un no tām izrietošās kopīgās 
obligātās prasības, lai visiem patērētājiem, 
jo īpaši mazaizsargātajiem patērētājiem,
nodrošinātu ieguvumus no konkurences. 
Sabiedriskā pakalpojuma prasības var 
interpretēt katrā valstī atšķirīgi, ņemot 
vērā situāciju valstī, tomēr dalībvalstīm 
vienlaicīgi ir jāievēro Kopienas tiesību 
akti un kopīgās obligātās prasības. ES 
iedzīvotājiem, jo īpaši mājsaimniecībām, 
un ES rūpniecības nozarei, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
jābūt iespējai izmantot sabiedriskā 
pakalpojuma garantijas, jo īpaši attiecībā 
uz piegādes drošību un saprātīgiem 
tarifiem.  Galvenais patērētāju apgādes 
faktors ir piekļuve patēriņa datiem, un 
patērētājiem jābūt iespējai piekļūt saviem 
datiem, lai uz šo datu pamata varētu lūgt 
konkurentiem sagatavot piedāvājumu. 
Patērētājiem arī jānodrošina tiesības būt 
pienācīgi informētiem par savu enerģijas 
patēriņu. Regulāri sniegta informācija par 
enerģijas izmaksām, pamatojoties uz 
kopējiem kritērijiem, radīs stimulu 
enerģiju taupīt, jo patērētāji skaidri redzēs, 
kā to enerģijas rēķinu ietekmē investīcijas 
energoefektivitātē un patēriņa paradumu 
maiņa.

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a Energoresursu nepietiekamība ir 
pieaugoša problēma Eiropas Savienībā. 
Tādēļ dalībvalstīm ir jāizstrādā valsts 
rīcības plāni, lai mazinātu energoresursu 
nepietiekamību un nodrošinātu vajadzīgās 
enerģijas piegādes mazaizsargātiem 
patērētājiem. Lai to izdarītu, ir vajadzīga 
integrēta pieeja, un šādu pasākumu skaitā 
jābūt sociālajām politikām, tarifu 
politikām un mājokļu energoefektivitātes 
uzlabojumiem. Visbeidzot, šai direktīvai 
jāatļauj valstu pozitīvās diskriminācijas 
politikas attiecībā uz cenu veidošanas 
modeļiem mazaizsargātiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā energoresursu nepietiekamība ir pieaugoša problēma Eiropas Savienībā, pašreizējā 
priekšlikumā ir jārisina šis jautājums un jāpadara enerģija pieejama visiem eiropiešiem.

Grozījums Nr. 143
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a Energoresursu nepietiekamība ir 
pieaugoša problēma Eiropas Savienībā. 
Tādēļ dalībvalstīm ir jāizstrādā valsts 
rīcības plāni, lai mazinātu energoresursu 
nepietiekamību un nodrošinātu pieejamas 
enerģijas cenas mazaizsargātiem 
patērētājiem. Šādu pasākumu skaitā jābūt 
visaptverošiem un plašiem enerģijas 
efektivitātes pasākumiem, kas vērsti uz 
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mazaizsargātām mājsaimniecībām, lai 
pasargātu tās no energoresursu 
nepietiekamības.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a Pašreizējās patērētāju tiesības ir 
jānodrošina un papildus jāstiprina, 
uzlabojot konkurenci un pieeju 
energotīkliem, kā arī sniedzot 
patērētājiem lielāku izvēli. Tirgus cenām 
ir pareizi jāstimulē energotīklu attīstība 
un investīcijas jauna veida 
elektroenerģijas ražošanā.

Or. en

Pamatojums

Labāka piekļuve tirgum un uzlabota konkurence, protams, radīs patērētājiem papildu izvēles 
iespējas un labāku kvalitāti.

Grozījums Nr. 145
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.b Godīgas konkurences veicināšanai 
un vieglai pieejai dažādiem piegādātājiem, 
kā arī resursu nodrošināšanai jauna veida 
elektroenerģijas ražošanai ir jābūt 
ārkārtīgi svarīgiem faktoriem 
dalībvalstīm, lai ļautu patērētājiem pilnībā 
izmantot iespējas, ko piedāvā liberalizēts 
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iekšējais elektroenerģijas tirgus. 
Vienlaicīgi dalībvalstīm ir jābūt 
atbildīgām par valsts rīcības plānu un 
sociālo politiku izstrādi.

Or. en

Pamatojums

Par sociālo politiku jābūt atbildīgām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. Lai izveidotu elektroenerģijas iekšējo 
tirgu, dalībvalstīm jāveicina savu valstu 
tīklu integrācija un tīklu operatoru 
sadarbība Eiropas un reģionālā mērogā.

22. Lai izveidotu elektroenerģijas iekšējo 
tirgu, dalībvalstīm jāveicina savu valstu 
tīklu integrācija un tīklu operatoru 
sadarbība Eiropas un valsts mērogā. 
Reģionālās sadarbības iniciatīvas ir 
būtisks starpposms, sasniedzot Eiropas 
enerģijas tirgu integrāciju, kas joprojām 
ir galamērķis. Reģionālais mērogs veicina 
integrācijas procesa paātrināšanu, ļaujot 
attiecīgajiem dalībniekiem, jo īpaši 
dalībvalstīm, valsts pārvaldes iestādēm un 
pārvades sistēmas operatoriem, 
sadarboties īpašos jautājumos.

Or. fr

Pamatojums

Reģionālās iniciatīvas ir būtisks un konstruktīvs starpposms, ļaujot uzlabot veidu, kādā 
iekšējais tirgus darbojas Eiropas mērogā. Ļaujot PSO un VPI saskaņot piekļuvi un 
noteikumus par līdzsvarošanu attiecīgajā reģionā vai pat izveidot reģionālo pārvades 
struktūru, šīs iniciatīvas palīdzēs tīklam darboties lietderīgāk un veicinās pārrobežu 
tirdzniecību un investīcijas.
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Grozījums Nr. 147
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. Lai izveidotu elektroenerģijas iekšējo 
tirgu, dalībvalstīm jāveicina savu valstu 
tīklu integrācija un tīklu operatoru 
sadarbība Eiropas un reģionālā mērogā.

22. Lai izveidotu elektroenerģijas iekšējo 
tirgu, reģionālie enerģijas tirgi var būt 
pirmais solis. Tādēļ dalībvalstīm Eiropas 
līmenī un iespēju robežās arī reģionālā 
līmenī jāveicina savu valstu tīklu 
integrācija un tīklu operatoru sadarbība.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a Reģionālos koordinatorus var iecelt, 
lai veicinātu dialogu starp visiem 
attiecīgajiem dalībniekiem, valsts 
iestādēm, pārvades sistēmas operatoriem, 
lietotājiem, elektroenerģijas tirdzniecības 
un citiem tirgus dalībniekiem. To 
iesaistīšanās varētu būt īpaši izdevīga, 
plānojot pārrobežu investīcijas. Tie katru 
gadu iesniedz ziņojumu Komisijai un 
dalībvalstīm par sasniegto progresu un 
konstatētajām grūtībām.

Or. fr

Pamatojums

Reģionālo koordinatoru iecelšana atvieglos reģionālo iniciatīvu izveidi un sadarbības 
īstenošanu starp visiem tirgus dalībniekiem. Šī amata izveide arī ļaus uzlabot reģionālo 
iniciatīvu uzraudzību, jo īpaši ar Komisijai un dalībvalstīm iesniedzamo ziņojumu palīdzību 
par dalībnieku panākumiem un konstatētajām grūtībām. Šis amats atbilst striktām 
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pārredzamības, dialoga un labas pārvaldības prasībām.

Grozījums Nr. 149
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a Lai nodrošinātu kopējus noteikumus 
īstam Eiropas iekšējam tirgum, šīs 
direktīvas galvenajam mērķim jābūt 
kopēja tīkla attīstībai un visiem pieejamai 
plaša mēroga enerģijas piegādei. Šajā 
nolūkā neizkropļotas tirgus cenas 
nodrošinātu vislabāko stimulu pārrobežu 
starpsavienojumiem un investīcijām jauna 
veida elektroenerģijas ražošanā, 
ilgtermiņā radot cenu konverģenci. 
Aģentūrai jābūt atbildīgai par 
normatīvajiem jautājumiem attiecībā uz 
pārrobežu starpsavienojumiem un 
reģionālajiem tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka pārrobežu starpsavienojumi un reģionālie tirgi tiek attīstīti un pārvaldīti 
skaidrā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, tos ir jāregulē Aģentūrai.

Grozījums Nr. 150
Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a Uzlabotai reģionālajai sadarbībai 
jābūt pirmajam solim, attīstot pilnībā 
integrētu Eiropas elektroapgādes tīklu un 
pilnībā iekļaujot pašreiz ES esošās 
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„elektroenerģijas salas”.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķim ir jābūt īstam Eiropas elektroenerģijas tīklam, tādējādi šo reģionu 
savienošana ir ārkārtīgi svarīgs solis.

Grozījums Nr. 151
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.b Uzlabotai reģionālajai sadarbībai 
pakāpeniski jānoved pie pilnībā integrēta 
Eiropas elektroapgādes tīkla attīstības, 
pilnībā iekļaujot pašreiz ES esošās 
„elektroenerģijas salas”. Tas jāsasniedz 
pakāpeniski, pamatojoties uz tirgus 
piedāvājuma un pieprasījuma 
nosacījumiem. Dalībvalstīm, valstu 
pārvaldes iestādēm un pārvades sistēmu 
operatoriem sadarbībā ar Aģentūru ir 
jābūt atbildīgiem par reģionālo tirgu 
pakāpeniskas integrācijas veicināšanu.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķim ir jābūt īstam Eiropas elektroenerģijas tīklam, tādējādi kā pirmais solis 
šo reģionu savienošana ir ārkārtīgi svarīga.
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Grozījums Nr. 152
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Pārvaldes iestādēm jāsniedz 
informācija tirgum arī tādēļ, lai Komisija 
varētu veikt savas funkcijas — novērot un 
uzraudzīt Eiropas elektroenerģijas tirgu un 
tā attīstību īstermiņā, vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, tostarp tādus aspektus kā 
ražošanas jauda, dažādi elektroenerģijas 
ražošanas avoti, pārvades un sadales 
infrastruktūra, pārrobežu tirdzniecība, 
investīcijas, vairumtirdzniecības un 
patērētāju cenas, tirgus likviditāte, 
nekaitīguma videi un efektivitātes 
uzlabošana.

23. Pārvaldes iestādēm jāsniedz 
informācija tirgum arī tādēļ, lai Komisija 
varētu veikt savas funkcijas — novērot un 
uzraudzīt Eiropas elektroenerģijas tirgu un 
tā attīstību īstermiņā, vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, tostarp tādus aspektus kā 
ražošanas jauda, dažādi elektroenerģijas 
ražošanas avoti, pārvades un sadales 
infrastruktūra, pakalpojumu un piegāžu 
kvalitāte, pārrobežu tirdzniecība, 
pārslodzes pārvaldība, investīcijas, 
vairumtirdzniecības un patērētāju cenas, 
tirgus likviditāte, nekaitīguma videi un 
efektivitātes uzlabošana.

Or. en

Pamatojums

Patērētāji iegūs no pārvaldes iestāžu aktīvas iesaistīšanās pakalpojumu un elektroenerģijas 
piegāžu kvalitātes uzraudzībā. Mums ir jānodrošina efektīva koordinācija starp valsts 
pārvaldes iestādēm resursu piešķiršanas mehānismos un, vispārīgi runājot, pārslodzes 
pārvaldībā 

Grozījums Nr. 153
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1. 1. pantu aizstāj ar šādu tekstu:
„Šī direktīva nosaka kopīgus 
noteikumus elektroenerģijas ražošanai, 
pārvadei un sadalei, lai Eiropas 
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Savienībā uzlabotu un integrētu 
konkurējošus energoresursu tirgus, ko 
savieno kopēji tīkli. Ar to nosaka 
noteikumus, kas attiecas uz 
elektroenerģijas nozares organizāciju un 
darbību, atvērtu pieeju tirgum, 
kritērijiem un procedūrām, kuras 
piemēro konkursiem un atļauju 
piešķiršanai, un sistēmu ekspluatāciju.”

Or. en

(Tāds pats formulējums kā Direktīvas 2003/54/EK 1. pantā, pašreizējo tekstu papildinot ar 
jauniem elementiem).

Pamatojums

Direktīvas darbības jomu ir jāpaplašina, lai nodrošinātu tirgus integrāciju. Tāpat ir jāuzsver 
saikne ar pienākumu nodrošināt konkurenci.

Grozījums Nr. 154
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 12. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
„12. „tiesīgi patērētāji” ir patērētāji, 
kuri var iegādāties elektroenerģiju, brīvi 
izvēloties piegādātāju šīs direktīvas 
21. pantā lietotajā nozīmē, kā arī slēgt 
līgumus vienlaicīgi ar vairākiem 
piegādātājiem;”

Or. en

(Tāds pats formulējums kā Direktīvas 2003/54/EK 2. panta 12. punktā, pašreizējo tekstu 
papildinot ar jauniem elementiem).

Pamatojums

Patērētājiem jābūt iespējai vienlaicīgi slēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem.
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Grozījums Nr. 155
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
„34.a „industriāla teritorija” ir privātā 
īpašumā esošs ģeogrāfisks apgabals ar 
energotīklu, kas galvenokārt paredzēts 
rūpniecisku patērētāju apgādei šajā 
teritorijā.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 34.a punktu).

Pamatojums

Industriālo teritoriju energotīklu operatoriem nav jāievēro pienākumi attiecībā uz energotīkla 
darbību visās ES dalībvalstīs. Tam nav tiesiska pamata. ES tiesību aktiem jāļauj dalībvalstīm 
sniegt atvieglojumus industriālām teritorijām, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību. Diferencēta 
attieksme pret industriāliem tīkliem nodrošina proporcionālus centienus, neapdraudot 
liberalizācijas mērķus. Šis grozījums neapdraud gala patērētāju tiesības industriālās 
teritorijās. Parasti nav daudz neatkarīgo gala patērētāju, kas saņem piegādes no 
industriālām teritorijām.

Grozījums Nr. 156
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
„34.a „industriāla teritorija” ir privātā 
īpašumā esošs ģeogrāfisks apgabals ar 
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energotīklu, kas galvenokārt paredzēts 
rūpniecisku patērētāju apgādei šajā 
teritorijā.”

Or. xm

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 34.a punktu).

Pamatojums

Industriālu teritoriju gadījumā jāpiemēro īpaši nosacījumi, jo šie apgabali galvenokārt ir 
paredzēti industriālo patērētāju izmantošanai.

Grozījums Nr. 157
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
„34.a „pārvades sistēmas īpašnieks” ir 
fiziska vai juridiska persona, kas atbildīga 
par šīs direktīvas 10. panta 6. punktā 
minēto darbību veikšanu dalībvalstī, kurā 
neatkarīgo sistēmas operatoru attiecīgā 
dalībvalsts ir nozīmējusi un Aģentūra 
apstiprinājusi, kā tas noteikts 10. panta 
1. punktā.”

Or. xm

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 35. punktu).

Grozījums Nr. 158
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 34.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
„34.a „pārvades sistēmas īpašnieks” ir 
fiziska vai juridiska persona, kas atbildīga 
par 10. panta 6. punktā minēto darbību 
veikšanu dalībvalstī, kurā neatkarīgo 
sistēmas operatoru attiecīgā dalībvalsts ir 
nozīmējusi un Komisija apstiprinājusi 
saskaņā ar 10. panta 1. punktu.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 34.a punktu).

Pamatojums

 Pārvades sistēmu darbību nošķiršana no vertikāli integrētiem gāzes un elektroenerģijas 
uzņēmumiem ir ierosināto tiesību aktu „trešās paketes” pamatmērķis. Tādēļ ir būtiski skaidri 
noteikt šādas nošķiršanas darbības jomu.  Viena no jomām, kurā tiesību aktos noteiktās 
nošķiršanas prasības nav pietiekami skaidras, ir dažādiem tirgus dalībniekiem piemērojamais 
pienākums ievērot konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 159
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu 35. punktu:
„35. „godīga un netraucēta konkurence 
atvērtā tirgū” ir kopējas iespējas un 
vienlīdzīga pieeja visiem piegādātājiem 
ES, ko ir jānodrošina dalībvalstīm, valstu 
pārvaldes iestādēm un Aģentūrai.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 34.a punktu).
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Grozījums Nr. 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
„35. „godīga konkurence brīvā tirgū” ir 
situācija tirgū, kad nevienam 
uzņēmumam nevar piederēt vairāk par 
30 % no attiecīgā tirgus un kad trīs 
lielākajiem uzņēmumiem nepieder vairāk 
par 50 %, un pieciem lielākajiem 
uzņēmumiem nepieder vairāk par 66,7 % 
no attiecīgās tirgus daļas.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 34.a punktu).

Pamatojums

Lai nepieļautu tirgus manipulācijas ar kooperatīvā tirgus cenām attiecīgajos tirgos, ir 
svarīga ne tikai lielākā uzņēmuma tirgus daļa, bet arī noteikta dekoncentrācija pārējā tirgū; 
šo tirgus koncentrāciju novērtē konkurences iestādes, izsakot to kā koncentrācijas rādītāju 1, 
3 un 5 (CR1, CR3, CR5).

Grozījums Nr. 161
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
„34.a „elektroenerģijas uzņēmums” ir 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 
veic vismaz vienu no šādām darbībām: 
elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, 
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piegādi vai iegādi; tāpat tas ir atbildīgs 
par komerciāliem, tehniskiem un/vai 
apkopes uzdevumiem attiecībā uz šīm 
darbībām; tas nevar būt gala patērētājs.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 34.a punktu).

Grozījums Nr. 162
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 34.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pievieno šādu 36. punktu:
„34.b „energoresursu nepietiekamība” ir 
situācija, kad mājsaimniecība nevar 
atļauties apsildīt māju atbilstīgi 
pieņemamiem standartiem. 
Nepietiekamību nosaka, pamatojoties uz 
Pasaules Veselības organizācijas
ieteiktajiem līmeņiem, kas paredz, ka visās 
apdzīvotās platībās jābūt vismaz 18°C 
temperatūrai (18–22°C atkarībā no telpas 
funkcijas). Tas arī paredz iespēju mājvietā 
iegādāties citus enerģijas pakalpojumus 
par saprātīgu cenu. Dalībvalstīm ir 
jāizvirza prasība sniegt energoresursu 
nepietiekamības valsts definīciju, norādot, 
cik mājsaimniecības procentuāli no 
saviem ienākumiem tērē enerģijai.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 34.b punktu).

Pamatojums

Energoresursu nepietiekamības saskaņotā definīcija nav praktiska, jo mājsaimniecību 
ienākumi un dzīvošanas izmaksas, tostarp enerģijas izmaksas, atšķiras dalībvalstu starpā. Bet 
energoresursu nepietiekamības valsts definīcija ir būtiska, lai noteiktu mazaizsargātos 
patērētājus un veiktu pretpasākumus.
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Grozījums Nr. 163
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 34.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pievieno šādu punktu:
„34.b „virtuālā spēkstacija” ir 
programma, kas laiž apgrozībā 
elektroenerģiju un saskaņā ar kuru 
elektroenerģiju ražojošam uzņēmumam ir 
pienākums pārdot vai nodrošināt noteiktu 
daudzumu elektroenerģijas vai uz 
noteiktu laiku ieinteresētiem 
piegādātājiem garantēt piekļuvi daļai tās 
ražošanas jaudas.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 34.b punktu).

Grozījums Nr. 164
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkta –bc apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 34.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) pievieno šādu punktu:
„34.c „pieejama cena” ir cena, ko 
dalībvalsts ir noteikusi valsts līmenī, 
konsultējoties ar valsts pārvaldes 
iestādēm, sociālajiem partneriem un 
attiecīgajām iesaistītajām pusēm un 
vienlaicīgi ņemot vērā valsts 
energoresursu nepietiekamības definīciju, 
kā tas noteikts 2. panta 34.b punktā.”
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Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. panta papildināšana ar jaunu 34.c punktu).

Grozījums Nr. 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„2. Pilnībā ievērojot attiecīgos Līguma 
noteikumus, īpaši tā 86. pantu, 
dalībvalstis uzņēmumiem, kas darbojas 
elektroenerģijas nozarē, var vispārējās 
ekonomiskās interesēs uzlikt sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, kuras 
attiecas uz drošību, tostarp piegādes 
drošību, piegādes regularitāti, kvalitāti 
un cenu, kā arī uz vides aizsardzību, 
tostarp energoefektivitāti, 
atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
klimata aizsardzību. Šādas saistības ir 
skaidri definētas, pārredzamas, 
nediskriminējošas, pārbaudāmas un 
garantē ES elektroenerģijas uzņēmumu 
vienlīdzīgu piekļuvi valstu patērētājiem. 
Attiecībā uz piegādes drošību, 
energoefektivitāti/pieprasījuma faktoru 
pārvaldību un vides un atjaunojamo 
enerģijas avotu mērķu īstenošanai, kā 
minēts šajā punktā, dalībvalstis var 
uzsākt ilgtermiņa plānošanas īstenošanu, 
ņemot vērā iespēju, ka trešās puses 
varētu meklēt pieeju sistēmai.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 2. punkta papildināšana ar jauniem elementiem).
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Pamatojums

Priekšlikums pieņemt saistošus mērķus atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai – 20 % līdz 
2020. gadam – paredz tādas īpašas darbības elektroenerģijas nozarē, kas var atšķirties no 
darbībām attiecībā uz vides aizsardzību.

Grozījums Nr. 166
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
"2. Pilnībā ievērojot attiecīgos Līguma 
noteikumus, īpaši tā 86. pantu, 
dalībvalstis uzņēmumiem, kas darbojas 
elektroenerģijas nozarē, var vispārējās 
ekonomiskās interesēs uzlikt sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, kuras 
attiecas uz drošību, tostarp piegādes 
drošību, piegādes regularitāti, kvalitāti 
un [...] vides aizsardzību, tostarp 
energoefektivitāti [...] un klimata 
aizsardzību.”

Or. en

(Groza Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 2. punktu, pašreizējo tekstu papildinot ar jauniem 
elementiem).

Pamatojums

Pārnesot atsauci par piegāžu cenu no apsvērumiem par sabiedriskā pakalpojuma pienākumu 
uz apsvērumiem attiecībā uz mazaizsargātiem patērētājiem, grozījuma mērķis ir nodrošināt, 
ka pasākumi, kas attiecas uz piegāžu cenu, ir vērsti uz vismazāk aizsargātajiem patērētājiem. 
Nosakot mērķi konkrētāk, gala rezultātam ir jādod labums tiem, kam visvairāk vajadzīga 
patērētāju aizsardzība.
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Grozījums Nr. 167
Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 3. punkts 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 3. panta 3. punkta 1. apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„3. Dalībvalstīm jānodrošina tas, ka visi 
mājsaimniecību patērētāji un, ja 
dalībvalstis uzskata par vajadzīgu, 
mazie uzņēmumi (t.i., uzņēmumi, kuros 
strādā mazāk par 50 darbiniekiem un 
kuru gada apgrozījums vai bilance 
nepārsniedz EUR 10 miljonus) un 
uzņēmumi, kas aktīvi patērē enerģiju, kā 
definēts Padomes 2003. gada 27. oktobra 
Direktīvas 2003/96/EK 17. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, pārstrukturējot 
Kopienas sistēmu energoproduktu un 
elektroenerģijas aplikšanai ar nodokli1,
var saņemt universālo pakalpojumu, kas 
ietver tiesības saņemt konkrētas 
kvalitātes elektroenerģijas piegādi savā 
teritorijā par saprātīgām, viegli un 
skaidri salīdzināmām un pārredzamām 
cenām. Lai nodrošinātu universālā
pakalpojuma sniegšanu, dalībvalstis var 
norādīt galējo piegādātāju. Dalībvalstis 
uzliek sadales uzņēmumiem pienākumu 
pievienot patērētājus to tīklam saskaņā 
ar noteikumiem, nosacījumiem un 
tarifiem, kas noteikti atbilstīgi 23. panta 
2. punktā paredzētajai procedūrai. Šīs 
direktīvas noteikumi neliedz 
dalībvalstīm stiprināt to vietējo, mazo 
un vidējo patērētāju tirgus pozīciju, 
veicinot brīvprātīgas grupēšanās 
iespējas, lai nodrošinātu šīs patērētāju 
kategorijas pārstāvniecību.
1 OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp. 

Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 
ar Direktīvu 2004/75/EK (OV L 157, 
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30.4.2004., 100. lpp.).”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 3. punkta papildināšana ar jauniem elementiem).

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jāņem vērā pat tādi uzņēmumi, kas aktīvi patērē enerģiju.

Grozījums Nr. 168
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 3. punkts 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 3. panta 3. punkta 1. apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„3. Dalībvalstīm jānodrošina tas, ka visi 
mājsaimniecību patērētāji [...] var 
saņemt universālo pakalpojumu, kas 
ietver tiesības saņemt konkrētas 
kvalitātes elektroenerģijas piegādi savā 
teritorijā par [...] viegli un skaidri 
salīdzināmām, pārredzamām un 
nediskriminējošām cenām. Šiem 
patērētājiem ir tiesības uz izvēli, 
taisnīgumu, pārstāvniecību un 
kompensāciju. Pakalpojuma kvalitāte ir 
elektroenerģijas uzņēmumu galvenā 
atbildība. Lai nodrošinātu universālā
pakalpojuma sniegšanu, dalībvalstis var 
norādīt galējo piegādātāju. Dalībvalstis 
uzliek sadales uzņēmumiem pienākumu 
pievienot patērētājus to tīklam saskaņā 
ar noteikumiem, nosacījumiem un 
tarifiem, kas noteikti atbilstīgi 23. panta 
2. punktā paredzētajai procedūrai. Šīs 
direktīvas noteikumi neliedz 
dalībvalstīm stiprināt to vietējo, mazo 
un vidējo patērētāju tirgus pozīciju, 
veicinot brīvprātīgas grupēšanās 
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iespējas, lai nodrošinātu šīs patērētāju 
kategorijas pārstāvniecību.

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 3. punkta papildināšana ar jauniem elementiem).

Grozījums Nr. 169
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 3. punkts 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 3. panta 3. punkta 1. apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„3. Dalībvalstīm jānodrošina tas, ka visi 
mājsaimniecību patērētāji un, ja 
dalībvalstis uzskata par vajadzīgu, 
mazie uzņēmumi, (t.i., uzņēmumi, kuros 
strādā mazāk par 50 darbiniekiem un 
kuru gada apgrozījums vai bilance 
nepārsniedz EUR 10 miljonus), var 
saņemt universālo pakalpojumu, kas 
ietver tiesības saņemt konkrētas 
kvalitātes elektroenerģijas piegādi savā 
teritorijā par pieņemamām, uz izmaksām 
pamatotām, viegli un skaidri 
salīdzināmām un pārredzamām cenām. 
Lai nodrošinātu universālā pakalpojuma 
sniegšanu, dalībvalstis var norādīt galējo 
piegādātāju. Dalībvalstis uzliek sadales 
uzņēmumiem pienākumu pievienot 
patērētājus to tīklam saskaņā ar 
noteikumiem, nosacījumiem un tarifiem, 
kas noteikti atbilstīgi 23. panta 2. punktā 
paredzētajai procedūrai. Šīs direktīvas 
noteikumi neliedz dalībvalstīm stiprināt 
to vietējo, mazo un vidējo patērētāju 
tirgus pozīciju, veicinot brīvprātīgas 
grupēšanās iespējas, lai nodrošinātu šīs 
patērētāju kategorijas pārstāvniecību.”

Or. de
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Pamatojums

Ievērojot tirgus ekonomikas pamatprincipu, cenu pamatā jābūt reālajām izmaksām. Tādēļ tas 
ir pretrunā jaunam enerģijas tirgum, ja tiek noteiktas tādas regulētas lietotāju cenas, kas ir 
zemākas par reālajām izmaksām, tāpēc būs jāatrod citi veidi, kā izlīdzināt starpību.

Ar šo grozījumu ir paredzēts aizstāt Eluned Morgan sagatavoto 15. un 16. grozījumu.

Grozījums Nr. 170
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b 3. pantu papildina ar šādu punktu:
„3.a Dalībvalstīm jānodrošina, ka visiem 
patērētājiem ir tiesības saņemt 
elektroenerģiju no piegādātāja saskaņā ar 
piegādātāja līgumu neatkarīgi no tā, kurā 
dalībvalstī piegādātājs ir reģistrēts. Šajā 
sakarā dalībvalstīm jāīsteno visi 
pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, 
ka uzņēmumi, kuri reģistrēti izcelsmes 
valstī, var veikt piegādes patērētājiem bez 
pienākuma ievērot papildu nosacījumus.”

Or. de

Pamatojums

Visās dalībvalstīs piegādātājiem ir jāievēro dažādi nosacījumi, lai varētu veikt piegādes 
patērētājiem. Šie atšķirīgie tirgus noteikumi un tiesiskās prasības ievērojami ierobežo piekļuvi 
tirgum. Lai nodrošinātu neierobežotu piekļuvi tirgum, ir jāpiemēro izcelsmes valsts princips, 
tas ir, piegādātājam, kas kā tāds reģistrēts dalībvalstī, jābūt iespējai veikt piegādes 
patērētājiem citās dalībvalstīs bez pienākuma ievērot papildu nosacījumus.
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Grozījums Nr. 171
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c 3. pantu papildina ar šādu punktu:
„3.b Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
patērētāji ir tiesīgi:
a) mainīt piegādātāju divu nedēļu laikā 
saskaņā ar piegāžu līguma nosacījumiem; 
un
b) saņemt visus patēriņa datus.
Jānodrošina, ka šīs procedūras ir 
pieejamas visiem tirgus dalībniekiem bez 
diskriminācijas attiecībā uz izmaksām, 
centieniem vai laiku.”

Or. de

Pamatojums

Ja patērētājiem ir sarežģīti un laikietilpīgi nomainīt piegādātāju, tas var negatīvi ietekmēt 
viņu vēlmi to darīt. Tādēļ ir jānodrošina, ka patērētāji var nediskriminējošā veidā piekļūt 
saviem datiem un gūt labumu no vienkāršas maiņas procedūras. Tāpat maiņas procesam ir 
jābūt pēc iespējas ātrākam, ideālā gadījumā aizņemot ne vairāk par divām nedēļām.

Grozījums Nr. 172
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d 3. pantu papildina ar šādu punktu:
„3.c Dalībvalstīm jānosaka energoresursu 
nepietiekamības definīcija valsts mērogā. 
Regulatoriem un citiem tirgus 
dalībniekiem šajā sakarā ir jāiesaistās 
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konsultāciju procesā.”

Or. de

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka referenta Eluned Morgan iesniegtie grozījumi par energoresursu 
nepietiekamību apdraud valstu kompetenci (subsidiaritātes princips).  Tādēļ šis grozījums ir 
plānots kā alternatīva 14.–18. grozījumam. Energoresursu nepietiekamības jautājumu 
nedrīkst risināt enerģijas tirgus, bet tas jādara ar sociālās likumdošanas palīdzību. Jebkurā 
gadījumā tas ir valsts nozīmes jautājums.

Grozījums Nr. 173
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e 3. panta 5. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„5. Dalībvalstis veic atbilstīgus 
pasākumus, lai aizsargātu gala 
patērētājus, un īpaši nodrošina 
pietiekamu aizsardzību mazaizsargātiem 
patērētājiem, tostarp piemērotus
pasākumus, piemēram, tādus, kas attiecas 
uz maksājumu nosacījumiem, [...] lai 
palīdzētu viņiem izvairīties no 
energoapgādes pārtraukšanas.”

Or. en

(Groza Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 5. punktu, pašreizējo tekstu papildinot ar jauniem 
elementiem).

Pamatojums

Pārnesot atsauci par piegāžu cenu no apsvērumiem par sabiedriskā pakalpojuma pienākumu 
uz apsvērumiem attiecībā uz mazaizsargātiem patērētājiem, grozījuma mērķis ir nodrošināt, 
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ka pasākumi, kas attiecas uz piegāžu cenu, ir vērsti uz vismazāk aizsargātajiem patērētājiem. 
Nosakot mērķi konkrētāk, gala rezultātam ir jādod labums tiem, kam visvairāk vajadzīga 
patērētāju aizsardzība.

Grozījums Nr. 174
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f 3. pantā iekļauj šādu punktu:
„5.a Dalībvalstis veic piemērotus 
pasākumus, lai risinātu energoresursu 
nepietiekamības jautājumu valsts rīcības 
plānos, lai nodrošinātu, ka reālā izteiksmē 
samazinās tādu cilvēku skaits, kas cieš no 
energoresursu nepietiekamības, un paziņo 
par šādiem pasākumiem Komisijai. 
Dalībvalstis var īstenot integrētu pieeju, 
lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas 
universālā pakalpojuma sniegšanas 
saistības un sabiedriskā pakalpojuma 
sniegšanas saistības. Šādi pasākumi var 
būt īpaši tarifi mazaizsargātiem 
patērētājiem un individuālām 
mājsaimniecībām, un tie paredz 
energoefektivitātes uzlabojumus un 
mērķtiecīgu sociālo atbalstu patērētāju 
grupām ar zemiem ienākumiem. Komisija 
nodrošina rādītājus, lai uzraudzītu, kā 
šādi pasākumi ietekmē energoresursu 
nepietiekamību. Šādi pasākumi nedrīkst 
kavēt tirgus atvēršanu, kā tas noteikts 
21. pantā.”

Or. en
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Pamatojums

Tā kā energoresursu nepietiekamība ir arvien aktuālāka problēma Eiropas Savienībā, 
pašreizējā priekšlikumā ir jārisina šis jautājums un jāpadara enerģija pieejama visiem 
eiropiešiem.

Grozījums Nr. 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.g punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 6. punkta ievada daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.g 3. panta 6. punkta ievada daļu aizstāj 
ar šādu tekstu:
“6. Dalībvalstis nodrošina, ka 
elektroenerģijas piegādātāji rēķinos vai 
to pielikumos un visos reklāmas un 
veicināšanas materiālos, kas padarīti 
pieejami gala patērētājiem, norāda:”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 6. punkta 1. apakšpunkta papildināšana ar jauniem 
elementiem).

Pamatojums

Informāciju par elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi ir saskatāmi jāizvieto visos 
materiālos un reklāmās, un nedrīkst prasīt patērētājiem meklēt šo informāciju citviet. 
Līdzīgas prasības tiek noteiktas citās nozarēs, piemēram, automašīnu vai lielizmēra sadzīves 
iekārtu tirdzniecībā.

Grozījums Nr. 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.h punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 6. punkta b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.h 3. panta 6. punkta b) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„b) [...]Informāciju par ietekmi uz vidi, 
vismaz attiecībā uz CO2 emisiju un 
radioaktīvajiem atkritumiem, ko 
radījusi attiecīgā piegādātāja 
elektroenerģijas ražošana no tam 
pieejamā kopējā enerģijas avotu apjoma 
iepriekšējā gadā [...].”

Or. en

(Dažu Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 6. punkta b apakšpunkta elementu svītrošana).

Pamatojums

Informāciju par elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi ir saskatāmi jāizvieto visos 
materiālos un reklāmās, un nedrīkst prasīt patērētājiem meklēt šo informāciju citviet. 
Līdzīgas prasības tiek noteiktas citās nozarēs, piemēram, automašīnu vai lielizmēra sadzīves 
iekārtu tirdzniecībā.

Grozījums Nr. 177
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.i punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.i 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„7. Dalībvalstis īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai sasniegtu sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas un vides 
aizsardzības mērķus, kā arī 
energoefektivitātes/pieprasījuma 
pārvaldības pasākumus un līdzekļus 
cīņai pret klimata izmaiņām, tostarp, 
piemēram, pašreizējo dzīvojamo ēku 
renovācijas veicināšanu, un piegāžu 
drošības nodrošināšanu. Šie pasākumi jo 
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īpaši ietver atbilstošu ekonomisku 
stimulu nodrošināšanu, attiecīgā 
gadījumā izmantojot visus esošos valstu 
un Kopienas instrumentus, lai uzturētu 
un ierīkotu vajadzīgo tīkla 
infrastruktūru, tostarp 
starpsavienojumu jaudu.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 7. punkta papildināšana ar jauniem elementiem).

Grozījums Nr. 178
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.i punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.i 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„7. Dalībvalstis īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai sasniegtu sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas un vides 
aizsardzības mērķus [...],
energoefektivitātes/pieprasījuma 
pārvaldības pasākumus un līdzekļus 
cīņai pret klimata izmaiņām un piegāžu 
drošības nodrošināšanu. Šie pasākumi jo 
īpaši ietver atbilstošu ekonomisku 
stimulu nodrošināšanu, attiecīgā 
gadījumā izmantojot visus esošos valstu 
un Kopienas instrumentus, lai uzturētu 
un ierīkotu vajadzīgo tīkla 
infrastruktūru, tostarp 
starpsavienojumu jaudu. Kad dalībvalstis 
ar tiesību aktu vai citu politisku lēmumu 
palīdzību samazina drošas un nefosilas 
elektroenerģijas ražošanas jaudu, tām 
jāizlemj par atbilstīgi augstāku mērķi 
attiecībā uz savu atjaunojamo enerģijas 
avotu daļu, tādējādi nodrošinot, ka 
nemainīsies to ieguldījums CO2 emisiju 
samazināšanā un iekšējā tirgū.”
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Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 7. punkta papildināšana ar jauniem elementiem).

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt stimulus investēt tādā elektroenerģijas ražošanā, kas nerada 
CO2 emisijas, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādes pieprasījumu.

Grozījums Nr. 179
Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.i punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.i 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
"7. Dalībvalstis īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai sasniegtu sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas un vides 
aizsardzības mērķus, kas var ietvert
energoefektivitātes/pieprasījuma 
pārvaldības pasākumus un līdzekļus 
cīņai pret klimata izmaiņām un piegāžu 
drošības nodrošināšanu. Šie pasākumi jo 
īpaši ietver atbilstošu ekonomisku 
stimulu nodrošināšanu, attiecīgā 
gadījumā izmantojot visus esošos valstu 
un Kopienas instrumentus, lai uzturētu 
un ierīkotu vajadzīgo tīkla 
infrastruktūru, tostarp 
starpsavienojumu jaudu. Pilnībā ņemot 
vērā attiecīgos Līguma noteikums, 
dalībvalstis var veicināt ilgtermiņa 
līgumus starp enerģijas patērētājiem un 
piegādātājiem, kas veicina enerģijas 
ražošanas un sadales uzlabošanu, 
vienlaicīgi ļaujot patērētājiem izmantot 
radušās priekšrocības ar nosacījumu, ka 
šie līgumi var veicināt optimālu investīciju 
līmeni enerģētikas nozarē.”
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Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 7. punkta papildināšana ar jauniem elementiem).

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāpilda svarīga loma, lai dotu patērētājiem efektīvas priekšrocības.

Grozījums Nr. 180
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.i punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.i 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu: 
„7. Dalībvalstis īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai sasniegtu sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas mērķus, kuriem 
jānodrošina aizsardzība pret 
diskrimināciju, jo īpaši attiecībā pret 
patērētājiem ar zemiem ienākumiem un 
patērētājiem, kuri dzīvo izolētos reģionos, 
lai sasniegtu vides aizsardzības, [...] 
energoefektivitātes/pieprasījuma 
pārvaldības pasākumus un līdzekļus 
cīņai pret klimata izmaiņām, kā arī 
piegāžu drošības nodrošināšanu. Šie 
pasākumi jo īpaši ietver atbilstošu 
ekonomisku stimulu nodrošināšanu, 
attiecīgā gadījumā izmantojot visus 
esošos valstu un Kopienas instrumentus, 
lai uzturētu un ierīkotu vajadzīgo tīkla 
infrastruktūru, tostarp 
starpsavienojumu jaudu.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 7. punkta papildināšana ar jauniem elementiem).
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Pamatojums

Lai izvairītos no diskriminācijas pret patērētājiem, kas dzīvo izolētos apgabalos (kalnu un 
salu reģionos).

Grozījums Nr. 181
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.i punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.i 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
"7. Dalībvalstis īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai sasniegtu sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas un vides 
aizsardzības mērķus, kā arī 
energoefektivitātes/pieprasījuma 
pārvaldības pasākumus un līdzekļus cīņai 
pret klimata izmaiņām un piegāžu 
drošības nodrošināšanu. Šie pasākumi jo 
īpaši ietver atbilstošu ekonomisku stimulu 
nodrošināšanu, attiecīgā gadījumā 
izmantojot visus esošos valstu un 
Kopienas instrumentus, lai uzturētu un 
ierīkotu vajadzīgo tīkla infrastruktūru, 
tostarp starpsavienojumu jaudu. 
Dalībvalstis, pilnībā ievērojot Līgumu, var 
stimulēt tādus ilgtermiņa līgumus un 
iepirkuma apvienības patērētāju un 
piegādes uzņēmumu starpā, kas veicina 
elektroenerģijas ražošanas un sadales 
uzlabošanu, vienlaicīgi ļaujot 
patērētājiem gūt taisnīgu daļu no 
ieguvumiem ar nosacījumu, ka šie līgumi 
var veicināt optimāla investīciju līmeņa 
iegūšanu rūpniecības nozarē.”

Or. fr

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 7. punkta papildināšana ar jauniem elementiem).
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Pamatojums

Ir jāņem vērā ilgtermiņa līgumu un iepirkuma apvienību pozitīvā ietekme attiecībā uz 
ražošanas jaudas attīstību un konkurētspēju.

Grozījums Nr. 182
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.j punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.j 3. pantā iekļauj šādu 7.a punktu:
„7.a Lai veicinātu energoefektivitāti un 
palīdzētu samazināt energoresursu 
nepietiekamību, valstu pārvaldes iestādes 
pilnvaro piegādātājus ieviest cenu 
veidošanas formulas, palielinot cenu, ja 
pieaug patēriņa līmenis.” Pirmā zemākās 
cenas kategorija atbilst enerģijas 
pamatapjomam, kas vajadzīgs, lai 
apsildītu izolētu māju un nodrošinātu 
pamatfunkcijas, piemēram, 
apgaismojumu un ēst gatavošanu. Šo 
pamatapjomu var mainīt 
mājsaimniecībām, kurās dzīvo viena vai 
vairākas personas. Likmes kategorijā vai 
kategorijās, kas augstākas par 
pamatapjomu, ir ievērojami augstākas par 
pamatlikmi.” 

Or. nl

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta papildināšana ar jaunu punktu).

Pamatojums

Diferencēta enerģijas cenu veidošana sniedz stimulu/pamudinājumu lietderīgai enerģijas 
izmantošanai un garantē, ka ikvienam ir piekļuve enerģijas pamatlīmenim par zemu cenu.
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Grozījums Nr. 183
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.j punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.j 3. pantā iekļauj šādu punktu:
„7.a Lai veicinātu energoefektivitāti un 
palīdzētu samazināt energoresursu 
nepietiekamību, valsts pārvaldes iestādes 
pilnvaro elektroenerģijas uzņēmumus 
ieviest tarifus, kas palielinās, pieaugot 
patēriņa līmenim, lai stimulētu 
energoefektīvu rīcību, samazinātu 
mājsaimniecību elektroenerģijas 
pieprasījumu un attiecīgi samazinātu 
vietējās CO2 emisijas, kā arī samazinātu 
enerģijas cenu mājsaimniecībām, kuras 
cieš no energoresursu nepietiekamības.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta papildināšana ar jaunu punktu).

Pamatojums

Šis tarifu modelis radītu apvērsumu attiecībā uz pašreizējo cenu veidošanas modeli. Laikā, 
kad mēs mēģinām samazināt enerģijas patēriņu, pašreizējais cenu veidošanas modelis 
atbalsta iedzīvotājus, nosakot zemākas cenas par lielāku enerģijas patēriņu. Šis modelis 
nedrīkst radīt papildu izmaksas elektroenerģijas uzņēmumiem, bet tas stimulētu 
energoefektivitāti. Šis modelis ieviesīsies dabiskā veidā, kad tiks ieviesti „viedie” mēraparāti.

Grozījums Nr. 184
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.j punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.j 3. pantā iekļauj šādu punktu:
„7.a Lai veicinātu energoefektivitāti un 
palīdzētu samazināt energoresursu 
nepietiekamību, valstu pārvaldes iestādes 
pilnvaro elektroenerģijas piegādātājus 
ieviest cenu veidošanas formulas, kas 
paredz palielināt bloka tarifus, tādējādi 
palielinot cenu, ja pieaug patēriņa
līmenis.”

Or. en

Grozījums Nr. 185
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.j punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.j 3. pantā iekļauj šādu punktu:
„7.a Valstu pārvaldes iestādes mudina 
elektroenerģijas piegādātājus ieviest cenu 
veidošanas formulas, kas veicina 
energoefektivitāti un zemākās iespējamās 
cenas.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta papildināšana ar jaunu punktu).

Pamatojums

Cenu veidošanas formulām jānodrošina energoefektivitāte un zemas cenas.
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Grozījums Nr. 186
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1.k punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.k 3. pantā iekļauj šādu 9. punktu:
„9.a Ja var pierādīt, ka elektroenerģijas 
uzņēmumi ir ieturējuši no patērētājiem 
emisiju tirdzniecības shēmas sertifikātu 
izmaksas, kad šie sertifikāti tika piešķirti 
bez maksas, dalībvalstis var pieprasīt 
kompensāciju no šiem uzņēmumiem ar 
papildu nodokļu palīdzību. Ieņēmumi ir 
jāizmanto, lai veicinātu energoefektivitāti 
dalībvalstī, kurā šāds nodoklis tiek 
iekasēts, un lai izmaksātu kompensāciju 
nozarēm, kas aktīvi izmanto 
energoresursus un kas nostādītas 
neizdevīgā situācijā augstu 
elektroenerģijas cenu dēļ, jo 
elektroenerģijas tirgū trūkst efektīvas 
konkurences.

Or. nl

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta papildināšana ar jaunu punktu).

Pamatojums

Augstas enerģijas cenas, kas rodas vāji funkcionējoša elektroenerģijas tirgus dēļ, var mazināt 
tādu uzņēmumu konkurētspēju, kuri konkurē starptautiskā mērogā. Ir piemēroti pieprasīt 
nelielu kompensāciju.

Grozījums Nr. 187
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 10. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šādu 10. punktu pievieno 3. pantam: svītrots
„10. Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes šā panta īstenošanai. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Komitoloģijas procedūras svītrojums.

Grozījums Nr. 188
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šādu 10. punktu pievieno 3. pantam: svītrots
„10. Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes šā panta īstenošanai. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. de

Pamatojums

 Komisijas priekšlikums pieņemt pamatnostādnes saskaņā ar „regulatīvo kontroles 
procedūru” ievērojami ierobežo Parlamenta tiesības, un tas ir jānoraida.
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Grozījums Nr. 189
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šādu 10. punktu pievieno 3. pantam: svītrots
„10. Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes šā panta īstenošanai. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. de

Pamatojums

Ierosinātā komitoloģijas procedūra ierobežotu Parlamenta ietekmi. Tas nozīmētu, ka 
demokrātiskajā likumdošanas procesā netiek pieņemti svarīgi lēmumi, kas veido iekšējo 
enerģijas tirgu. Ņemot vērā, ka komitoloģijas procedūras iznākums varētu būt ar ļoti 
tālejošām sekām un ka šādi pamatnoteikumi ietekmētu nošķiršanas kārtības būtību, kas 
attiecas uz sadales sistēmas operatoriem, šis priekšlikums ir jānoraida pēc būtības.  

Grozījums Nr. 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šādu 10. punktu pievieno 3. pantam: svītrots
„10. Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes šā panta īstenošanai. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 



PE404.393v01-00 76/103 AM\713546LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija ar komitoloģijas palīdzību pieņems pamatnostādnes par valsts dienesta 
pienākumiem, vispārējiem pakalpojumiem, pēdējo piegādātāju, drošības pasākumiem, lai 
aizsargātu mazaizsargātus patērētājus, procedūru maiņu, informācijas izpaušanu. Lai 
garantētu dažādu valstu tiesību aktu pilnīgu saskaņošanu, visus šos tematus ir jāpieņem, 
piedaloties Padomei un Eiropas Parlamentam, jo pārlieku liela komitoloģijas izmantošana 
var palielināt regulatīvo nenoteiktību.

Grozījums Nr. 191
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šādu 10. punktu pievieno 3. pantam: svītrots
„10. Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes šā panta īstenošanai. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. de

Pamatojums

Vajadzīgie patērētāju aizsardzības noteikumi ir jānosaka pašā direktīvā. Tādēļ 
pamatnostādņu pieņemšanas pilnvarošana ir nevajadzīga.
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Grozījums Nr. 192
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 10. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„10. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
šā panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

„10. Pēc pienācīgas konsultācijas ar 
iesaistītajām pusēm Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes šā panta īstenošanai. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka, izstrādājot un īstenojot šādas pamatnostādnes, tiek 
ievēroti labas regulēšanas prakses principi.

Grozījums Nr. 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 3. pantu papildina ar šādu punktu:
„10.a Dalībvalstis nodrošina, ka enerģijas 
piegādes līgums ar mājsaimniecību 
patērētājiem, kuru savienojuma jauda ir 
mazāka ar 10 kW, nenosaka fiksētu 
minimālo cenu neatkarīgi no apjoma, bet 
atspoguļo mainīgu cenas pamatelementu, 
pamatojoties uz patērēto apjomu.”

Or. en
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(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta papildināšana ar jaunu 10.a punktu).

Pamatojums

Tā kā savienojuma un mērījumu izmaksas ir daļa no reglamentētas sadales uzņēmējdarbības, 
nav loģiska pamata līgumos, kas noslēgti ar vietējiem patērētājiem, noteikt fiksētu prēmiju. 
Vietējiem patērētājiem, kuru savienojuma jauda ir virs 10 kW, fiksēts cenas pamatelements ir 
pamatots attiecībā uz izmaksām, kas rodas no līdzsvarošanas vajadzības lielākā noslogojuma 
stundās. Šis pasākums arī nodrošinās lielāku cenu pārredzamību, jo lielākajai daļai vietējo 
patērētāju cenā būs iekļauts tikai viens parametrs.

Grozījums Nr. 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b 3. pantu papildina ar šādu punktu:
„10.b Lai palīdzētu patērētājiem 
samazināt savas enerģijas izmaksas, 
dalībvalstis nodrošina, ka vismaz 2 % no 
visiem elektroenerģijas ieņēmumiem, kas 
gūti no vietējiem patērētājiem, tiek tērēti, 
lai finansētu energoefektivitāti un 
pieprasījuma pārvaldības mērīšanas 
programmas vietējiem patērētājiem.
Privātie un publiskie elektroenerģijas 
uzņēmumi, enerģijas pakalpojumu 
uzņēmumi, reģionālās un vietējās 
struktūras, kā arī nevalstiskās 
organizācijas var pieteikties uz šo 
finansējumu, lai (līdz-)finansētu 
energoefektīvu programmu veicināšanu 
vietējiem patērētājiem, īpašu uzmanību 
pievēršot mazaizsargātiem patērētājiem. 
Par šī finansējuma attiecinājumu 
pārvaldību un norādījumiem izlemj 
saskaņā ar subsidiaritātes principu.” 

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. panta papildināšana ar jaunu 10.b punktu).
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Pamatojums

Liberalizētā elektroenerģijas tirgū palielinās elektroenerģijas pieprasījums. Tā kā pārvades 
izmaksas, ieviešot energoefektīvus pakalpojumus vietējiem patērētājiem, ir augstākas nekā 
lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, vispiemērotākais veids, kā veicināt elektroenerģiju 
šajā līmenī, ir fonda izveide. Šāda veida instruments ir devis ārkārtīgi pozitīvus rezultātus 
Dānijā, Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē un vairākos ASV štatos attiecībā uz vidi, kopējām 
izmaksām un jaunu darbavietu radīšanu.

Grozījums Nr. 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c 4. pantu aizstāj ar šādu tekstu:
„Dalībvalstis nodrošina piegādes 
drošības jautājumu uzraudzību. Ja 
dalībvalstis to uzskata par piemērotu, 
tās var deleģēt šo uzdevumu pārvaldes 
iestādēm, kas minētas 23. panta 
1. punktā. Šī uzraudzība īpaši attiecas uz 
piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru 
valsts tirgū [...], tostarp detalizētām [...] 
nākotnes pieprasījuma un pieejamo 
piegāžu prognozēm, paredzēto papildu 
vai veidojamo jaudu plānošanu un tīklu 
uzturēšanas kvalitāti un līmeni, sadalītās 
un mikroražošanas piekļuvi, kā arī 
pasākumiem maksimālā pieprasījuma 
apmierināšanai un viena vai vairāku 
piegādātāju deficīta situāciju 
risināšanai. Kompetentās iestādes 
vēlākais līdz katra gada 31. jūlijam 
publicē ziņojumu, izklāstot šo jautājumu 
uzraudzības rezultātā gūtos atklājumus, 
kā arī jebkurus pasākumus, kas veikti 
vai plānoti, lai risinātu šos jautājums, un 
nekavējoties nosūta šo ziņojumu 
Komisijai.”

Or. en
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(Direktīvas 2003/54/EK 4. panta papildināšana ar dažiem elementiem par prognozēm un 
sadalītās ražošanas un mikroražošanas piekļuvi).

Pamatojums

Lai realizētu piegāžu drošības mērķus, ir vajadzīga lielāka paļaušanās uz sadalīto ražošanu 
un mikroražošanu. Šiem pasākumiem ir vajadzīga nediskriminējoša piekļuve tīkliem, un 
uzraudzībai ir jānodrošina, ka tas tiek realizēts.

Grozījums Nr. 196
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2.d punkts (jauns)
 Direktīva 2003/54/EK
5.-a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d iekļauj šādu pantu:
„5.-a pants

Valsts pārvaldes iestādes nodrošina, ka 
tiek definēti tehniskās darbības kritēriji, 
un nodrošina to tehnisko noteikumu 
izstrādi un publicēšanu, ar ko nosaka 
atbilstīgu uzticamību un drošības līmeņus, 
kā arī darbības prasības ražošanas iekārtu 
ekspluatācijai, sadales sistēmām, tieši 
savienotu patērētāju aprīkojumam, 
starpsavienojumu ķēdēm un tiešajām 
līnijām. Šie tehniskie noteikumi 
nodrošina sistēmu sadarbspēju, un tie ir 
objektīvi un nediskriminējoši.   Ja 
Aģentūra uzskata, ka ir vajadzīga šo 
noteikumu saskaņošana, tā iesniedz 
piemērotus ieteikumus attiecīgajām valsts 
pārvaldes iestādēm.”

Or. en

Pamatojums

5. pantā tiek risināti tikai savienojuma jautājumi, lai gan darbības jautājumi (tas ir, 
pēcpieslēguma posms) ir vienlīdz svarīgi, un tos jāizskata šajā direktīvā.
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Grozījums Nr. 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci.
Reģionālās sadarbības aptvertā 
ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā.”

1. Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu 
valstu tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo 
īpaši dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci.

1.a Kad sadarbība starp vairākām 
dalībvalstīm reģionālā mērogā saskaras 
ar nopietnām grūtībām, pēc kopēja šo 
dalībvalstu pieprasījuma Komisija, 
vienojoties ar visām attiecīgajām 
dalībvalstīm, var iecelt reģionālo 
koordinatoru. 
1.b Reģionālais koordinators reģionālā 
līmenī veicina valsts pārvaldes iestāžu un 
jebkuru citu kompetento valsts iestāžu, 
tīkla operatoru, elektroenerģijas tirgotāju, 
elektrotīklu lietotāju un tirgus dalībnieku 
sadarbību. Reģionālais koordinators jo 
īpaši:
a) veicina jaunas efektīvas investīcijas 
starpsavienojumos. Šajā sakarā 
reģionālais koordinators palīdz pārvades 
sistēmas operatoram sagatavot reģionālo 
starpsavienojumu plānu un piedalās tā 
investīcijas lēmumu un vajadzības 
gadījumā tā atvērtās sezonas procedūras 
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koordinēšanā.
b) veicina lietderīgu un drošu tīklu 
izmantošanu. Šajā sakarā reģionālais 
koordinators veicina koordinēšanu starp 
pārvades sistēmas operatoriem, valsts 
pārvaldes iestādēm un citām 
kompetentajām valsts iestādēm, 
sagatavojot kopējos piešķīrumu un 
kopējos drošības mehānismus;
c) katru gadu Komisijai un attiecīgajām 
dalībvalstīm iesniedz ziņojumu par 
reģionā sasniegtajiem rezultātiem un par 
visām grūtībām un šķēršļiem, kas var 
kavēt šādu rezultātu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Reģionālajiem koordinatoriem varētu būt svarīga loma, veicinot dialogu starp dalībvalstīm, 
jo īpaši attiecībā uz pārrobežu investīcijām.

Grozījums Nr. 198
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. 
Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfiskajām teritorijām, 
ko noteikusi Komisija saskaņā ar 2.h panta 
3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā

1. Dalībvalstis un pārvaldes iestādes
sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus 
vismaz vienā vai vairākos reģionālos 
mērogos. Jo īpaši dalībvalstis veicina tīklu 
operatoru sadarbību reģionālā mērogā un 
sekmē tiesisko un regulatīvo sistēmu 
konsekvenci. Reģionālās sadarbības 
aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
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uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā

Or. de

Pamatojums

ES cenšas izveidot pārrobežu tirgus reģionus. Tādēļ ir steidzami vajadzīga visu datu 
apmaiņas procedūru saskaņošana. Liberalizētā tirgū funkcionējošas datu apmaiņas 
procedūras ir priekšnoteikums rīcības plāna pārvaldībai, klīringam, rēķinu izrakstīšanai, 
piegādātāju maiņai u.c. Saskaņotas datu apmaiņas procedūras trūkums kavē pārrobežu tirgus 
reģionu izveidi.

Grozījums Nr. 199
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. 
Reģionālās sadarbības aptvertā 
ģeogrāfiskā teritorija atbilst
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā.”

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci.
Reģionālās sadarbības aptvertā 
ģeogrāfiskā teritorija, kas minēta šajā 
pantā, atbilst ģeogrāfiskajām teritorijām, 
kuras noteiktas 2.h panta 3. punktā
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā, lai arī šī sadarbība var 
attiekties arī uz citām ģeogrāfiskajām 
teritorijām.”

Or. es

Pamatojums

Papildus tam, ka šajā jautājumā ir pieņemti Kopienas tiesību akti, ir jāpatur prātā, ka no 
šādas situācijas ir jāizvairās arī gadījumos, kad Komisija nākotnē izveido ģeogrāfiskās 
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sadarbības teritorijas vai kāda dalībvalsts nolemj paplašināt savus mehānismus un uzspiest 
tos citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 200
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci.
Reģionālās sadarbības aptvertā 
ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā.

Dalībvalstis un valstu pārvaldes iestādes
sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus 
vispirms reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā, lai izveidotu 
konkurētspējīgu Eiropas tirgu, veicinot
tiesisko un regulatīvo sistēmu 
saskaņošanu un galvenokārt integrējot 
pašreizējās ES „elektroenerģijas salas”.

Or. en

Pamatojums

Reģionālajiem tirgiem jābūt pirmajam solim pretim pilnībā integrētam Eiropas tirgum, un tos 
nedrīkst ģeogrāfiski noteikt Eiropas Komisija.

Grozījums Nr. 201
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
5.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu 
konsekvenci. Reģionālās sadarbības
aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā.

Dalībvalstis un valstu pārvaldes iestādes
sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus, lai 
izveidotu reģionālos pārvades sistēmu 
operatorus, tādējādi izveidojot 
konkurētspējīgu Eiropas tirgu, un 
veicinātu to tiesisko un regulatīvo sistēmu 
saskaņošanu. Reģionālo pārvades 
sistēmas operatoru aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfiskajām teritorijām, 
ko noteikusi Komisija saskaņā ar 2.h panta 
3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā.

Or. en

Pamatojums

Reģionālo PSO izveide ir svarīga, jo reģionālie PSO labāk saprastu attīstības vajadzības 
reģionālajās pārrobežu infrastruktūrās un spētu atrisināt grūtības reģionālajos tirgos. 
Ievērojot 20 % atjaunojamo enerģijas avotu mērķi, vajadzība pēc infrastruktūras attīstības un 
tīklu paplašināšanas un stiprināšanas ir kļuvusi par patiesi nopietnu jautājumu. Šajā 
attīstības procesā reģionālo PSO izveide nodrošinātu visefektīvāko pretstatījumu.

Grozījums Nr. 202
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. 
Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfiskajām 

Dalībvalstu kompetentās iestādes un 
valstu pārvaldes iestādes sadarbojas, lai 
integrētu valstu tirgus vismaz reģionālā 
mērogā. Jo īpaši tās veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konverģenci 
un konsekvenci. Dalībvalstis arī veicina 
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teritorijām, ko noteikusi Komisija saskaņā 
ar 2.h panta 3. punktu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 26. jūnija Regulā 
(EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem 
attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā

valstu pārvaldes iestāžu sadarbību 
pārrobežu un reģionālā mērogā. 
Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfiskajām teritorijām, 
ko noteikusi Komisija saskaņā ar 2.h panta 
3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā

Or. en

Pamatojums

Formulējuma mērķis ir noteikt, ka dalībvalstu tiesību aktiem jāpadara iespējamu un patiešām 
jāveicina valstu pārvaldes iestāžu sadarbība pārrobežu un reģionālā mērogā.

Grozījums Nr. 203
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. 
Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfiskajām teritorijām, 
ko noteikusi Komisija saskaņā ar 2.h panta 
3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā

Dalībvalstis un valstu pārvaldes iestādes
sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus 
vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis nodrošina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā, lai izveidotu 
konkurētspējīgu Eiropas tirgu, un veicina
tiesisko un regulatīvo sistēmu 
saskaņošanu. Reģionālās sadarbības 
aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā

Or. en
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Pamatojums

Pieredze rāda, ka, lai izveidotu konkurētspējīgu Viseiropas enerģijas tirgu, integrācija ir 
vajadzīga kā starpposms.

Sadarbība reģionālā mērogā ir būtiska, un tā nedrīkst būt tikai dalībvalstu atbildība, bet tai 
jābūt arī regulējošo iestāžu un iesaistīto pušu atbildībai. Jo īpaši jānodrošina, ka sistēmas 
operatori pastiprina savu sadarbību, jo to loma, veicinot tirgus, kā arī pārvaldot un attīstot 
pārvades tīklus, ir būtiska tirgu integrēšanai. Tam jāsekmē tīkla darbības funkciju 
integrēšana reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. 
Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfiskajām teritorijām, 
ko noteikusi Komisija saskaņā ar 2.h panta 
3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā

Dalībvalstis sadarbojas, lai saskaņotu
integrētu valstu tirgus vismaz reģionālā 
mērogā. Jo īpaši dalībvalstis veicina tīklu 
operatoru sadarbību reģionālā mērogā un 
sekmē tiesisko un regulatīvo sistēmu 
konsekvenci. Reģionālās sadarbības 
aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā

Or. en

Pamatojums

Prioritāte ir valstu regulatīvo sistēmu saskaņošana un kopēju vienlīdzīgu konkurences 
apstākļu radīšana saskaņā ar labāko praksi arī ar reģionālās sadarbības palīdzību. 
Piemēram, vairs nav pieņemams, ka uz dažiem operatoriem viņu valsts tirgos attiecas strikti 
ierobežojumi, kamēr uz citiem viņu tirgos joprojām attiecas ārkārtīgi izdevīgi nosacījumi un 
viņi var izmantot šīs konkurences priekšrocības, lai paplašinātos kaimiņvalstu tirgos.
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Grozījums Nr. 205
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. 
Reģionālās sadarbības aptvertā 
ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā.”

1. Attiecīgās valsts iestādes un valstu 
pārvaldes iestādes sadarbojas, lai integrētu 
valstu tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo 
īpaši tās veicina tīklu operatoru sadarbību 
reģionālā mērogā un sekmē tiesisko un 
regulatīvo sistēmu konverģenci un
konsekvenci. Reģionālās sadarbības 
aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar 2.h panta 3. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā.”

Or. fr

Pamatojums

Reģionālās sadarbības pamatā ir dalībvalstu līdzdalība un darbība, bet īpaši to attiecīgo 
iestāžu un valsts pārvaldes iestāžu līdzdalība un darbība. Šo reģionālo iniciatīvu mērķis ir arī 
apvienot dažādas regulatīvās sistēmas un valstu jurisdikcijas: tādējādi tās palīdzēs veicināt 
tirgus integrāciju un iekšējā tirgus izveidi.

Grozījums Nr. 206
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5.a panta 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 5.a pantu papildina ar šādu punktu:
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„1.a Attiecībā uz reģionālās sadarbības 
mērķa sasniegšanu, kā noteikts 1. punktā, 
dalībvalstis veicina un atbalsta jebkuru 
sadarbību starp pārvades sistēmas 
operatoriem un valsts pārvaldes iestādēm, 
lai saskaņotu piekļuvi un līdzsvarošanas 
noteikumus (veicinot saskaņošanas zonu 
integrāciju) vairākās blakus esošās 
dalībvalstīs un to starpā saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1228/2003/EK 2.h panta 
3. punktu. Šī sadarbība var izpausties kā 
kopēja struktūra starp attiecīgajiem 
pārvades sistēmas operatoriem, lai 
aptvertu vairākas blakus esošas teritorijas. 
Šajā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka 
šī pārvades sistēmas operatoru kopējā 
struktūra atbilst 8. un 10.a pantam.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 5.a panta papildināšana ar jaunu 1.a punktu).

Pamatojums

Izaicinājumam izveidot plašākus un rentablākus tirgus ir vajadzīga stingra vadība. Tā kā 
sistēmas operatoru brīvprātīga sadarbība reģionālā mērogā atsevišķos gadījumos var dot 
rezultātus, mēs uzskatām, ka ir vajadzīga stabilāka reģionālās sistēmas darbības platforma.

Direktīvā ir jāparedz iespēja galu galā izveidot reģionālo sistēmas operatoru. Tāpat ir būtiski 
nodrošināt starpreģionālo sadarbību, lai ļautu izveidot īstu Viseiropas tirgu.

Grozījums Nr. 207
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5.a panta 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 5.a pantu papildina ar šādu punktu:
„1.a Aģentūra sadarbojas ar valsts 
pārvaldes iestādēm un pārvades sistēmas 
operatoriem saskaņā ar šīs direktīvas 
IV nodaļu, lai nodrošinātu regulatīvo 
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sistēmu konverģenci starp reģioniem, lai 
izveidotu konkurētspējīgu Eiropas tirgu. 
Ja Aģentūra uzskata, ka ir vajadzīgi 
saistoši noteikumi attiecībā uz šādu 
sadarbību, tā izdara piemērotus 
ierosinājumus. Reģionālajos tirgos 
Aģentūra kļūst par atbildīgo regulatīvo 
iestādi.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 5.a panta papildināšana ar jaunu 1.a punktu).

Pamatojums

Lai izveidotu lietderīgu Eiropas tirgu, cieša un efektīva Aģentūras sadarbība ar valsts 
pārvaldes iestādēm ir ārkārtīgi būtiska.

Grozījums Nr. 208
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5.a panta 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 5.a pantu papildina ar šādu punktu:
„1.a Lai veicinātu drošas un uzticamas 
pārrobežu elektroenerģijas plūsmu 
pārvaldības attīstību, pārvades sistēmas 
operatori katrā ģeogrāfiskajā teritorijā, 
kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.h panta 3. punktā, izveido koordinācijas 
centru, kurš:
(i) ārkārtas situācijās nodrošina kopēju 
komunikācijas platformu;
(ii) veic reģionālu pētījumu par pārslodzes 
gadījumiem uz robežām.”

Or. fr

(Direktīvas 2003/54/EK 5.a panta papildināšana ar jaunu 1.a punktu).
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Pamatojums

Elektroenerģijas pārvades tīkli ir savstarpēji cieši atkarīgi. Tomēr to starpā ir jāstiprina 
reģionālā sadarbība, lai samazinātu nopietna negadījuma vai elektroenerģijas padeves 
pārtraukuma risku un lai izveidotu vienotu elektroenerģijas tirgu. Šādu sadarbību varētu 
stiprināt, izveidojot Eiropas elektroenerģijas pārvades koordinācijas centru, kura pienākumos 
ietilptu drošības jautājumi ārkārtas gadījumos un pētījumu veikšana par pārslodzes 
gadījumiem starpsavienojumos.

Grozījums Nr. 209
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5.a panta 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 5.a pantu papildina ar šādu punktu:
„1.a Dalībvalstis, pārvaldes iestādes un 
visi tirgus dalībnieki kopīgi strādā, lai 
saskaņotu savas datu apmaiņas 
procedūras attiecībā uz vissvarīgākajiem 
tirgus procesiem.”

Or. xm

(Direktīvas 2003/54/EK 5.a panta papildināšana ar jaunu 1.a punktu).

Pamatojums

ES cenšas izveidot pārrobežu tirgus reģionus. Tādēļ ir steidzami vajadzīga visu datu 
apmaiņas procedūru saskaņošana. Liberalizētā tirgū funkcionējošas datu apmaiņas 
procedūras ir priekšnoteikums rīcības plāna pārvaldībai, klīringam, rēķinu izrakstīšanai, 
piegādātāju maiņai u.c. Saskaņotas datu apmaiņas procedūras trūkums kavē pārrobežu tirgus 
reģionu izveidi.

Grozījums Nr. 210
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5.a panta 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 5.a pantu papildina ar šādu punktu:
„1.a Komisija un Aģentūra veicina 
starpreģionālo sadarbību starp 
elektroenerģijas tirgiem un ir atbildīga 
par to integrēšanu vienotā Eiropas 
elektroenerģijas tirgū.”

Or. xm

(Direktīvas 2003/54/EK 5.a panta papildināšana ar jaunu 1.a punktu).

Grozījums Nr. 211
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5.a panta 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 5.a pantu papildina ar šādu punktu:
„1.a Dalībvalstis pieprasa elektroenerģijas 
uzņēmumiem daļu elektroenerģijas 
saražot ilgtspējīgā veidā. Ilgtspējīgas 
enerģijas daļas pamatā ir dalībvalsts 
apņemšanās, kas izriet no 
Direktīvas XXXX/XX/EK* pārskatīšanas;
* aizpilda vēlāk, kad ir zināms direktīvas 
par atjaunojamiem enerģijas avotiem 
galīgais numurs.”

Or. xm

(Direktīvas 2003/54/EK 5.a panta papildināšana ar jaunu 1.a punktu).

Pamatojums

Atjaunojamie enerģijas avoti bieži ir dārgāki par citiem enerģijas avotiem. Lai izvairītos no 
tā, ka dalībvalstis plašā mērogā subsidē elektroenerģijas uzņēmumus, lai tie ražotu 
ilgtspējīgā veidā, pamatojoties uz Direktīvu XXXX/XX/EK (direktīva par atjaunojamiem 
enerģijas avotiem), ir jāiekļauj tiesiskas saistības.
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Grozījums Nr. 212
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5.a panta 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b 5.a. pantu papildina ar šādu punktu:
„1.c Attiecīgās valsts iestādes, kas 
atbildīgas par jauno reģionālo sistēmas 
operatoru, saskaņā ar Aģentūrai paziņotu 
saistošu laika grafiku saskaņo 
noteikumus par:
– pārrobežu jaudas piešķiršanu visos laika 
periodos;
– vienotas saskarnes izveidi 
starpsavienojumu lietotājiem;
– kopēju otrreizējā tirgus pārvaldību;
– integrētas dienas starpsavienojumu 
jaudas sistēmas izveidi;
– pielāgošanu un drošību.

Or. fr

(Direktīvas 2003/54/EK 5.a panta papildināšana ar jaunu 1.b punktu).

Pamatojums

Reģionālās sadarbības starp pārvades sistēmas operatoriem stiprināšana palīdzēs saskaņot 
tīklu un īpaši starpsavienojumu izmantošanas noteikumus. Tādēļ tiek ierosināta noteikumu 
par starpsavienojumu pārvaldību, par līdzsvarošanu un par tīkla drošību obligāta 
saskaņošana.
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Grozījums Nr. 213
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5.a panta 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b 5.a. pantu papildina ar šādu punktu:
„1. b Komisija sagatavo tehniskus un 
finanšu pasākumus, lai palīdzētu novērst 
Eiropas elektroenerģijas tirgu izolētību.”

Or. xm

(Direktīvas 2003/54/EK 5.a panta papildināšana ar jaunu 1.b punktu).

Grozījums Nr. 214
Nicole Fontaine

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5. b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c iekļauj šādu pantu:
„5. b pants

Lai veicinātu drošas un uzticamas 
pārrobežu elektroenerģijas plūsmu 
pārvaldības attīstību, pārvades sistēmas 
operatori katrā ģeogrāfiskajā teritorijā, 
kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.h panta 3. punktā, izveido koordinācijas 
centru, kurš:
(i) nodrošinās ārkārtas komunikācijas 
platformu;
(ii) sagatavos reģionālus modeļa tipa 
pētījumus par pārslodzes situācijām uz 
robežas.”

Or. en
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(Direktīvas 2003/54/EK papildināšana ar jaunu 5.b pantu).

Pamatojums

Tīklu starpā ir jāstiprina reģionālā sadarbība, lai cik vien iespējams samazinātu nopietna 
negadījuma vai elektroenerģijas padeves pārtraukuma risku un lai izveidotu vienotu 
elektroenerģijas tirgu. Šādu sadarbību varētu stiprināt, izveidojot Eiropas elektroenerģijas 
pārvades koordinācijas centru, kas būtu atbildīgs par drošības jautājumiem ārkārtas 
gadījumos un pētījumu veikšanu par pārslodzes gadījumiem starpsavienojumos.

Grozījums Nr. 215
Nicole Fontaine

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5. c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d iekļauj šādu pantu:
5. c pants

„Attiecīgās valsts iestādes, kas atbildīgas 
par jauno reģionālo sistēmas operatoru, 
saskaņā ar Aģentūrai paziņotu saistošu 
laika grafiku saskaņo noteikumus par:
– pārrobežu jaudas piešķiršanu visos laika 
periodos;
– vienotas saskarnes izveidi 
starpsavienojumu lietotājiem;
– kopēju otrreizējā tirgus pārvaldību;
– integrētas dienas starpsavienojumu 
jaudas sistēmas izveidi;
– pielāgošanu un drošību.”

Or. 

(Direktīvas 2003/54/EK papildināšana ar jaunu 5.c pantu).

Pamatojums

Reģionālās sadarbības starp pārvades sistēmas operatoriem stiprināšana palīdzēs saskaņot 
tīklu un īpaši starpsavienojumu izmantošanas noteikumus. Tādēļ tiek ierosināta noteikumu 
par starpsavienojumu pārvaldību, par līdzsvarošanu un par tīkla drošību obligāta 



PE404.393v01-00 96/103 AM\713546LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

saskaņošana.

Grozījums Nr. 216
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
6. panta 2. punkta ievada daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e 6. panta 2. punkta ievada daļu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„2. Dalībvalstis nosaka atļauju 
izsniegšanas kritērijus ražošanas jaudas 
veidošanai to teritorijā. Šie kritēriji 
attiecas uz:”

Or. 

(Direktīvas 2003/54/EK 6. panta 2. punkta 1. apakšpunkta papildināšana ar jauniem 
elementiem).

Pamatojums

Atļauju izsniegšanas kritērijiem jābūt saistošiem.

Grozījums Nr. 217
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
6. panta 2. punkta g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.f 6. panta 2. punkta g) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„g) primāro avotu būtība ir tāda, ka 
atļauju elektroenerģijas ražošanai no 
fosiliem enerģijas avotiem izsniedz tikai 
uzņēmumiem, kas saražo vismaz tādu 
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procentuālo ilgtspējīgas enerģijas 
daudzumu, ko noteikusi dalībvalsts, un 
kas izmanto visprogresīvākās 
tehnoloģijas, lai līdz minimumam 
samazinātu CO2 emisijas;”

Or. nl

(Direktīvas 2003/54/EK 6. panta 2. punkta g) apakšpunkta papildināšana ar jauniem 
elementiem).

Pamatojums

Atļauju jāizsniedz tikai tādiem uzņēmumiem, kas izmanto vistīrāko tehnoloģiju un kas dod 
ieguldījumu valsts ilgtspējīgas enerģijas mērķa sasniegšanā.

Grozījums Nr. 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.g punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
6. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.g 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„3. Dalībvalstis nodrošina, ka mazi 
decentralizēti un/vai sadalīti ražotāji gūst 
labumu no vienkāršotajām atļauju 
piešķiršanas procedūrām. Šīs 
vienkāršotās procedūras piemēro visām 
iekārtām, kuru jauda ir mazāka par 
50 MW, un visiem tīklā iekļautajiem 
ražotājiem.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 6. panta 3. punkta grozīšana).

Pamatojums

Lai veicinātu decentralizēto enerģijas avotu attīstību, vienlaicīgi apzinoties, ka mazākiem 
enerģijas avotiem ir ierobežotāka ietekme uz vidi, ir jāizstrādā uzlabots procedūru kopums.
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Grozījums Nr. 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h Iekļauj šādu pantu:
„7.a pants
Tādas jaunas jaudas aizliegums, kas rada 
augsta līmeņa CO2 emisijas
Pildot 6. un 7. panta prasības, dalībvalstis 
nepilnvaro nevienu jaunu ražošanas 
jaudu, ja šāda jauda tās darbības laikā 
atmosfērā radītu CO2 emisijas, kas 
pārsniegtu 350 gramus uz vienu saražoto 
kilovatstundu.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK papildināšana ar jaunu 7.a pantu).

Pamatojums

2006. gada N. Stern ziņojumā tika secināts, ka nespēja pienācīgi stabilizēt siltumnīcefekta 
gāzu koncentrāciju atmosfērā par vismaz 20 % samazina pasaules IKP. Šāds zaudējums, ko 
daļēji radīs tas, ka ES ekonomikas pamatā ir augsta līmeņa CO2 enerģijas infrastruktūra, 
nozīmētu ievērojamu negatīvu ietekmi uz iekšējā tirgus darbību. Tādēļ ir jāaizliedz tādas 
jaunas ražošanas jaudas, kas rada augsta līmeņa CO2 emisijas uz vienu produkcijas vienību.

Grozījums Nr. 220
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
7.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h Iekļauj šādu pantu:
„7.a pants
Tādas jaunas jaudas aizliegums, kas rada 
augsta līmeņa CO2 emisijas
Pildot 6. un 7. panta prasības, dalībvalstis 
nepilnvaro nevienu jaunu ražošanas 
jaudu, ja šāda jauda tās darbības laikā 
atmosfērā radītu CO2 emisijas, kas 
pārsniegtu 420 gramus uz vienu saražoto 
enerģijas kilovatstundu.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK papildināšana ar jaunu 7.a pantu).

Pamatojums

2006. gada N. Stern ziņojumā tika secināts, ka nespēja pienācīgi stabilizēt siltumnīcefekta 
gāzu koncentrāciju atmosfērā par vismaz 20 % samazina pasaules IKP. Šāds zaudējums 
nozīmētu ievērojamu negatīvu ietekmi uz iekšējā tirgus darbību, un tādēļ tas būtu pretrunā ES 
primārajam uzdevumam, kā tas noteikts Līguma 2. pantā. Tādēļ ir jāaizliedz tādas jaunas 
ražošanas jaudas, kas rada augsta līmeņa CO2 emisijas uz vienu produkcijas vienību.

Grozījums Nr. 221
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h Iekļauj šādu pantu:
„7.a pants
Trešās puses atbildības ierobežojumi 
kodolavārijas gadījumā
Katru gadu kodoliekārtu operatori sniedz 
pierādījumus kompetentajai valsts iestādei 
un Komisijai par to, ka to īpašumā ir 
obligātā summa EUR 2,8 miljardu 
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apmērā uz katru atbildības par 
bojājumiem lietu un no kodolavārijām 
izrietošu apdrošināšanas prasību.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK papildināšana ar jaunu 7.a pantu).

Pamatojums

ES trešās puses atbildības sistēmu kodolnozarē pašlaik raksturo tiesisko režīmu un 
apakšrežīmu savārstījums. Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību un samazinātu konkurences 
traucējumus, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu tirdzniecību, ES ir jānosaka saskaņots obligātais 
seguma apjoms. Ierosinātais apjoms ir tāds ierobežojums, ko jau piemēro Vācijā.

Grozījums Nr. 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h Iekļauj šādu pantu:
„7.a pants
Operatora atbildības ierobežojumi smagas 
kodolavārijas gadījumā
Uzņēmums, kas atbildīgs par 
kodolspēkstacijas darbību, katru gadu 
pierāda kompetentajai valsts iestādei un 
Komisijai, ka tam ir derīga 
apdrošināšanas polise, kura sedz trešās 
puses prasības, kuras rodas smagas 
kodolavārijas gadījumā par minimālo 
summu EUR 2500 miljoni par gadījumu.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK papildināšana ar jaunu 7.a pantu).

Pamatojums

Trešās puses atbildības ierobežojumi pašlaik krasi atšķiras dažādās ES dalībvalstīs. Vairumā 
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dalībvalstu, kurās darbojas kodolspēkstacijas, obligātais segums, kas uzņēmumiem 
jānodrošina, ir mazāks par EUR 500 miljoniem par gadījumu.  Lai saskaņotu šādus 
ierobežojumus, tādējādi uzlabojot iekšējā tirgus darbību un samazinot konkurences 
traucējumus, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu tirdzniecību, ES ir jānosaka standarta obligātais 
apjoms.  Ierosinātais apjoms ir tāds ierobežojums, ko jau piemēro Vācijā.

Grozījums Nr. 223
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h Iekļauj šādu pantu:
„7.a pants
Nosakot valsts modeļus pārvades sistēmas 
operatoriem, dalībvalstis var izvēlēties 
starp:
a) viena vai vairāku pārvades sistēmas 
operatoru pastāvēšanu, kā noteikts 
8. pantā, vai arī viena vai vairāku 
neatkarīgo sistēmas operatoru 
pastāvēšanu, kā noteikts 10. pantā;
b) viena vai vairāku pārvades sistēmas 
operatoru pastāvēšanu un viena vai 
vairāku neatkarīgo sistēmas operatoru 
pastāvēšanu.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK papildināšana ar jaunu 7.a pantu).

Pamatojums

Jāprecizē, ka atkāpe no 8.1. panta nenozīmēs diferencēta NSO automātisku izveidi katram 
vertikāli integrētam uzņēmumam, ja tas tiks pieprasīts atbilstīgi 10. pantam.

Grozījums Nr. 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
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Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h Iekļauj šādu pantu:
„7.a pants
Lai nodrošinātu pārvades sistēmas 
operatoru neatkarību, dalībvalstis 
nodrošina, ka no [transponēšanas datums 
plus viens gads] vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem ir jāievēro vai nu 8. panta 
1. punkta a) līdz d) apakšpunkts, vai 
10. pants, vai 8.ba panta noteikumi.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK papildināšana ar jaunu 7.a pantu).

Pamatojums

Šis grozījums ievieš lietderīgu un efektīvu nošķiršanu kā alternatīvu īpašumtiesību 
nošķiršanai un NSO. Tas nodrošina efektīvu PSO nošķiršanu, neierobežojot īpašumtiesības un 
neradot situāciju, kad ir jāpārdod pārvades sistēma vai enerģijas ražošana.

Grozījums Nr. 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3.i punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.i Iekļauj šādu pantu:
„7.b pants
Operatora atbildība smagas kodolavārijas 
gadījumā
Uzņēmums, kas atbildīgs par 
kodolspēkstacijas darbību, katru gadu 
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pierāda kompetentai valsts iestādei, ka 
tam ir derīga finanšu garantija pret visām 
iespējamām trešās puses prasībām smagas 
kodolavārijas rezultātā.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK papildināšana ar jaunu 7.b pantu pēc 7.a panta).

Pamatojums

Trešās puses atbildības ierobežojumi pašlaik krasi atšķiras dažādās ES dalībvalstīs. Lai 
saskaņotu šādus ierobežojumus, tādējādi uzlabojot iekšējā tirgus darbību un samazinot 
konkurences traucējumus, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu tirdzniecību, ES ir jāizvirza prasība 
ieviest piemērotas kompensācijas sistēmas, lai ļautu iespējamiem upuriem saņemt 
kompensāciju un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus elektroenerģijas ražotāju 
starpā.


