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Grozījums Nr. 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 
[transponēšanas datums plus viens gads]

1. Lai garantētu pārvades sistēmas 
operatoru neatkarību, dalībvalstis 
nodrošina, lai no [transponēšanas datums 
plus viens gads] vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem būtu jāievēro vai nu (a) līdz 
(d) punkts vai 10. pants, vai 10.b panta 
noteikumi:

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš produktīvu un  efektīvu juridisku nošķiršanu kā alternatīvu 
īpašumtiesību nošķiršanai un NSO. Tas nodrošina efektīvu PSO nošķiršanu, nepārkāpjot 
īpašumtiesības un neliekot pārdot pārvades sistēmu vai enerģijas ražošanu. 

Grozījums Nr. 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai no 
[transponēšanas datums plus viens gads]

1. Lai nodrošinātu pārvades sistēmas 
operatoru neatkarību, dalībvalstis 
nodrošina, lai no [transponēšanas datums 
plus viens gads] vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem būtu jāievēro:
vai nu šā panta vai 8.a un 8.b panta 
noteikumi; vai
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8.a, 8.b un 8.ba panta noteikumi.

Ja 8.a un 8.b panta noteikumi tiek 
ievēroti, dalībvalstis nodrošina, lai no 
[transponēšanas datums plus viens gads]:

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas mudina dalībvalstis izvēlēties starp īpašumtiesību nošķiršanu un produktīvu un 
efektīvu nošķiršanu. Tās ir saistītas ar 28. panta grozījumu, kurā Komisiju aicina izskatīt, vai 
produktīva un efektīva nošķiršana ir pietiekama, lai panāktu efektīvu konkurētspēju, un par to 
ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Grozījums Nr. 228
Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visi uzņēmumi, kam pieder pārvades 
sistēma, darbotos kā pārvades sistēmas 
operatori; 

(a) visi uzņēmumi, kam pieder pārvades 
sistēma, darbotos kā pārvades sistēmas 
operatori vai tiem būtu saistīts pārvades 
sistēmas operators,

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai ir jābūt pietiekami elastīgai, lai ļautu rast pragmatiskus reģionālus un/vai 
pagaidu risinājumus: tas ļautu sistēmas darbību nodot transnacionālām vienībām. 
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Grozījums Nr. 229
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visi uzņēmumi, kam pieder pārvades 
sistēma, darbotos kā pārvades sistēmas 
operatori; 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs daļas svītrošana no 8. panta nozīmē, ka pārvades sistēmas operators var būt ne tikai visu 
pārvades aktīvu īpašnieks, bet viņam var arī nepiederēt nekādi aktīvi vai arī viņš var būt 
īpašnieks daļai no pārvades aktīviem. Tomēr jebkurā gadījumā tiek piemērotas tās pašas 
prasības.

Grozījums Nr. 230
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) viena un tā pati persona vai personas 
nevarētu

(b) viena un tā pati persona vai personas 
nevarētu individuāli vai kopīgi:

Or. en
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Grozījums Nr. 231
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, 
kas veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām, un tieši vai netieši kontrolēt 
pārvades sistēmas operatoru vai pārvades 
sistēmu vai būt ieinteresēta vai izmantot 
tiesības šajos uzņēmumos

(i) tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, 
kas veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām, un tieši vai netieši kontrolēt 
pārvades sistēmas operatoru vai būt 
ieinteresēta vai izmantot tiesības šajos 
uzņēmumos,

Or. en

Pamatojums

Šīs panta daļas grozījuma pamatā ir neskaidrs un nepietiekami precīzs formulējums, kas var 
radīt nenoteiktību.

Grozījums Nr. 232
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, 
kas veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām, un tieši vai netieši kontrolēt 
pārvades sistēmas operatoru vai pārvades 
sistēmu vai būt ieinteresēta vai izmantot 
tiesības šajos uzņēmumos

(i) tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, 
kas veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām, un tieši vai netieši kontrolēt 
pārvades sistēmas operatoru vai pārvades 
sistēmu šajos uzņēmumos,

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Manuel António dos Santos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, 
kas veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām, un tieši vai netieši kontrolēt 
pārvades sistēmas operatoru vai pārvades 
sistēmu vai būt ieinteresēta vai izmantot 
tiesības šajos uzņēmumos

(i) tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, 
kas veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām, un tieši vai netieši kontrolēt 
pārvades sistēmas operatoru vai pārvades 
sistēmu vai izmantot tiesības šajos 
uzņēmumos,

Or. en

Pamatojums

Ir saprotams, ka nav jākavē mazākuma daļu pastāvēšana tiktāl, cik tās nekontrolē darbību. 
Mazākuma daļu pastāvēšana nemazina operatoru neatkarību.

Grozījums Nr. 234
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) tieši vai netieši kontrolēt pārvades 
sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu un 
tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas 
veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām, vai būt ieinteresēta vai izmantot 
tiesības šādā uzņēmumā;

(ii) tieši vai netieši kontrolēt pārvades 
sistēmas operatoru un tieši vai netieši 
kontrolēt uzņēmumu, kas veic kādu no 
ražošanas vai piegādes funkcijām, vai būt 
ieinteresēta vai izmantot tiesības šādā 
uzņēmumā,

Or. en
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Pamatojums

Šīs panta daļas grozījuma pamatā ir neskaidrs un nepietiekami precīzs formulējums, kas var 
radīt nenoteiktību.

Grozījums Nr. 235
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) tieši vai netieši kontrolēt pārvades 
sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu un 
tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas 
veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām, vai būt ieinteresēta vai 
izmantot tiesības šādā uzņēmumā;

(ii) tieši vai netieši kontrolēt pārvades 
sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu un 
tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas 
veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām šādā uzņēmumā;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Manuel António dos Santos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) tieši vai netieši kontrolēt pārvades 
sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu un 
tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas 
veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām, vai būt ieinteresēta vai 
izmantot tiesības šādā uzņēmumā;

(ii) tieši vai netieši kontrolēt pārvades 
sistēmas operatoru vai pārvades sistēmu un 
tieši vai netieši kontrolēt uzņēmumu, kas 
veic kādu no ražošanas vai piegādes 
funkcijām, vai izmantot tiesības šādā 
uzņēmumā;

Or. en



AM\713548LV.doc 9/99 PE404.394v01-00

LV

Pamatojums

Ir saprotams, ka nav jākavē mazākuma daļu pastāvēšana tiktāl, cik tās nekontrolē darbību. 
Mazākuma daļu pastāvēšana nemazina operatoru neatkarību.

Grozījums Nr. 237
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) viena un tā pati persona nebūtu tiesīga 
iecelt uzraudzības padomes, 
administratīvās valdes vai to struktūru 
locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu, 
gan uzņēmumā, kas veic kādu no 
ražošanas vai piegādes funkcijām, gan 
pārvades sistēmas operatorā vai pārvades 
sistēmā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 238
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) viena un tā pati persona nebūtu tiesīga 
iecelt uzraudzības padomes, 
administratīvās valdes vai to struktūru 
locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu, 
gan uzņēmumā, kas veic kādu no ražošanas 
vai piegādes funkcijām, gan pārvades 
sistēmas operatorā vai pārvades sistēmā;

c) the same person or the same persons are 
not entitled to appoint meviena un tā pati 
persona nebūtu tiesīga iecelt uzraudzības 
padomes, administratīvās valdes vai to 
struktūru locekļus, kas juridiski pārstāv 
uzņēmumu, gan uzņēmumā, kas veic kādu 
no ražošanas vai piegādes funkcijām, gan 
pārvades sistēmas operatorā;
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Or. en

Pamatojums

Šīs panta daļas grozījuma pamatā ir neskaidrs un nepietiekami precīzs formulējums, kas var 
radīt nenoteiktību.

Grozījums Nr. 239
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„da) vienai un tai pašai personai vai 
personām nav tiesību vadīt pārvades 
sistēmu ar pārvaldes līgumu vai citādi kā 
bez īpašumtiesībām ietekmēt  un tieši vai 
netieši kontrolēt vai būt ieinteresētām, vai 
izmantot tiesības uzņēmumā, kas veic 
jebkādas ražošanas vai piegādes funkcijas.”

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pastiprināt īpašumtiesību nošķiršanas nosacījumus.

Grozījums Nr. 240
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētā ieinteresētība un tiesības attiecas 

2. Ja 1. punkta b) apakšpunktā paredzētās 
prasības ir ievērotas, divas atsevišķas 
publiskas struktūras var kontrolēt, no 
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jo īpaši uz vienas puses, ražošanas un piegādes 
darbības un, no otras puses, pārvades 
darbības.

(a) kapitāla daļas vai uzņēmējdarbības 
aktīvu īpašumtiesībām,
(b) iespējām izmantot balsstiesības,
(c) tiesībām iecelt uzraudzības padomes, 
administratīvās valdes vai to struktūru 
locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu, 
vai
(d) tiesībām saņemt dividendes vai citas 
peļņas daļas.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Manuel António dos Santos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētā ieinteresētība un tiesības attiecas jo 
īpaši uz

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētās tiesības attiecas jo īpaši uz

(a) kapitāla daļas vai uzņēmējdarbības 
aktīvu īpašumtiesībām,
(b) iespējām izmantot balsstiesības, (a) iespējām izmantot balsstiesības, 

(c) tiesībām iecelt uzraudzības padomes, 
administratīvās valdes vai to struktūru 
locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu, 
vai

(b) tiesībām iecelt uzraudzības padomes, 
administratīvās valdes vai to struktūru 
locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu.

(d) tiesībām saņemt dividendes vai citas 
peļņas daļas.

Or. en
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Pamatojums

Operatoru neatkarībai nekaitē kapitāla daļas vai uzņēmējdarbības aktīvu īpašumtiesības vai 
tiesības saņemt dividendes vai citas peļņas daļas. Turpretī pilnvaras izmantot balsstiesības 
vai iecelt uzraudzības padomes, administratīvās valdes vai to struktūru locekļus, kas juridiski 
pārstāv uzņēmumu, ir izšķirīgas, lai varētu kontrolēt operatoru.

Grozījums Nr. 242
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētā ieinteresētība un tiesības attiecas jo
īpaši uz

2. Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā 
minētās tiesības attiecas jo īpaši uz

(a) kapitāla daļas vai uzņēmējdarbības 
aktīvu īpašumtiesībām,
(b) iespējām izmantot balsstiesības, (a) iespējām izmantot balsstiesības, 
(c) tiesībām iecelt uzraudzības padomes, 
administratīvās valdes vai to struktūru 
locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu, 
vai

(b) tiesībām iecelt uzraudzības padomes, 
administratīvās valdes vai to struktūru 
locekļus, kas juridiski pārstāv uzņēmumu.

(d) tiesībām saņemt dividendes vai citas 
peļņas daļas.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3.a Attiecībā uz valstu un reģionālo 
elektroenerģijas tirgu īpašajām iezīmēm 
Komisija nosaka ekonomiskus, finanšu, 
apgādes drošības un citus kritērijus, 
saskaņā ar kuriem ir veicama obligāta un 
pamatota vertikāli integrētu uzņēmumu 
nošķiršana.
Pienākumi, ko atbilstīgi šai direktīvai 
piemēro vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem, ir samērīgi ar īstenotajiem 
mērķiem.”

Or. lt

Grozījums Nr. 244
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3.a Dalībvalstis uzrauga vertikāli 
integrētu uzņēmumu nošķiršanas procesu 
un iesniedz Komisijai ziņojumu par 
paveikto.”

Or. lt

Grozījums Nr. 245
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 3.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3.c Vertikāli integrētu uzņēmumu 
nošķiršana nedrīkst izraisīt 
elektroenerģijas tarifu paaugstināšanos 
patērētājiem vai citas negatīvas sekas 
sabiedrībai.”

Or. en

Grozījums Nr. 246
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var paredzēt atkāpes no 
1. punkta b) un c) apakšpunkta līdz 
[transponēšanas datums plus divi gadi] ar 
noteikumu, ka pārvades sistēmu operatori 
neietilpst vertikāli integrēta uzņēmuma 
sastāvā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 247
Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, 
kad vairāki uzņēmumi, kam pieder 
pārvades sistēmas, ir nodibinājuši 

5. Attiecībā uz to pienākumu īstenot 
reģionālo sadarbību, kā noteikts 5. pantā, 
dalībvalstis pieliek pūles, lai ieceltu 
pārvades sistēmas operatoru ar mērķi 
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kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades 
sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas 
operators vairākās dalībvalstīs. Citi 
uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties 
drīkst tikai tad, ja atbilstoši 10. pantam ir 
apstiprināti kā neatkarīgi sistēmas 
operatori. 

aptvert vairāku valstu teritorijas saskaņā 
ar Regulas (EK) 1228/2003 2.h panta 
3. punktu. Dalībvalstis veic atbilstīgus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka šis 
pārvades sistēmas operators atbilst šajā 
pantā un 10.a pantā noteiktajam. 
Dalībvalstis izmanto ekonomiskus 
stimulus, lai veicinātu reģionālu sistēmu 
operatoru izveidi.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu plašākus un likvīdākus tirgus, PSO ir nepieciešamas stingrākas vadlīnijas. Ir 
maz ticams, ka energotīklu plānošanu vai darbības koordināciju var saskaņot ar PSO 
brīvprātīgu sadarbību. Ir jāatļauj izveidot PSO reģionālā un ES līmenī. Reģionu sadarbība ir 
īpaši būtiska, lai veicinātu patiesa visas Eiropas tirgus izveidošanos.

Reģionālās sistēmas mērķim jābūt stimulu sniegšanai ekonomiski izdevīgai reģionālai 
darbībai, tai jāveicina pārrobežu tirdzniecība un tirgus integrācija un jānodrošina 
investīcijas, kas vislabāk atbilst reģionālajām vajadzībām, ņemot vērā starpreģionālus 
aspektus.

Grozījums Nr. 248
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, 
kad vairāki uzņēmumi, kam pieder 
pārvades sistēmas, ir nodibinājuši 
kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades 
sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas 
operators vairākās dalībvalstīs. Citi 
uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties 
drīkst tikai tad, ja atbilstoši 10. pantam ir 
apstiprināti kā neatkarīgi sistēmas 
operatori.

5. Lai nodrošinātu reģionālo sadarbību, 
kā noteikts 5.a pantā, dalībvalstis veicina 
un atbalsta jebkādu sadarbību un/vai 
kooperāciju starp pārvades sistēmas 
operatoriem un pārvaldes iestādēm, lai 
saskaņotu piekļuvi un līdzsvarotu 
noteikumus (ar mērķi integrēt 
līdzsvarojamās jomas) vairākās kaimiņos 
esošās dalībvalstīs un starp tām saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.h panta 
3. punktu. Šī sadarbība var notikt kopējā 
struktūrā visiem attiecīgajiem pārvades 
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sistēmu operatoriem, aptverot vairākas 
kaimiņos esošas teritorijas. Šajā gadījumā 
dalībvalstis nodrošina, ka šī kopējā 
pārvades sistēmas operatoru struktūra 
atbilst principiem, kas noteikti šajā pantā 
un 10. pantā. 

Or. fr

Pamatojums

Lai gan brīvprātīga sadarbība starp pārvades sistēmas operatoriem reģionālā līmenī ir 
devusi rezultātus, tīklu reģionālajai pārvaldei ir nepieciešams labāk izstrādāts pamats.  
Dalībvalstīm ir jāpiešķir prioritāte reģionāliem pasākumiem, nevis pilnībā valstiskiem 
risinājumiem.  Šai direktīvai ir jāveicina reģionāla vai pat Eiropas līmeņa sistēmas operatora 
izveide, lai ļautu izveidoties patiesam visas Eiropas tirgum.  

Grozījums Nr. 249
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, 
kad vairāki uzņēmumi, kam pieder 
pārvades sistēmas, ir nodibinājuši 
kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades 
sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas 
operators vairākās dalībvalstīs. Citi 
uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties 
drīkst tikai tad, ja atbilstoši 10. pantam ir 
apstiprināti kā neatkarīgi sistēmas 
operatori.

5. The obligation set out in paragraph 1 
point (a) is deemeŠā panta 1. punkta 
a) apakšpunktā noteiktā prasība uzskatāma 
par ievērotu situācijā, kad vairāki 
uzņēmumi, kam pieder pārvades sistēmas, 
ir nodibinājuši kopuzņēmumu, kas 
attiecīgajās pārvades sistēmās vairākās 
dalībvalstīs kalpo kā pārvades sistēmas 
operators.

Or. en

Pamatojums

Īpašumtiesību nošķiršana valsts transporta tīklos ir vienīgā iespēja, kā nodrošināt to 
pārvaldītāju neatkarību un uzlabot pārredzamību. Tas arī mudinātu valsts transporta tīklu 
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pārvaldītājus veicināt tirgus efektivitāti. Attiecībā uz NSO sistēmu valsts transporta tīkli un 
komercdarbība paliek tajās pašās rokās. Lai arī valsts transporta pasākumi ir strikti 
reglamentēti, tas rada lielu skaitu noteikumu.

Grozījums Nr. 250
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5.a Lai īstenotu šo pantu, ja 1. punkta b) 
līdz d) apakšpunktā minētā persona ir 
dalībvalsts vai cita valsts struktūra, divas 
atsevišķas valsts struktūras, kas, no vienas 
puses, kontrolē pārvades sistēmas 
operatoru vai pārvades sistēmu un, no 
otras puses, uzņēmumu, kas veic 
ražošanas vai piegādes funkcijas, netiek 
uzskatītas par vienu un to pašu personu 
vai personām.”

Or. en

Grozījums Nr. 251
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5.a Lai īstenotu šo pantu, ja 1. punkta b) 
līdz d) apakšpunktā minētā persona ir 
dalībvalsts vai cita valsts struktūra, divas 
atsevišķas valsts struktūras, kas, no vienas 
puses, kontrolē pārvades sistēmas 
operatoru vai pārvades sistēmu un, no 
otras puses, uzņēmumu, kas veic 
ražošanas vai piegādes funkcijas, netiek 
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uzskatītas par vienu un to pašu personu 
vai personām.”

Or. en

Pamatojums

Līdzīgs noteikums tika ieteikts arī 12. apsvērumā. Lai nodrošinātu juridisku noteiktību, šim 
noteikumam tomēr ir jākļūst par juridisku tekstu.

Grozījums Nr. 252
Manuel António dos Santos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5.a Ja 1. punkta a) apakšpunktā minēta 
uzņēmuma akcionārs ir dalībvalsts, tiek 
uzskatīts, ka 1. punkta b) un c) 
apakšpunktā paredzētās saistības ir 
jāpilda, ja uzņēmums, kas veic ražošanas 
vai piegādes funkcijas, un pārvades 
sistēmas operators vai pārvades sistēma ir 
juridiski atsevišķas valsts struktūras un 
darbojas atbilstīgi 1. punkta b) un c)
apakšpunktam.”

Or. en

Pamatojums

Tīklu nošķiršana nenozīmē darbību privatizāciju. Valsts sektoram ir jādod tādas pašas 
iespējas nodrošināt ražošanu vai piegādi un pārvadi tiktāl, cik tiek garantēta šo divu tīklu 
nošķiršana. 
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Grozījums Nr. 253
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 6. punkts – a apakšpunkts – aa līdz ac daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, lai 12. pantā 
minētā komerciāli svarīgā informācija, ko 
ieguvis pārvades sistēmas operators, kurš ir 
bijis vertikāla integrēta uzņēmuma sastāvā, 
un šāda pārvades sistēmas operatora 
darbinieki nenonāktu tāda uzņēmuma 
rīcībā, kas veic kādu no ražošanas un 
piegādes funkcijām.

6. Dalībvalstis nodrošina:

a) lai 12. pantā minētā komerciāli svarīgā 
informācija, ko ieguvis pārvades sistēmas 
operators, kurš ir bijis vertikāla integrēta 
uzņēmuma sastāvā, un šāda pārvades 
sistēmas operatora darbinieki nenonāktu 
tāda uzņēmuma rīcībā, kas veic kādu no 
ražošanas un piegādes funkcijām.
aa) ka pārvades sistēmas operators 
izstrādā un īsteno atbilstības programmu, 
kurā izklāstīti pasākumi, kas jāveic, lai 
nepieļautu diskriminējošu rīcību un 
nodrošinātu pārredzamības saistību 
ievērošanu; programma arī paredz 
konkrētus pārvades sistēmas operatora 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi; atbilstību šīm 
saistībām uzrauga neatkarīga atbilstības 
amatpersona; valsts pārvaldes iestāde ir 
pilnvarota piemērot sankcijas pārvades 
sistēmas operatoram, ja atbilstības 
programma netiek pienācīgi īstenota;
ab) ka pārvades sistēmas operatori ieceļ 
personu vai struktūru par atbilstības 
amatpersonu, kas atbild par: 
i) atbilstības programmas uzraudzību un 
īstenošanu;
ii) gada atbilstības ziņojuma izstrādi un tā 
iesniegšanu valsts pārvaldes iestādei;
ii) ieteikumu sniegšanu saistībā ar 
atbilstības programmu un tās īstenošanu;
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ac)  ka atbilstības amatpersonas 
neatkarību it īpaši garantē ar darba 
līgumu un ka atbilstības amatpersonai ir 
piekļuve visai pārvades sistēmas 
operatoru dokumentācijai, ierakstiem un 
birojiem un visai informācijai, kas 
vajadzīga pienākumu pienācīgai 
veikšanai.

Or. en

Pamatojums

This amendmeŠā grozījuma mērķis ir pastiprināt īpašumtiesību nošķiršanas nosacījumus.

Grozījums Nr. 254
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6.a Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 
sistēmas operators un tā akcionāri atturas 
no jebkādām darbībām, kas vājina tā 
finanšu spējas pildīt saistības, neskatoties 
uz efektīvu tīkla ekspluatāciju (finanšu 
ierobežošanas pasākumi).”

Or. en

Pamatojums

 Šā grozījuma mērķis ir pastiprināt īpašumtiesību nošķiršanas nosacījumus.  
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Grozījums Nr. 255
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6.b Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka 
pārvades sistēmas operators pilnībā un 
efektīvi ievēro 6. punkta b) un 
c) apakšpunktu. Šis pasākums ir 
paredzēts, lai grozītu šā tiesību akta 
nebūtiskus elementus, arī papildinot to, 
un minētos pasākumus pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta 27.b panta 3. punktā.”

Or. en

Pamatojums

 Komisijai ir jābūt iespējai pieņemt vadlīnijas, lai nodrošinātu to saistību ievērošanu, kuras 
paredz 8. panta 6. punkts (jauns).

Grozījums Nr. 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Iekļauj šādu 8.a pantu un 8.b pantu. (5) iekļauj šādu 8.a, 8.b un 8.c pantu:

Or. en
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Grozījums Nr. 257
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants svītrots
Pārvades sistēmu īpašnieku un pārvades 
sistēmu operatoru kontrole
1. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, pārvades sistēmas vai pārvades 
sistēmu operatorus nedrīkst kontrolēt 
trešo valstu persona vai personas.
2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar īpašumtiesību nošķiršanu un NSO modeli tika prasīti mehānismi attiecībā uz 
investīcijām no trešo valstu vertikāli integrētiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka arī trešo 
valstu uzņēmumiem ir saistoša īpašumtiesību nošķiršana un NSO. Tā kā īpašumtiesību 
nošķiršana un ISO modelis vairs nav jābūt vienīgajām iespējām, šādi mehānismi vairs nav 
vajadzīgi.

Grozījums Nr. 258
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants svītrots
Pārvades sistēmu īpašnieku un pārvades 
sistēmu operatoru kontrole
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1. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, pārvades sistēmas vai pārvades 
sistēmu operatorus nedrīkst kontrolēt 
trešo valstu persona vai personas.
2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

Or. de

Pamatojums

Kapitāla pieplūdums tiešu investīciju veidā ir ekonomiski vēlams un stiprina ES ekonomiku. 
Tā dēvētā trešo valstu klauzula, ar kuru paredzēts aizsargāt Eiropas PSO no tā, ka tos 
pārņem trešo valstu uzņēmumi, ir juridiski apšaubāms un grūti piemērojams protekcionisms 

Grozījums Nr. 259
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

2. Kopienas nolīgumos, kuru pamatā ir 
ratificētā Eiropas Enerģētikas Harta, ar 
vienu vai vairākām trešām valstīm var 
paredzēt atkāpi no 1. punkta.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b pants svītrots
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Pārvades sistēmu operatoru iecelšana un 
sertifikācija

1. Uzņēmumus, kam pieder pārvades 
sistēma un ko valsts pārvaldes iestādes 
sertificējušas kā atbilstošus 8. panta 
1. punkta un 8.a panta prasībām, 
dalībvalstis apstiprina un ieceļ par 
pārvades sistēmu operatoriem, ievērojot 
turpmāk izklāstīto sertifikācijas 
procedūru. Par pārvades sistēmas 
operatoru iecelšanu ziņo Komisijai un
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

2. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, ja sertifikāciju pieprasa 
pārvades sistēmas īpašnieks vai pārvades 
sistēmas operators, ko kontrolē trešās 
valsts persona vai personas saskaņā ar 
8.a pantu, pieprasījumu noraida, izņemot, 
ja pārvades sistēmas īpašnieks vai 
pārvades sistēmas operators pierāda, ka 
attiecīgo uzņēmumu nevar tieši vai netieši 
ietekmēt, pārkāpjot 8. panta 1. punktu, 
gāzes vai elektroenerģijas ražošanā vai 
piegādē iesaistīts operators vai trešā 
valsts.

3. Pārvades sistēmu operatori pārvaldes 
iestādei ziņo par visiem plānotajiem 
darījumiem, kuru dēļ varētu būt 
nepieciešams atkārtots izvērtējums par 
atbilstību 8. panta 1. punktam vai 
8.a pantam.

4. Pārvaldes iestādes pastāvīgi uzrauga
pārvades sistēmu operatoru atbilstību 
8. panta 1. punktam un 8.a pantam. 
Pārvaldes iestādes uzsāk sertifikācijas 
procedūru atbilstības nodrošināšanai

(a) ja tās saņem pārvades sistēmas 
operatora paziņojumu atbilstīgi 
3. punktam; 

(b) pēc savas iniciatīvas, ja tās uzzina, ka 
plānota tiesību vai ietekmes maiņa 
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pārvades sistēmas īpašniekuzņēmumā vai 
pārvades sistēmas operatorā var izraisīt 
8. panta 1. punkta vai 8.a panta 
pārkāpumu, vai ja tās pamatoti uzskata, 
ka šāds pārkāpums varētu būt noticis; vai

(c) pēc pamatota Komisijas pieprasījuma.

5. Pārvaldes iestādes pieņem lēmumu par 
pārvades sistēmas operatora sertifikāciju 
četru mēnešu laikā no pārvades sistēmas 
operatora paziņojuma iesniegšanas dienas 
vai no Komisijas pieprasījuma dienas. Pēc 
šā termiņa beigām sertifikācija uzskatāma 
par piešķirtu. Pārvaldes iestādes tiešs vai 
noklusējuma lēmums stājas spēkā tikai 
pēc 6. līdz 9. pantā paredzētās procedūras 
pabeigšanas un tikai tad, ja Komisija 
neiebilst.

6. Tiešu vai noklusējuma lēmumu par 
pārvades sistēmas operatora sertifikāciju 
pārvaldes iestāde kopā ar visu atbilstīgo 
informāciju, kas saistīta ar šo lēmumu, 
bez kavēšanās paziņo Komisijai.

7. Komisija pārbauda paziņojumu tūlīt 
pēc saņemšanas. Ja Komisija konstatē, ka 
pārvaldes iestādes lēmums izraisa 
nopietnas aizdomas par neatbilstību 
8. panta 1. punktam, 8.a pantam vai 
8.b panta 2. punktam, tā divu mēnešu 
laikā no paziņojuma saņemšanas var 
nolemt uzsākt procedūru. Tādā gadījumā 
Komisija aicina attiecīgo pārvaldes iestādi 
un pārvades sistēmas operatoru iesniegt 
komentārus. Ja Komisija pieprasa papildu 
informāciju, divu mēnešu termiņu var 
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, sākot 
no pilnīgas informācijas saņemšanas.

8. Ja Komisija nolemj uzsākt procedūru, 
tā ne vēlāk kā četrus mēnešus no minētā 
lēmuma pieņemšanas pieņem galīgo 
lēmumu, ar kuru

(a) nolemj neiebilst pret pārvaldes iestādes 
lēmumu vai
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(b) pieprasa attiecīgajai pārvaldes iestādei 
grozīt vai atcelt savu lēmumu, ja Komisija 
uzskata, ka nav ievērots 8. panta 
1. punkts, 8.a pants vai 8.b panta 
2. punkts. 

9. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
uzsākt procedūru vai galīgo lēmumu 
attiecīgi 7. un 8. punktā noteiktajos 
termiņos, uzskatāms, ka Komisija 
neiebilst pret pārvaldes iestādes lēmumu.

10. Pārvaldes iestāde četru nedēļu laikā 
izpilda Komisijas lēmumu grozīt vai 
atsaukt sertifikācijas lēmumu un attiecīgi 
informē Komisiju.

11. Pārvaldes iestādes un Komisija 
pārvades sistēmas operatoriem un 
uzņēmumiem, kas veic kādu no ražošanas 
vai piegādes funkcijām, var pieprasīt visu 
informāciju, kas tām nepieciešama šajā 
pantā paredzēto uzdevumu veikšanai.

12. Pārvaldes iestādes un Komisija ievēro 
konfidencialitāti attiecībā uz komerciāli 
svarīgu informāciju.

13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 
ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. 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

Komisijas priekšlikums ieviest sertifikācijas procedūru pārvades sistēmas operatoriem un 
neatkarīgiem sistēmas operatoriem ar nošķirtām īpašumtiesībām ir apgrūtinošs un 
birokrātisks. Nošķiršanas noteikumu pienācīgu īstenošanu var arī nodrošināt, pārvaldes 
iestādēm pastāvīgi kontrolējot un uzraugot PSO.
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Grozījums Nr. 261
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8.b pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tiešu vai noklusējuma lēmumu par 
pārvades sistēmas operatora sertifikāciju 
pārvaldes iestāde kopā ar visu atbilstīgo 
informāciju, kas saistīta ar šo lēmumu, bez 
kavēšanās paziņo Komisijai. 

6. Tiešu vai noklusējuma lēmumu par 
pārvades sistēmas operatora sertifikāciju 
pārvaldes iestāde kopā ar visu atbilstīgo 
informāciju, kas saistīta ar šo lēmumu, bez 
kavēšanās paziņo Komisijai. Komisija 
pieņem lēmumus saskaņā ar procedūru, 
kas paredzēta x. pantā Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8.b pants – 7. līdz 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija pārbauda paziņojumu tūlīt 
pēc saņemšanas. Ja Komisija konstatē, ka 
pārvaldes iestādes lēmums izraisa 
nopietnas aizdomas par neatbilstību 
8. panta 1. punktam, 8.a pantam vai 
8.b panta 2. punktam, tā divu mēnešu 
laikā no paziņojuma saņemšanas var 
nolemt uzsākt procedūru. Tādā gadījumā 
Komisija aicina attiecīgo pārvaldes iestādi 
un pārvades sistēmas operatoru iesniegt 
komentārus. Ja Komisija pieprasa papildu 
informāciju, divu mēnešu termiņu var 
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, sākot 
no pilnīgas informācijas saņemšanas.

svītrots
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8. Ja Komisija nolemj uzsākt procedūru, 
tā ne vēlāk kā četrus mēnešus no minētā 
lēmuma pieņemšanas pieņem galīgo 
lēmumu, ar kuru 
(a) nolemj neiebilst pret pārvaldes iestādes 
lēmumu vai
(b) pieprasa attiecīgajai pārvaldes iestādei 
grozīt vai atcelt savu lēmumu, ja Komisija 
uzskata, ka nav ievērots 8. panta 
1. punkts, 8.a pants vai 8.b panta 
2. punkts.
9. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
uzsākt procedūru vai galīgo lēmumu 
attiecīgi 7. un 8. punktā noteiktajos 
termiņos, uzskatāms, ka Komisija 
neiebilst pret pārvaldes iestādes lēmumu.
10. Pārvaldes iestāde četru nedēļu laikā 
izpilda Komisijas lēmumu grozīt vai 
atsaukt sertifikācijas lēmumu un attiecīgi 
informē Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Ir pausts ierosinājums juridisku apsvērumu dēļ uz Regulu 1228/2003 pārvietot vismaz 7.-
10. punktu un 13. punktu; 11. un 12. punktam ir jābūt gan Direktīvā, gan Regulā.

Grozījums Nr. 263
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8.b pants – 13. punkts
13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 
ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.”

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Ir pausts ierosinājums juridisku apsvērumu dēļ uz Regulu 1228/2003 pārvietot vismaz 7.-
10. punktu un 13. punktu; 11. un 12. punktam ir jābūt gan Direktīvā, gan Regulā.

Grozījums Nr. 264
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8.b pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 
ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Noteikumi, tostarp procedūras noteikumi par pārvades sistēmas operatoru iecelšanu skar 
īpašumtiesības un ir iejaukšanās dalībvalstu ekonomiskajās un juridiskajās struktūrās. Ir 
skaidrs, ka šis nav nenozīmīgs jautājums.  

Grozījums Nr. 265
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8.b pants – 13. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 
ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komitoloģijas procedūra svītrota.

Grozījums Nr. 266
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8.b pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 
ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pārvades sistēmas operatoru iecelšana un sertifikācija ir direktīvas būtiskākā daļa, un tai ir 
jābūt direktīvas reglamentējošo noteikumu centrā, kuri jānosaka pašām dalībvalstīm. 
Komitoloģija ir procedūra, kurā trūkst pārredzamības, un tā šajā gadījumā nav atbilstīgais 
instruments. 
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Grozījums Nr. 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
8.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a) Iekļauj šādu pantu:
„8.ba pants

I. Pārvades sistēmu produktīva un 
efektīva nošķiršana
1. Pārvades sistēmu operatoriem ir 
pieejami visi vajadzīgie vertikāli integrētā 
uzņēmuma cilvēku, fiziskie un finanšu 
resursi, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi, it īpaši:
a) pārvades sistēmas operatoru rīcībā ir 
vajadzīgie aktīvi, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi;
b) pārvades sistēmas operatoriem ir 
personāls, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi;
c) personāla iznomāšana un pakalpojumu 
sniegšana kādai no vertikāli integrētu 
uzņēmumu filiālēm, kas nodarbojas ar 
elektroenerģijas ražošanu vai piegādi, vai 
arī pakalpojumu saņemšana no tās 
aprobežojas vienīgi ar gadījumiem, kuros 
nepastāv diskriminācijas iespējas, un tie 
jāapstiprina pārvaldes iestādei, lai 
nepieļautu konkurences ierobežojumus 
un interešu konfliktu;
d) savlaicīgi ir pieejami pietiekami 
finanšu resursi turpmākiem ieguldījumu 
projektiem.
2. Pie 1. punktā minētajām pienācīgai 
uzņēmējdarbībai elektroenerģijas 
pārvades jomā nepieciešamām darbībām 
pieder vismaz šādas: 
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– pārvades sistēmas operatora 
pārstāvēšana, saziņa ar trešām pusēm un 
pārvaldes iestādēm;
– trešo personu pieejas tīklam piešķiršana 
un pārvaldīšana;
– piekļuves maksu iekasēšana;

– sastrēguma pārvaldības maksas un 
starpsavienojuma sistēmas operatora 
kompensācijas mehānismā noteiktās 
maksas iekasēšana saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 3. pantu;
– pārvades sistēmas ekspluatēšana, 
uzturēšana un attīstīšana;
– investīciju plānošana, nodrošinot 
sistēmas ilgtermiņa spēju apmierināt 
saprātīgu pieprasījumu un garantējot 
piegādes drošību;
– juridiskie pakalpojumi;

– grāmatvedība un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumi.
3. Pārvades sistēmas operatoram ir sava 
uzņēmējdarbības identitāte, kas ir būtiski 
atšķirīga no vertikāli integrētā uzņēmuma 
ar atsevišķu zīmolu, komunikācijas 
sistēmu un telpām.
4. Pārvades sistēmas operatoru 
grāmatvedību pārbauda revidents, kurš 
nav vertikāli integrētā uzņēmuma un ar to 
saistīto uzņēmumu revidents. 
II. Pārvales sistēmas operatora pārvaldes, 
galvenās izpildpersonas/valdes neatkarība 
5. Par lēmumiem saistībā ar pārvades 
sistēmas operatora galvenās 
izpildpersonas un valdes locekļu iecelšanu 
amatā, pirmstermiņa atbrīvošanu no 
amata, kā arī par attiecīgu darba līgumu 
noslēgšanu ar šādām personām vai šo 
līgumu pirmstermiņa pārtraukšanu ziņo 
valsts pārvaldes iestādei vai citai 
kompetentai valsts iestādei. Šie lēmumi un 
līgumi kļūst saistoši tikai, ja triju nedēļu 
laikā pēc paziņošanas pārvaldes iestāde 
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vai cita kompetentā valsts iestāde nav 
izmantojusi savas veto tiesības. Veto 
tiesības var izmantot amatā iecelšanas vai 
līguma noslēgšanas gadījumos, ja ir 
nopietnas bažas par ieceļamās galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļa 
profesionālo neatkarību; šo personu 
pirmstermiņa atbrīvošanas no amata 
gadījumā veto tiesības var izmantot, ja 
pastāv nopietnas šaubas par šādas 
turpināšanas pamatu.
6. Ja pārvades sistēmas operatora 
galvenajai izpildpersonai vai valdes 
loceklim ir sūdzības par darba līguma 
pirmstermiņa pārtraukšanu, tai nodrošina 
apelācijas tiesības valsts pārvaldes iestādē 
vai citā kompetentā valsts iestādē, vai 
tiesā.
7. Pārtraucot darba attiecības ar pārvades 
sistēmas operatoru, attiecīgās agrākās 
pārvaldes galvenās izpildpersonas vai 
valdes locekļi vismaz trīs gadus neieņem 
amatu nevienā vertikāli integrētā 
uzņēmuma struktūrā, kas veic ražošanas 
vai piegādes funkciju.
8. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona vai valdes locekļi nepiedalās 
nevienā citā uzņēmumā, kas ietilpst 
vertikāli integrētajā uzņēmumā, un 
nesaņem no tiem nekādas kompensācijas, 
izņemot pārvades sistēmas operatoru. 
Galvenās izpildpersonas vai valdes 
locekļu atalgojumu nedrīkst ietekmēt 
vertikāli integrētā uzņēmuma veikums, bet 
tikai pārvades sistēmas operatora 
veikums.
9. Pārvades sistēmas operatora galvenā
izpildpersona vai valdes locekļi nedrīkst 
būt tieši vai netieši atbildīgi par vertikāli 
integrētā uzņēmuma citu filiāļu ikdienas 
darbu.
10. Neierobežojot šā panta noteikumus, 
pārvades sistēmas operatoram neatkarīgi 
no integrētā elektroenerģijas uzņēmuma
ir visas efektīvās lēmējpilnvaras attiecībā 
uz tīkla ekspluatācijai, uzturēšanai un 
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attīstībai vajadzīgajiem aktīviem. Tas 
nedrīkst izslēgt pienācīgus koordinācijas 
mehānismus, ar ko aizsargā 
mātesuzņēmuma uzņēmējdarbības un 
pārvaldes uzraudzības tiesības attiecībā uz 
peļņu no aktīviem, ko meitasuzņēmumā 
netieši regulē saskaņā ar 22.c pantu. Tas 
jo īpaši ļauj mātesuzņēmumam 
apstiprināt pārvades sistēmas operatora 
gada finanšu plānu vai līdzvērtīgu 
instrumentu un noteikt vispārīgus 
ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Ja  
mātesuzņēmums nav apstiprinājis vai 
grozījis gada finanšu plānu vai jebkādu 
līdzvērtīgu finanšu plānu, par šo lietu 
lemj pārvaldes iestāde. Mātesuzņēmums 
nedrīkst dot norādījumus par ikdienas 
darbību ne par atsevišķiem lēmumiem 
attiecībā uz pārvades līniju būvniecību vai 
modernizēšanu, ja netiek pārkāpti 
apstiprinātā finanšu plāna noteikumi, ne 
par kādu līdzvērtīgu instrumentu.
11. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes vai direktoru 
padomes priekšsēdētāji neieņem amatu 
nevienā vertikāli integrētā uzņēmuma 
struktūrā, kas veic ražošanas vai piegādes 
funkciju.
12. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomi vai direktoru padomi 
veido neatkarīgi locekļi, kas iecelti vismaz 
uz pieciem gadiem. Par viņu iecelšanu 
ziņo valsts pārvaldes iestādei vai citai 
kompetentai valsts iestādei, un šī 
iecelšana ir saistoša saskaņā ar šā panta 
5. punkta noteikumiem.
13. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes vai direktoru 
padomes loceklis ir uzskatāms par 
neatkarīgu 12. panta izpratnē, ja viņš/viņa 
nav iesaistīts vertikāli integrētā 
uzņēmuma darbībās vai kā citādi saistīts 
ar vertikāli integrēto uzņēmumu, to 
kontrolējošiem akcionāriem vai ar abu 
pārvaldi, kas radītu interešu konfliktu un 
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ietekmētu lēmumu pieņemšanu, it īpaši:
a) pēdējos piecus gadus pirms iecelšanas 
uzraudzības padomē vai direktoru padomē 
viņš nav bijis darba ņēmējs nevienā no 
vertikāli integrētā uzņēmuma filiālēm, kas 
veic ražošanas vai piegādes funkciju;
b) nepiedalās vertikāli integrētajā 
uzņēmumā vai kādā no saistītajiem 
uzņēmumiem un nesaņem no tiem nekādu 
atlīdzību, izņemot pārvades sistēmas 
operatoru;
c) viņam nav darījumu attiecību ar 
vertikāli integrētā uzņēmuma filiālēm, kas 
veic elektroenerģijas piegādes funkciju 
laikā, kamēr viņš ir uzraudzības padomē 
vai direktoru padomē;
d) viņš nav valdes loceklis uzņēmumā, 
kurā vertikāli integrētais uzņēmums ieceļ 
uzraudzības padomes vai direktoru 
padomes locekļus.
14. Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 
sistēmas operators izstrādā atbilstības 
programmu, kurā izklāsta pasākumus, 
kas veikti, lai nepieļautu diskriminējošu 
rīcību. Programmā arī paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. To apstiprina valsts 
pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts iestāde. Atbilstību 
programmai uzrauga neatkarīga 
atbilstības amatpersona. Valsts pārvaldes 
iestāde ir pilnvarota piemērot sankcijas 
pārvades sistēmas operatoram, ja 
atbilstības programma netiek pienācīgi 
īstenota;
15. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona vai valde ieceļ personu vai 
struktūru par atbilstības amatpersonu, kas 
atbild par:
a) atbilstības programmas uzraudzību un 
īstenošanu;
(b) gada ziņojuma izstrādi, kurā izklāstīti 
pasākumi atbilstības programmas 
īstenošanai, un tās iesniegšanu pārvaldes 
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iestādei;
c) ieteikumiem saistībā ar atbilstības 
programmu un tās īstenošanu.
16. Atbilstības amatpersonas neatkarību it 
īpaši garantē darba līgums.
17. Atbilstības amatpersonai ir iespēja 
regulāri vērsties pie pārvades sistēmas 
operatora vai vertikāli integrētā 
uzņēmuma uzraudzības padomes vai 
direktoru padomes un pie valsts pārvaldes 
iestādēm.
18. Atbilstības amatpersona piedalās visās 
pārvades sistēmas operatora uzraudzības 
padomes vai direktoru padomes 
sanāksmēs, kurās tiek izskatīti šādi 
jautājumi:
a) nosacījumi attiecībā uz piekļuvi un 
pieslēgumu tīklam, tostarp piekļuves un 
sastrēgumu pārvaldības maksas 
iekasēšana un maksājumi saskaņā ar 
kompensācijas mehānismu starp pārvades 
sistēmu operatoriem atbilstoši Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 3. pantam;
b) projekti pārvades tīklu sistēmas 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai, 
tostarp investīcijas starpsavienojumos un 
pieslēgumos;
c) balansēšanas noteikumi, tostarp 
rezerves jaudas noteikumi;
d) elektroenerģijas iegāde, lai segtu 
zudumus.
19. Šo sanāksmju laikā viņš neļauj 
diskriminējošā veidā izpaust uzraudzības 
padomei vai direktoru padomei tādu 
informāciju par ražotāju vai piegādātāju 
darbībām, kas var būt komerciāli izdevīga.
20. Atbilstības amatpersonai ir pieeja visai 
pārvades sistēmas operatora 
dokumentācijai, ierakstiem un birojiem 
un visai informācijai, kas vajadzīga 
atbilstības amatpersonas pienākumu 
pienācīgai veikšanai.
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21. Atbilstības amatpersonu ieceļ amatā 
un atlaiž galvenā izpildpersona vai valde 
pēc valsts pārvaldes iestādes 
apstiprinājuma.
22. Pārvades sistēmas operatori vismaz ik 
pēc diviem gadiem izstrādā tīkla attīstības 
10 gadu plānu. Viņi veic efektīvus 
pasākumus, lai garantētu sistēmas 
atbilstību un piegādes drošību.
23. Sagatavotajā tīkla attīstības 10 gadu 
plānā:
a) norāda tirgus dalībniekiem galveno 
pārvades infrastruktūru, kas būtu 
jāuzbūvē turpmākajos desmit gados;
b) ietver visas investīcijas, par kurām jau 
ir pieņemts lēmums, un nosaka jaunas 
investīcijas, par kurām jāpieņem 
īstenošanas lēmums turpmāko trīs gadu 
laikā.
24. Lai izstrādātu šo tīkla attīstības desmit 
gadu plānu, katrs pārvades sistēmas 
operators izstrādā pamatotu hipotēzi par 
ražošanas, patēriņa un tirdzniecības ar 
citām valstīm attīstību un ņem vērā jau 
esošos reģionālos un Eiropas tīklu 
attīstības plānus. Pārvades sistēmas 
operators savlaicīgi iesniedz šā plāna 
projektu valsts pārvaldes iestādē.
25. Valsts pārvaldes iestāde atklātā un 
pārredzamā veidā konsultējas ar visiem 
attiecīgā tīkla lietotājiem, pamatojoties uz 
šādu projektu, un var publiskot 
konsultāciju rezultātus, it īpaši 
informāciju par iespējamām vajadzīgajām 
investīcijām.
26. Valsts pārvaldes iestāde pārbauda, vai 
desmit gadu tīkla attīstības plāns aptver 
visas nepieciešamās investīcijas, kas 
konstatētas konsultāciju laikā. Šī iestāde 
var pārvades sistēmas operatoram likt 
grozīt plānu.
27. Ja pārvades sistēmas operators 
atsakās īstenot kādas investīcijas, kas 
minētas tīkla attīstības 10 gadu plānā un 
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kas jāīsteno turpmākajos trijos gados, 
dalībvalstis nodrošina, ka valsts pārvaldes 
iestāde vai jebkura cita kompetenta valsts 
iestāde ir pilnvarota veikt vienu vai divus 
no šādiem pasākumiem:
a) ar visiem tiesiskajiem līdzekļiem prasīt 
pārvades sistēmas operatoram pildīt 
investīciju saistības, izmantojot savas 
finansiālās iespējas;
b) aicināt neatkarīgus investorus 
piedalīties konkursā par iespēju veikt 
vajadzīgās investīcijas pārvades sistēmā 
un var noteikt par pienākumu pārvades 
sistēmas operatoram:
– piekrist, ka finansējumu sniedz trešā 
puse;
– piekrist, ka būvniecību veic trešā puse, 
un būvēt jaunos objektus;
– piekrist ekspluatēt jaunos objektus.

Attiecīgos finanšu noteikumus apstiprina 
valsts pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts iestāde. Abos gadījumos 
tarifu noteikumos paredz ieņēmumus, kas 
sedz šādu ieguldījumu izmaksas.
28. Kompetentā valsts iestāde uzrauga un 
vērtē investīciju plāna īstenošanu.
29. Pārvades sistēmu operatori ir atbildīgi 
par to, lai izstrādātu un publiskotu 
pārredzamas un efektīvas procedūras 
jaunu spēkstaciju nediskriminējošai 
pieslēgšanai tīklam. Šīs procedūras 
apstiprina valsts pārvaldes iestāde vai 
jebkura cita kompetenta valsts iestāde.
30. Pārvades sistēmas operators nav 
tiesīgs atteikties pieslēgt jaunu 
spēkstaciju, to pamatojot ar to, ka nākotnē 
varētu veidoties pieejamās tīkla jaudas 
ierobežojumi, piemēram, sastrēgumi 
pārvades tīkla attālās vietās. Pārvades 
sistēmas operatoram jāsniedz vajadzīgā 
informācija.

31. Pārvades sistēmas operators nav 
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tiesīgs atteikties pieslēgt jaunu 
savienojuma punktu, to pamatojot tikai ar 
to, ka tas radīs papildu izmaksas saistībā 
ar tīkla elementu nepieciešamās jaudas 
palielinājumu netālu no šī jaunā 
savienojuma punkta.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kas nav īstenojušas īpašumtiesību nošķiršanu, tiek dota iespēja vēl vairāk 
liberalizēt tirgus, neķeroties pie īpašumtiesību nošķiršanas.

Grozījums Nr. 268
Nicole Fontaine

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
8.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Iekļauj šādu pantu:
„8.ba pants

Produktīva un efektīva pārvades sistēmu 
nošķiršana

I Aktīvi, aprīkojums, personāls un 

identitāte 

1. Pārvades sistēmu operatoriem ir 
pieejami vajadzīgie vertikāli integrētā 
uzņēmuma cilvēku, fiziskie un finanšu 
resursi, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi, jo īpaši: 
a) pārvades sistēmas operatoriem ir 
resursi, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi; 
b) pārvades sistēmas operatoriem ir 
personāls, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi; 
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c) personāla nomu vai pakalpojumus, 
sadarbojoties ar vertikāli integrēta 
uzņēmuma kādu filiāli, kas veic ražošanas 
vai piegādes funkciju, izmanto tikai 
gadījumos, kad nav diskriminācijas riska 
un saskaņā ar valsts pārvaldes iestāžu 
apstiprinājumu, lai izslēgtu konkurences 
pārkāpumus un interešu konfliktus;
d) savlaicīgi ir pieejami pietiekami 
finanšu resursi turpmākiem ieguldījumu 
projektiem.
2. Darbības, kas nepieciešamas pienācīgai 
elektroenerģijas pārvadei un kas minētas 
1. punktā, ir vismaz šādas: 
– pārvades sistēmas operatora 
pārstāvēšana un saziņa ar trešām pusēm 
un valsts pārvaldes iestādēm;
– piešķirt un pārvaldīt trešās personas 
pieeju tīklam;
– piekļuves maksas, sastrēguma 
pārvaldības maksas un starpsavienojuma 
sistēmas operatora kompensācijas 
mehānismā noteiktās maksas iekasēšana 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
3. pantu;
– pārvades sistēmu ekspluatēšana, 
uzturēšana un attīstīšana;
– investīciju plānošana, nodrošinot, ka 
sistēma ilgtermiņā atbilst pamatotam 
pieprasījumam un garantē piegāžu 
drošību;
– juridiskie pakalpojumi;

– grāmatvedība un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumi.
3. Pārvades sistēmas operatoru juridiskā 
forma ir akciju sabiedrība.
4. Pārvades sistēmas operatoram ir sava 
uzņēmējdarbības identitāte, kas ir būtiski 
atšķirīga no vertikāli integrētā uzņēmuma 
ar atsevišķu zīmolu, komunikācijas 
sistēmu un telpām.
5. Pārvades sistēmas operatoru 
grāmatvedību pārbauda revidents, kas nav 
vertikāli integrētā uzņēmuma un ar to 
saistīto uzņēmumu revidents. 
II Pārvades sistēmas operatora pārvaldes, 
galvenās izpildpersonas/valdes neatkarība 
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6. Par lēmumiem saistībā ar pārvades 
sistēmas operatora galvenās 
izpildpersonas un valdes locekļu iecelšanu 
amatā un pirmstermiņa atbrīvošanu no 
amata, kā arī par attiecīgu darba līgumu 
noslēgšanu ar šādām personām vai šo 
līgumu pirmstermiņa pārtraukšanu ziņo 
valsts pārvaldes iestādei vai citai 
kompetentai valsts iestādei. Šie lēmumi un 
līgumi kļūst saistoši tikai, ja 3 nedēļu 
laikā pēc paziņošanas valsts pārvaldes 
iestāde vai cita kompetentā valsts iestāde 
nav izmantojusi savas veto tiesības. Veto 
tiesības var izmantot amatā iecelšanas vai 
attiecīgu līgumu gadījumos, ja ir 
nopietnas bažas par ieceļamās galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļa 
profesionālo neatkarību; ja šīs personas 
tiek atbrīvotas no amata pirms termiņa un 
tiek pārtraukti attiecīgie šo personu 
līgumi, valsts pārvaldes iestāde vai cita 
kompetenta valsts iestāde var izmantot 
veto tiesības, ja pastāv nopietnas bažas 
par šādas atbrīvošanas vai pārtraukšanas 
pamatu un iemeslu.
7. Pārvades sistēmas operatora galvenajai 
izpildpersonai un valdes locekļiem 
jāpiešķir tiesības valsts pārvaldes iestādē, 
citā kompetentā valsts iestādē vai tiesā 
pārsūdzēt lēmumu par viņu pirmstermiņa 
atbrīvošanu no amata. 

8. Pārtraucot darba attiecības ar pārvades 
sistēmas operatoru, pārvaldes galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļi vismaz 
trīs gadus neieņem amatu nevienā 
vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, 
kas veic ražošanas vai piegādes funkciju. 

9. Galvenā izpildpersona vai valdes locekļi 
nepiedalās nevienā citā uzņēmumā, kas 
ietilpst vertikāli integrētajā uzņēmumā un 
nesaņem no tiem nekādas kompensācijas, 
izņemot pārvades sistēmas operatoru. 
Galvenās izpildpersonas vai valdes 
locekļu atalgojumu nedrīkst ietekmēt 
vertikāli integrētā uzņēmuma veikums, bet 
tikai pārvades sistēmas operatora 
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veikums. 

10. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona vai valdes locekļi nedrīkst 
būt tieši vai netieši atbildīgi par vertikāli 
integrētā uzņēmuma citu filiāļu ikdienas 
darbu.

11. Neierobežojot iepriekšminētos 
noteikumus, pārvades sistēmas 
operatoram neatkarīgi no integrētā 
elektroenerģijas uzņēmuma ir efektīvas 
lēmējtiesības attiecībā uz tīkla 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai 
vajadzīgajiem aktīviem. Tas nedrīkst 
izslēgt pienācīgus koordinācijas 
mehānismus, ar ko aizsargā 
mātesuzņēmuma uzņēmējdarbības un 
pārvaldes uzraudzības tiesības attiecībā uz 
peļņu no aktīviem, ko meitasuzņēmumā 
netieši regulē saskaņā ar 22.c pantu. Tas 
jo īpaši ļauj mātessabiedrībai apstiprināt 
pārvades sistēmas operatora gada finanšu 
plānu vai līdzvērtīgu instrumentu un 
noteikt vispārīgus ierobežojumus attiecībā 
uz meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātesuzņēmumam dot 
norādījumus par ikdienas darbību ne 
attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem par 
pārvades līniju būvniecību vai 
modernizēšanu, ja netiek pārkāpti 
apstiprinātā finanšu plāna noteikumi, ne 
uz kādu līdzvērtīgu instrumentu.

III Uzraudzības padome / Direktoru 

padome

12. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes / direktoru padomes 
priekšsēdētāji neieņem amatu nevienā 
vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, 
kas veic ražošanas vai piegādes funkciju.

13. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomi / direktoru padomi 
veido neatkarīgi locekļi, kas iecelti vismaz 
uz pieciem gadiem. To skaitu kompetentā 
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iestāde nosaka tā, lai elektrības ražotājiem 
vai piegādātājiem atsevišķi vai kopā 
nepiederētu lielākā daļa vietu pārvades 
sistēmas operatora uzraudzības padomē 
vai direktoru padomē. Par uzraudzības 
padomes / direktoru padomes locekļu 
iecelšanu ziņo valsts pārvaldes iestādei vai 
citai kompetentai valsts iestādei, un tā 
kļūst saistoša saskaņā ar šā panta 
6. punkta noteikumiem. 

14. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes / direktoru padomes 
loceklis ir uzskatāms par neatkarīgu 
13. panta izpratnē, ja viņš nav iesaistīts 
vertikāli integrētā uzņēmuma darbībās vai 
kā citādi saistīts ar vertikāli integrēto 
uzņēmumu, to kontrolējošiem 
akcionāriem vai ar abu pārvaldi, kas 
radītu interešu konfliktu un ietekmētu 
lēmumu pieņemšanu, it īpaši:

a) pēdējos piecus gadus pirms iecelšanas 
par uzraudzības padomes / direktoru 
padomes locekli viņš nav bijis darba 
ņēmējs nevienā no vertikāli integrētā 
uzņēmuma filiālēm, kas veic ražošanas 
vai piegādes funkciju;

b) nepiedalās vertikāli integrētajā 
uzņēmumā vai kādā no saistītajiem 
uzņēmumiem un nesaņem no tiem nekādu 
atlīdzību, izņemot pārvades sistēmas 
operatoru;

c) nav darījuma attiecību ar vertikāli 
integrētā uzņēmuma struktūrām, kas veic 
enerģijas piegādes funkciju laikā, kamēr 
ieņem amatu uzraudzības padomē / 
direktoru padomē;

d) viņš nav valdes loceklis uzņēmumā, 
kurā vertikāli integrētais uzņēmums ieceļ 
uzraudzības padomes vai direktoru 
padomes locekļus. 

IV Atbilstības amatpersona
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15. Dalībvalstis nodrošina, lai pārvades 
sistēmas operatori izveido un ievieš 
atbilstības programmu, kurā ir noteikti 
pasākumi diskriminējošas attieksmes 
novēršanai un veids kā noteikt lietotāju 
apmierinātību ar sniegtā pakalpojuma 
kvalitāti, cenu un pārvades sistēmas 
operatora līgumsaistību izpildi. 
Programmā arī paredz konkrētus 
pārvades sistēmas operatora darbinieku
pienākumus, kas jāveic, lai sasniegtu šo 
mērķi. Programmu apstiprina valsts 
pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts iestāde. Programmas 
atbilstību uzrauga neatkarīga atbilstības 
amatpersona. Valsts pārvaldes iestādei ir 
tiesības noteikt sankcijas, ja pārvades 
sistēmas operators pienācīgi neīsteno 
atbilstības programmu.

16. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona/valde ieceļ personu vai 
struktūru par atbilstības amatpersonu, 
kurai jābūt atbildīgai par:

a) atbilstības programmas uzraudzību un 
īstenošanu;

b) gada ziņojuma izstrādi, par 
pasākumiem, lai īstenotu atbilstības 
programmu un iesniegtu to valsts 
pārvaldes iestādei;

c) ieteikumiem saistībā ar atbilstības 
programmu un tās īstenošanu. 

17. Atbilstības amatpersonas neatkarību 
jo īpaši garantē darba līguma noteikumi.

18. Atbilstības amatpersonai ir iespēja 
regulāri vērsties pie pārvades sistēmas 
operatora vai vertikāli integrētā 
uzņēmuma uzraudzības padomes / 
direktoru padomes un pie valsts pārvaldes 
iestādēm.

Atbilstības amatpersona piedalās visās 
pārvades sistēmas operatora uzraudzības 
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padomes/direktoru padomes sanāksmēs, 
kurās tiek izskatīti šādi jautājumi:

(a) nosacījumi attiecībā uz piekļuvi un 
pieslēgumu tīklam, tostarp piekļuves un 
sastrēgumu pārvaldības maksas 
iekasēšana un maksājumi saskaņā ar 
kompensācijas mehānismu starp pārvades 
sistēmu operatoriem atbilstoši Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 3. pantam; 

(b) projekti pārvades tīklu sistēmas 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai, 
tostarp investīcijas starpsavienojumos un 
pieslēgumos; 

(c) līdzsvarošanas noteikumi, tostarp 
rezerves jaudas noteikumi;

d) elektroenerģijas iegāde, lai segtu 
zudumus.

20. Šo sanāksmju laikā atbilstības 
amatpersona neļauj diskriminējošā veidā 
izpaust uzraudzības padomei vai direktoru 
padomei tādu informāciju par ražotāju vai 
piegādātāju darbībām, kas var dot 
komerciālas priekšrocības. 

21. Atbilstības amatpersonai ir pieeja visai 
pārvades sistēmas operatora 
dokumentācijai, ierakstiem un birojiem, 
kā arī visai informācijai, kas vajadzīga 
atbilstības amatpersonas pienākumu 
pienācīgai veikšanai. 
Atbilstības amatpersonu ieceļ amatā un 
atlaiž galvenā izpildpersona/valde tikai 
pēc valsts pārvaldes iestādes iepriekšēja 
apstiprinājuma.”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nostiprina alternatīvu risinājumu produktīvai un efektīvai nošķiršanai. Tiek 
ierosināts, lai to neatkarīgo locekļu skaitu, kurus ieceļ pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomē vai direktoru padomē, nosaka kompetentā iestāde, lai nedz elektrības 
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ražotājiem, nedz piegādātājiem nebūtu vairāk nekā puse vietu padomē. Atbilstības 
amatpersonas loma ir nodrošināt, lai pārvades sistēmas operators varētu izpildīt patērētāju 
vajadzības par pēc iespējas samērīgākām izmaksām.  

Grozījums Nr. 269
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. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
8.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Iekļauj šādu pantu:

„8.ba pants

Produktīva un efektīva pārvades sistēmu 
nošķiršana

I Aktīvi, aprīkojums, personāls un 
identitāte

Pārvades sistēmu operatoriem ir pieejami 
vajadzīgie vertikāli integrētā uzņēmuma 
cilvēku, fiziskie un finanšu resursi, lai 
pienācīgi veiktu elektroenerģijas pārvadi, 
jo īpaši: 

a) pārvades sistēmas operatoriem ir 
resursi, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi; 

b) pārvades sistēmas operatoriem ir 
personāls, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi;  

c) personāla nomu vai pakalpojumus, 
sadarbojoties ar vertikāli integrēta 
uzņēmuma kādu filiāli, kas veic ražošanas 
vai piegādes funkciju, izmanto tikai 
gadījumos, kad nav diskriminācijas riska 
un saskaņā ar valsts pārvaldes iestāžu 
apstiprinājumu, lai izslēgtu konkurences 
pārkāpumus un interešu konfliktus;
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d) savlaicīgi ir pieejami pietiekami 
finanšu resursi turpmākiem ieguldījumu 
projektiem.

2. Darbības, kas nepieciešamas pienācīgai 
elektroenerģijas pārvadei un kas minētas 
1. punktā, ir vismaz šādas: 

a)  pārvades sistēmas operatora 
pārstāvēšana un saziņa ar trešām pusēm 
un valsts pārvaldes iestādēm;

b) piešķirt un pārvaldīt trešās personas 
pieeju tīklam;

c) piekļuves maksas, sastrēguma 
pārvaldības maksas un starpsavienojuma 
sistēmas operatora kompensācijas 
mehānismā noteiktās maksas iekasēšana 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
3. pantu;

d) pārvades sistēmu ekspluatēšana, 
uzturēšana un attīstīšana;

e) investīciju plānošana, nodrošinot 
sistēmas ilgtermiņa spēju apmierināt 
saprātīgu pieprasījumu un garantējot 
piegādes drošību;

f) juridiskie pakalpojumi;

g) grāmatvedība un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumi.

3. Pārvades sistēmas operatoru juridiskā 
forma ir akciju sabiedrība. 

4. Pārvades sistēmas operatoram ir sava 
uzņēmējdarbības identitāte, kas ir būtiski 
atšķirīga no vertikāli integrētā 
uzņēmuma, tai ir atsevišķs zīmols, 
komunikācijas sistēma un telpas.

5. Pārvades sistēmas operatoru 
grāmatvedību pārbauda revidents, kas nav 
vertikāli integrētā uzņēmuma un ar to 
saistīto uzņēmumu revidents. 
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II Pārvades sistēmas operatora pārvaldes, 
galvenās izpildpersonas/valdes neatkarība 

6. Par lēmumiem saistībā ar pārvades 
sistēmas operatora galvenās 
izpildpersonas un valdes locekļu iecelšanu 
amatā un jebkuru pirmstermiņa 
atbrīvošanu no amata, kā arī par attiecīgu 
darba līgumu noslēgšanu ar šādām 
personām vai šo līgumu pirmstermiņa 
pārtraukšanu ziņo valsts pārvaldes 
iestādei vai citai kompetentai valsts 
iestādei. Šie lēmumi un līgumi kļūst 
saistoši tikai, ja 3 nedēļu laikā pēc 
paziņošanas valsts pārvaldes iestāde vai 
cita kompetentā valsts iestāde nav 
izmantojusi savas veto tiesības. Veto 
tiesības var izmantot amatā iecelšanas vai 
attiecīgu līgumu gadījumos, ja ir 
nopietnas bažas par ieceļamās galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļa 
profesionālo neatkarību; ja galvenā 
izpildpersona vai valdes loceklis pirms 
termiņa tiek atbrīvots no amata un tiek 
lauzti attiecīgie darba līgumi, valsts 
pārvaldes iestāde vai cita kompetenta 
valsts iestāde var izmantot veto tiesības, ja 
pastāv nopietnas bažas par šādas 
atbrīvošanas vai pārtraukšanas pamatu 
un iemeslu. 

7. Pārvades sistēmas operatora galvenajai 
izpildpersonai vai valdes locekļiem 
jāpiešķir tiesības valsts pārvaldes iestādē, 
citā kompetentā valsts iestādē vai tiesā 
pārsūdzēt lēmumu par viņu pirmstermiņa 
atbrīvošanu no amata. 

8. Pārtraucot darba attiecības ar pārvades 
sistēmas operatoru, pārvaldes galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļi vismaz 
trīs gadus neieņem amatu nevienā 
vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, 
kas veic ražošanas vai piegādes funkciju. 

9. Galvenā izpildpersona vai valdes locekļi 
nepiedalās nevienā citā uzņēmumā, kas 
ietilpst vertikāli integrētajā uzņēmumā un 
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nesaņem no tiem nekādas kompensācijas, 
izņemot pārvades sistēmas operatoru. 
Viņu atalgojumu nedrīkst ietekmēt 
vertikāli integrētā uzņēmuma veikums, bet 
tikai pārvades sistēmas operatora 
veikums. 

10. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona vai valdes locekļi nedrīkst 
būt tieši vai netieši atbildīgi par vertikāli 
integrētā uzņēmuma citu filiāļu ikdienas 
darbu.

11. Neierobežojot iepriekšminētos 
noteikumus, pārvades sistēmas 
operatoram neatkarīgi no integrētā 
elektroenerģijas uzņēmuma ir efektīvas 
lēmējtiesības attiecībā uz tīkla 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai 
vajadzīgajiem aktīviem. Tas nedrīkst 
izslēgt pienācīgus koordinācijas 
mehānismus, ar ko aizsargā 
mātesuzņēmuma uzņēmējdarbības un 
pārvaldes uzraudzības tiesības attiecībā uz 
peļņu no aktīviem, ko meitasuzņēmumā 
netieši regulē saskaņā ar 22.c pantu. Tas 
jo īpaši ļauj mātessabiedrībai apstiprināt 
pārvades sistēmas operatora gada finanšu 
plānu vai līdzvērtīgu instrumentu un 
noteikt vispārīgus ierobežojumus attiecībā 
uz meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātesuzņēmumam dot 
norādījumus par ikdienas darbību ne 
attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem par 
pārvades līniju būvniecību vai 
modernizēšanu, ja netiek pārkāpti 
apstiprinātā finanšu plāna noteikumi, ne 
uz kādu līdzvērtīgu instrumentu.

III Uzraudzības padome / Direktoru 
padome
12. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes / direktoru padomes 
priekšsēdētāji neieņem amatu nevienā 
vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, 
kas veic ražošanas vai piegādes funkciju.
13. Pārvades sistēmas operatora 
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uzraudzības padomi / direktoru padomi 
veido neatkarīgi locekļi, kas iecelti vismaz 
uz pieciem gadiem. Par viņu iecelšanu 
ziņo valsts pārvaldes iestādei vai citai 
kompetentai valsts iestādei, un tā ir 
saistoša saskaņā ar šā panta 6. punkta 
noteikumiem. 
14. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes / direktoru padomes 
loceklis ir uzskatāms par neatkarīgu 
13. panta izpratnē, ja viņš nav iesaistīts 
vertikāli integrētā uzņēmuma darbībās vai 
kā citādi saistīts ar vertikāli integrēto 
uzņēmumu, to kontrolējošiem 
akcionāriem vai ar abu pārvaldi, kas 
radītu interešu konfliktu un ietekmētu 
lēmumu pieņemšanu, it īpaši:
a) pēdējos piecus gadus pirms iecelšanas 
par uzraudzības padomes/direktoru 
padomes locekli nav bijis darba ņēmējs 
nevienā no vertikāli integrētā uzņēmuma 
filiālēm, kas veic ražošanas vai piegādes 
funkciju;
b) nepiedalās vertikāli integrētajā 
uzņēmumā vai kādā no saistītajiem 
uzņēmumiem un nesaņem no tiem nekādu 
atlīdzību, izņemot pārvades sistēmas 
operatoru;
c) nav darījuma attiecību ar vertikāli 
integrētā uzņēmuma struktūrām, kas veic 
enerģijas piegādes funkciju laikā, kamēr 
ieņem amatu uzraudzības padomē / 
direktoru padomē;
d) viņš nav valdes loceklis uzņēmumā, 
kurā vertikāli integrētais uzņēmums ieceļ 
uzraudzības padomes vai direktoru 
padomes locekļus. 
IV Atbilstības amatpersona
15. Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 
sistēmas operators izstrādā atbilstības 
programmu, kurā izklāsta pasākumus, 
kas veikti, lai nepieļautu diskriminējošu 
rīcību. Programma paredz konkrētus 
pārvades sistēmas operatora darbinieku 
pienākumus, kas jāveic, lai sasniegtu šo 
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mērķi. Programmu apstiprina valsts 
pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts iestāde. Programmas 
atbilstību uzrauga neatkarīga atbilstības 
amatpersona. Valsts pārvaldes iestādei ir 
tiesības noteikt sankcijas, ja pārvades 
sistēmas operators pienācīgi neīsteno 
atbilstības programmu.
16. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona/valde ieceļ personu vai 
struktūru par atbilstības amatpersonu, 
kurai jābūt atbildīgai par:
a) atbilstības programmas uzraudzību un 
īstenošanu;
b) gada ziņojuma izstrādi, par 
pasākumiem, lai īstenotu atbilstības 
programmu un iesniegtu to valsts 
pārvaldes iestādei;
c) ieteikumiem saistībā ar atbilstības 
programmu un tās īstenošanu. 
17. Atbilstības amatpersonas neatkarību 
jo īpaši garantē darba līguma noteikumi.
18. Atbilstības amatpersonai ir iespēja 
regulāri vērsties pie pārvades sistēmas 
operatora vai vertikāli integrētā 
uzņēmuma uzraudzības 
padomes/direktoru padomes un pie valsts 
pārvaldes iestādēm. 
19. Atbilstības amatpersona piedalās visās 
pārvades sistēmas operatora uzraudzības 
padomes/direktoru padomes sanāksmēs, 
kurās tiek izskatīti šādi jautājumi:
a) nosacījumi attiecībā uz piekļuvi un 
pieslēgumu tīklam, tostarp piekļuves un 
sastrēgumu pārvaldības maksas 
iekasēšana un maksājumi saskaņā ar 
kompensācijas mehānismu starp pārvades 
sistēmu operatoriem atbilstoši Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 3. pantam; 
b) projekti pārvades tīklu sistēmas 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai, 
tostarp investīcijas starpsavienojumos un 
pieslēgumos; 
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c) līdzsvarošanas noteikumi, tostarp 
rezerves jaudas noteikumi;
d) elektroenerģijas iegāde, lai segtu 
zudumus.
20. Šo sanāksmju laikā atbilstības 
amatpersona neļauj diskriminējošā veidā 
izpaust uzraudzības padomei vai direktoru 
padomei tādu informāciju par ražotāju vai 
piegādātāju darbībām, kas var dot 
komerciālas priekšrocības. 
21. Atbilstības amatpersonai ir pieeja visai 
pārvades sistēmas operatora 
dokumentācijai, ierakstiem un birojiem 
un visai informācijai, kas vajadzīga 
atbilstības amatpersonas pienākumu 
pienācīgai veikšanai. 
22. Atbilstības amatpersonu ieceļ amatā 
un atlaiž galvenā izpildpersona/valde tikai 
pēc valsts pārvaldes iestādes iepriekšēja 
apstiprinājuma.”

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek nodrošināta efektīva nošķiršana, nepārkāpjot īpašumtiesības. Tiks nodrošināta 
pārvades sistēmas operatora strukturāla un finansiāla neatkarība no vertikāli integrētu 
uzņēmumu veidošanās. Pārvades sistēmas operatora neitralitāti uzraudzīs valsts pārvaldes 
iestāde, atbilstības amatpersona un revidents. Kā otrs ES izvēles iespējas pīlārs tiek ieviestas 
efektīvas sankcijas regulatoriem, kas nodrošina to, ka PSO vairs nevar būt tādā situācijā, kas 
tam ļautu kavēt investīcijas tīklā vai jaunu spēkstaciju projektu nediskriminējošu piekļuvi 
tīklam.

Grozījums Nr. 270
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sistēmas ilgtermiņa jaudas 
nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas 

(a) sistēmas ilgtermiņa jaudas 
nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas 
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pārvades apjoms atbilstu saprātīgam 
elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, 
drošas, uzticamas un efektīvas pārvades 
sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un 
attīstību ar ekonomiski izdevīgiem 
nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus, energoefektivitātes, 
pētniecības un inovācijas veicināšanu, jo 
īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas 
resursu un zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģiju popularitātes paaugstināšanu.

pārvades apjoms atbilstu saprātīgam 
elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, 
drošas, uzticamas un efektīvas pārvades 
sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un 
attīstību ar ekonomiski izdevīgiem 
nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus, energoefektivitātes, 
pētniecības un inovācijas veicināšanu, jo 
īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas 
resursu ieviešanas nodrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

ES ir uzņēmusies saistības atjaunīgās enerģijas daudzumu līdz 2020. gadam palielināt līdz 
20 %. Lai šo mērķi sasniegtu, ir jāatbalsta vienīgi atjaunīgā enerģija un to nevajadzētu 
„izpludināt” ar nedefinētu „zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju” konceptu.

Grozījums Nr. 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sistēmas ilgtermiņa jaudas 
nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas
pārvades apjoms atbilstu saprātīgam 
elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, 
drošas, uzticamas un efektīvas pārvades 
sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un 
attīstību ar ekonomiski izdevīgiem 
nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus, energoefektivitātes, 
pētniecības un inovācijas veicināšanu, jo 
īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas 
resursu un zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģiju popularitātes paaugstināšanu.

(a) sistēmas ilgtermiņa jaudas 
nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas 
pārvades apjoms atbilstu saprātīgam 
elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, 
drošas, uzticamas un efektīvas pārvades 
sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un 
attīstību ar ekonomiski izdevīgiem 
nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus, energoefektivitātes, 
pētniecības un inovācijas veicināšanu, 
ievērojot neizsīkstošos enerģijas resursu
un ietvertās ražošanas iekļaušanu tīklu 
sistēmā.

Or. en
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Pamatojums

Pārvades sistēmas operatora uzdevums nav meklēt piegādes papildu tehnoloģijas, bet gan 
nodrošināt sistēmas ilgtspējīgu atbilstību ekonomikas un vides apstākļu dēļ noteiktām 
prasībām

Grozījums Nr. 272
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sistēmas ilgtermiņa jaudas 
nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas 
pārvades apjoms atbilstu saprātīgam 
elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, 
drošas, uzticamas un efektīvas pārvades 
sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un 
attīstību ar ekonomiski izevīgiem 
nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus, energoefektivitātes, 
pētniecības un inovācijas veicināšanu, jo 
īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas 
resursu un zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģiju popularitātes paaugstināšanu.

(a) sistēmas ilgtermiņa jaudas 
nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas 
pārvades apjoms atbilstu saprātīgam 
elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, 
drošas, uzticamas un efektīvas pārvades 
sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un 
attīstību ar ekonomiski izdevīgiem 
nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus, energoefektivitātes, 
pētniecības un inovācijas veicināšanu, jo 
īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas 
resursu un zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģiju popularitātes paaugstināšanu. 
10 gadu laikā ir jāizveido „viedie” tīkli ar 
īpašu informācijas tehnoloģiju 
izmantojumu un šis mērķis jānosaka 
saistībā ar lielāku laika periodu, 
apspriežoties ar valsts pārvaldes iestādēm 
un Aģentūru. Attīstot tīklu, pārvades 
sistēmas operators ir atbildīgs par jaunas 
infrastruktūras plānošanu (tostarp 
apstiprināšanu), būvniecību un nodošanu 
ekspluatācijā.

Or. en

Pamatojums

„Viedo” tīklu attīstība veicinās vidi aizsargājošu darbību un palielinās patērētāja nozīmi, 
pozitīvi ietekmējot tirgu. Ir jāievieš skaidrs nodalījums, lai visi zinātu, cik tālu sniedzas 
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atbildība.

Grozījums Nr. 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Regulas 9. panta c) punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„c) enerģijas plūsmu pārvaldību sistēmā, 
ņemot vērā apmaiņu ar citām savstarpēji 
savienotām sistēmām. Lai to panāktu, 
pārvades sistēmas operators ir atbildīgs 
par drošas, uzticamas un efektīvas 
elektroenerģijas sistēmas nodrošināšanu 
un šajā sakarā visu vajadzīgo 
papildpakalpojumu, tostarp to, kuri 
sniegti atbilstīgi pieprasījumam, 
pieejamības nodrošināšanu, ja vien šī 
pieejamība nav atkarīga no kādas citas 
pārvades sistēmas, ar ko attiecīgā sistēma 
ir savienota;

Or. en

(Jēdziena „atbilstīgi piedāvājumam” iekļaušana Direktīvas 2003/54/EK 9. panta c) 
apakšpunktā)

Pamatojums

Lai uzlabotu energoefektivitāti, ir svarīgi, lai patērētāji aktīvi piedalītos papildu pakalpojumu 
tirgū, īpaši tad, ja viņi var samazināt pieprasījumu, novēršot ražošanas palielināšanos.
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Grozījums Nr. 274
Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) Regulas 9. panta c) punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„c) enerģijas plūsmu pārvaldību sistēmā, 
pamatojoties uz kopējiem reģionāliem 
standartiem, ņemot vērā apmaiņu ar 
citām savstarpēji savienotām sistēmām. 
Lai to panāktu, pārvades sistēmas 
operators ir atbildīgs par drošas, 
uzticamas un efektīvas elektroenerģijas 
sistēmas nodrošināšanu un šajā sakarā 
par visu vajadzīgo papildpakalpojumu 
pieejamības un piegādes nodrošināšanu 
reģionālā līmenī, pamatojoties uz 
kopējiem standartiem, ja vien šī 
pieejamība nav atkarīga no kādas citas 
pārvades sistēmas, ar ko attiecīgā sistēma 
ir savienota;

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 9. panta c) apakšpunkta formulējums ar izmaiņām).

Pamatojums

Ir jādara vairāk, lai nodrošinātu efektīvu pārvades sistēmas operatoru sadarbību reģionālā 
līmenī. Tiem ir jāvienojas par kopējiem standartiem reģionālā līmenī. Tādējādi tiktu izskausta 
pastāvošā neefektivitāte, kas saistīta ar valsts standartu pastāvēšanu un tiktu vienkāršotas 
tirgus darbības.
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Grozījums Nr. 275
Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b) Šādi aizstāj 9. panta d) apakšpunktu:
„d) pietiekamas informācijas sniegšanu 
citu tādu sistēmu operatoriem, kas ir 
savienotas ar attiecīgo sistēmu, lai 
nodrošinātu sistēmas drošu un efektīvu 
darbību un savstarpēju izmantojamību, 
kopīgi izmantojot šo informāciju un 
vienojoties par kopējiem sistēmas 
ekspluatācijas, uzturēšanas un 
attīstīšanas standartiem;

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 9. panta d) apakšpunkta formulējums ar izmaiņām).

Pamatojums

Ir jādara vairāk, lai nodrošinātu efektīvu pārvades sistēmas operatoru sadarbību reģionālā 
līmenī. Tiem ir jāvienojas par kopējiem standartiem reģionālā līmenī. Tādējādi tiktu izskausta 
pastāvošā neefektivitāte, kas saistīta ar valsts standartu pastāvēšanu un tiktu vienkāršotas 
tirgus darbības.

Grozījums Nr. 276
Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c) Šādi aizstāj 9. panta f) apakšpunktu:
„f)  tādas informācijas sniegšanu sistēmas 
lietotājiem, kas vajadzīga, lai efektīvi 
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piekļūtu sistēmai, pamatojoties uz 
kopējiem standartiem.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 9. panta f) apakšpunkta formulējums ar izmaiņām).

Pamatojums

Ir jādara vairāk, lai nodrošinātu efektīvu pārvades sistēmas operatoru sadarbību reģionālā 
līmenī. Tiem ir jāvienojas par kopējiem standartiem reģionālā līmenī. Tādējādi tiktu izskausta 
pastāvošā neefektivitāte, kas saistīta ar valsts standartu pastāvēšanu un tiktu vienkāršotas 
tirgus darbības.

Grozījums Nr. 277
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.d) Direktīvas 9. pantu papildina ar šādu 
apakšpunktu:
„fa) Eiropas tīkla attīstību ar labiem 
savstarpējiem savienojumiem, īpaši 
attiecībā uz Eiropas viedā tīkla būvniecību 
jūrā.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 9. pantam pievienots jauns fa) apakšpunkts).

Pamatojums

Papildus daudzveidības samazināšanai savstarpējais savienojums var samazināt 
līdzsvarošanas izmaksas, rosināt patiesu konkurenci, kā arī veicināt Eiropas viedā tīkla 
attīstībai. Saistībā ar ES TEN-E prioritāro jūras vēja enerģijas savienojuma projektu Baltijas 
un Ziemeļu jūrā, kā arī ar Eiropas jūras vēja enerģijas resursu potenciālu pārvades sistēmas 
operatoriem ir jānodrošina Eiropas viedā jūras tīkla attīstība.
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Grozījums Nr. 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.d) Direktīvas 9. pantu papildina ar šādu 
punktu:
„fa) elektroenerģijas sistēmas atbilstības 
aprēķina sastādīšanu, kura rezultātus 
ņems vērā Eiropas aprēķinā, kas minēts 
Regulā (EK) Nr. 1228/2003.” 

Or. fr

(Direktīvas 2003/54/EK 9. pantam pievienots jauns fa) apakšpunkts).

Pamatojums

Pārvades sistēmas operatoriem ir jāizstrādā pieprasījuma un piedāvājuma bilances aprēķini, 
lai pārraudzītu ražošanas jaudas atbilstību pieaugošam pieprasījumam. Šis darbs ir 
nepieciešams, lai Eiropas līmenī pārvades sistēmas operatoru grupa varētu sagatavot 
aprēķinu par visu Eiropas Savienību.  

Grozījums Nr. 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.d) Direktīvas 9. pantu papildina ar šādu 
punktu:
„fa) tirgum piedāvātās pārvades jaudas 
maksimālu palielināšanu, un viņi nedrīkst 
diskriminēt valsts un citu valstu 
piegādātājus, piešķirot un pārtraucot 
jaudu abpus robežai.”
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Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 9. pantam pievienots jauns fa) apakšpunkts).

Pamatojums

Pārvades sistēmas operatoru uzdevumi ir jāpalielina, lai nodrošinātu pastāvošās jaudas 
izmantošanas pēc palielināšanu, nepieļaujot diskrimināciju, kā arī lai tiktu uzbūvēta jauna 
infrastruktūra atbilstīgi tirgus pieprasījumam. Pārmaiņas ir būtiskas Eiropas enerģijas tirgus 
integrācijai.

Grozījums Nr. 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.e) Direktīvas 9. pantu papildina ar šādu 
apakšpunktu:
„fb) Pārvades sistēmas operatoru 
uzturēšanas programmas izveidi, lai 
nodrošinātu atbilstīgu piegādes kvalitāti. 
Šās uzturēšanas programmas ievērošanu 
uzrauga kompetentā valsts iestāde.” 

Or. fr

(Direktīvas 2003/54/EK 9. pantam pievienots jauns fb) apakšpunkts).

Pamatojums

Pārvades sistēmas operatoriem kompetentās valsts iestādes uzraudzībā būs jāformalizē tīkla 
uzturēšanas programma. Ar šo programmu nodrošinās, lai infrastruktūra tiktu labi uzturēta 
un būtu labā stāvoklī.  
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Grozījums Nr. 281
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.f) Regulas 9. pantā iekļauj šādu punktu:
„Veicot uzdevumus katrs pārvades 
sistēmas operators nodrošina, lai atbilstīgi 
tiktu ievērotas tā reģiona intereses, kurā 
tas darbojas. Neskarot akcionāru tiesības 
attiecībā uz investīciju ienesīgumu un 
dalības finansējumu, pārvades sistēmas 
operatora pieņemtajiem ekspluatācijas un 
investīciju lēmumiem jāatbilst Kopienas 
un reģionālajiem investīciju plāniem 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.c un 2.d pantu, un tiem ir jāveicina 
tirgus attīstība un integrācija, un jāuzlabo 
sociāli ekonomiskā labklājība vismaz 
reģiona līmenī.

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 9. pantam pievienots jauns 1.a punkts).

Pamatojums

Šā jaunā noteikuma mērķis ir nodrošināt, lai pārvades sistēmas operatori vienmēr uzskatītu 
par prioritāti tā reģiona vajadzības, kurā tie darbojas. It īpaši tiem ir jārūpējas par sociāli 
ekonomiskās labklājības uzlabošanu viņu reģionā un ārpus tā (starpreģionāli).

Grozījums Nr. 282
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. pants – 6.g punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. pants – 1.a līdz 1.k punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.g) Direktīvas 9. pantā iekļauj šādus 
punktus:
Pārvades sistēmas operatori vismaz ik pēc 
diviem gadiem izstrādā 10 gadu tīkla 
attīstības plānu. Viņi veic efektīvus 
pasākumus, lai garantētu sistēmas 
atbilstību un piegādes drošību.
Šajā 10 gadu tīkla attīstības plānā jo 
īpaši:
a) norāda tirgus dalībniekiem galvenās 
pārvades infrastruktūras, kas jāuzbūvē 
turpmākajos desmit gados;
b) min visas investīcijas, par kurām jau ir 
pieņemts lēmums, un nosaka jaunas 
investīcijas, par kurām jāpieņem 
īstenošanas lēmums turpmāko trīs gadu 
laikā. 
Lai izstrādātu šo desmit gadu tīkla 
attīstības plānu, katrs pārvades sistēmas 
operators izstrādā pamatotu hipotēzi par 
ražošanas, patēriņa un tirdzniecības ar 
citām valstīm attīstību un ņem vērā jau 
esošos reģionālos un Eiropas tīklu 
investīciju plānus. Pārvades sistēmas 
operatori savlaicīgi iesniedz šī plāna 
projektu kompetentajā valsts pārvaldes 
iestādē.
Kompetentā valsts pārvaldes iestāde 
atklātā un pārredzamā veidā konsultējas 
ar visiem attiecīgā tīkla lietotājiem, 
pamatojoties uz šādu projektu, un 
konsultāciju rezultātu var publiskot, it 
īpaši informāciju par iespējamām 
investīciju vajadzībām. 
Kompetentā valsts iestāde pārbauda, vai 
10 gadu tīkla attīstības plāna projekts 
aptver visas nepieciešamās investīcijas, 
kas konstatētas konsultāciju laikā. 
Kompetentā valsts iestāde var likt 
pārvades sistēmas operatoram grozīt 
plāna projektu.



AM\713548LV.doc 63/99 PE404.394v01-00

LV

Kompetentā valsts iestāde var būt valsts 
pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts iestāde vai pārvades 
sistēmu operatoru izveidots tīkla attīstības 
pārvaldītājs. Tādā gadījumā pārvades 
sistēmu operatori iesniedz statūtu, 
dalībnieku saraksta un reglamenta 
projektus, ko apstiprina kompetentā valsts 
iestāde.
Ja pārvades sistēmas operators atsakās 
īstenot kādas investīcijas, kas minētas 10 
gadu tīkla attīstības plānā un kas jāīsteno 
turpmākajos trijos gados, dalībvalstis 
nodrošina, ka valsts pārvaldes iestāde vai 
jebkura cita kompetenta valsts iestāde ir 
pilnvarota veikt vienu no šādiem 
pasākumiem:
a) izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, 
prasīt pārvades sistēmas operatoram pildīt 
investīciju saistības, izmantojot savas 
finansiālās iespējas, vai
b) aicināt neatkarīgus investorus 
piedalīties konkursā par iespēju veikt 
vajadzīgās investīcijas pārvades sistēmā 
un vienlaikus var pārvades sistēmas 
operatoram noteikt par pienākumu:
i) piekrist, ka finansējumu sniedz trešā 
puse, 
(ii) piekrist, ka būvniecību veic trešā puse, 
vai būvēt attiecīgo jauno objektu un
(iii) ekspluatēt attiecīgo jauno objektu. 
Attiecīgos finanšu noteikumus apstiprina 
valsts pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts pārvaldes iestāde. Abos 
gadījumos tarifu noteikumos paredz 
ieņēmumus, kas sedz investēšanas 
izmaksas.

Kompetentā valsts iestāde uzrauga un 
vērtē investīciju plāna īstenošanu.
Pārvades sistēmu operatori ir atbildīgi par 
to, lai izstrādātu un publiskotu 
pārredzamas un efektīvas procedūras 
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jaunu spēkstaciju nediskriminējošai 
pieslēgšanai tīklam. Šīs procedūras 
apstiprina valsts pārvaldes iestāde vai 
jebkura cita kompetenta valsts iestāde.
Pārvades sistēmas operators nav tiesīgs 
atteikties pieslēgt jaunu spēkstaciju, to 
pamatojot ar to, ka nākotnē varētu 
veidoties pieejamās tīkla jaudas 
ierobežojumi, piemēram, sastrēgumi 
pārvades tīkla attālās vietās. Pārvades 
sistēmas operatoram jāsniedz vajadzīgā 
informācija.
Pārvades sistēmas operators nav tiesīgs 
atteikties pieslēgt jaunu savienojuma 
punktu, to pamatojot tikai ar to, ka tas 
radīs papildu izmaksas saistībā ar tīkla 
elementu nepieciešamās jaudas 
palielinājumu netālu no savienojuma 
punkta.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošina, ka pārvades sistēmas operatori nevar novērst investīcijas tīklā vai 
nediskriminējošu piekļuvi spēkstaciju projektiem. To piemēro visiem pārvades sistēmas 
operatoriem. Tie novērš diskriminējošo pārvades sistēmas operatoru ietekmi gan ar īpašuma 
tiesību pasākumiem vertikāli integrētā uzņēmumā, gan izmantojot citas formas, kas nav 
balstītas uz īpašuma tiesībām.

Ar šo grozījumu nodrošina nepieciešamās investīcijas. Ja pārvades sistēmas operators 
noraida konkrētas investīcijas, pārvaldes iestāde prasa, lai pārvades sistēmas operators 
izdara investīcijas vai uzsāk konkursa procedūru.

Grozījums Nr. 283
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. un 10.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Iekļauj šādu 10. pantu un 10.a pantu: svītrots
„10. pants
Neatkarīgi sistēmas operatori
1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spējā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 8. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
un iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā 
gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli 
integrētam uzņēmumam, kam pieder 
pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai 
panāktu atbilstību 8. panta 1. punktam.
2. Dalībvalsts var apstiprināt un iecelt 
neatkarīgu sistēmas operatoru tikai tad, ja
(a) potenciālais operators ir apliecinājis 
savu atbilstību 8. panta 1. punkta b) līdz 
d) apakšpunkta prasībām; 
(b) potenciālais operators ir apliecinājis, 
ka tā rīcībā ir finanšu, tehniskie un 
cilvēkresursi, kas vajadzīgi 9. pantā 
paredzēto uzdevumu veikšanai;
(c) potenciālais operators ir apņēmies 
ievērot pārvaldes iestādes ierosināto 
desmit gadu tīkla attīstības plānu;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks ir 
apliecinājis spēju ievērot saistības, kas 
izriet no 6. punkta. To apliecina, 
iesniedzot projektus visiem līgumiem, ko 
šis potenciālais operators slēgs ar citām 
attiecīgajām struktūrām;
(e) potenciālais operators ir apliecinājis 
spēju ievērot saistības, kas izriet no 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā*, tostarp par 
pārvades sistēmu operatoru sadarbību 
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Eiropas un reģionālā mērogā.
3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde 
sertificējusi kā atbilstošus 8.a panta un 
10. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis 
apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu 
operatoriem. Piemēro 8.b pantā izklāstīto 
sertifikācijas procedūru.
4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 8.b pantā izklāstīto procedūru 
un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu 
mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas 
lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc 
Energoregulatoru sadarbības aģentūras 
priekšlikuma un pēc pārvades sistēmas 
īpašnieka un pārvades sistēmas operatora 
viedokļu uzklausīšanas ieceļ neatkarīgu 
pārvades sistēmas operatoru uz 5 gadiem. 
Pārvades sistēmas īpašnieks jebkurā laikā 
var ierosināt pārvaldes iestādei iecelt 
jaunu neatkarīgu sistēmas operatoru 
saskaņā ar 10. panta 1. punktā paredzēto 
procedūru.
5. Neatkarīgo sistēmas operatoru 
uzdevums ir piešķirt un pārvaldīt trešās 
personas pieeju, tostarp iekasēt piekļuves 
maksu un pārslodzes maksu, un 
maksājumus saistībā ar kompensācijas 
mehānismu starp pārvades sistēmu 
operatoriem atbilstoši Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 3. pantam, kā arī 
ekspluatēt, uzturēt un attīstīt pārvades 
sistēmu un ar investīciju plānošanu 
panākt, lai sistēma ilgtermiņā atbilstu 
pamatotam pieprasījumam. Tīkla attīstībā 
neatkarīgais sistēmas operators atbild par 
jaunu infrastruktūras objektu plānošanu 
(tostarp apstiprināšanu), būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas 
darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators
atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses pieejas 
piešķiršana un pārvaldība un investīciju 
plānošana nedrīkst būt pārvades sistēmas 
īpašnieku pienākums.
6. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašnieks
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(a) pienācīgi sadarbojas ar neatkarīgo 
sistēmas operatoru un palīdz tam veikt 
pienākumus, tostarp sniedzot visu 
attiecīgo informāciju;
(b) finansē investīcijas, par kurām nolemj 
neatkarīgais sistēmas operators un kuras 
apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, 
ka tās finansē cita ieinteresētā puse, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. 
Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina 
pārvaldes iestāde. Pirms apstiprināšanas 
pārvaldes iestāde apspriežas ar aktīvu 
īpašnieku un citiem interesentiem;
(c) nodrošina segumu saistībām, kas 
attiecas uz tīkla aktīviem, izņemot to 
saistību daļu, kas saistīta ar neatkarīgā 
sistēmas operatora uzdevumiem;
(d) nodrošina garantijas, kas vajadzīgas 
finansējuma piesaistei tīkla 
paplašināšanai, izņemot tās investīcijas, 
attiecībā uz kurām saskaņā ar 
b) apakšpunktu pārvades sistēmas 
īpašnieks piekritis, ka finansējumu 
nodrošina cita ieinteresētā persona, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. 
7. Attiecīgajai valsts konkurences iestādei 
piešķir visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
ciešā sadarbībā ar pārvaldes iestādi varētu 
efektīvi uzraudzīt, kā pārvades sistēmas 
īpašnieks pilda 6. punktā paredzētās 
saistības.
10.a pants
Pārvades sistēmu īpašnieku nošķiršana
1. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem, 
kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, 
jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, 
kas nav saistītas ar pārvadi, vismaz šādos 
aspektos: to juridiskā forma, organizācija 
un lēmumu pieņemšana.
2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka neatkarību, 
piemēro vismaz šādus obligātos kritērijus:
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(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā elektroenerģijas 
uzņēmuma struktūrās, kas tieši vai netieši 
ir pastāvīgi atbildīgas par elektroenerģijas 
ražošanu, sadali un piegādi;
(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to 
personu profesionālās intereses, kas atbild 
par pārvades sistēmas īpašniekuzņēmuma 
vadību, un vienlaikus tās varētu rīkoties 
neatkarīgi; 
(c) pārvades sistēmas īpašnieks izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāsta 
pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.
3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks pilnībā ievēro šā panta 
2. punktu. 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

Īpašumtiesību nošķiršana valsts transporta tīklos ir vienīgā iespēja, kā nodrošināt to 
pārvaldītāju neatkarību un uzlabot pārredzamību. Tas arī mudinātu valsts transporta tīklu 
pārvaldītājus veicināt tirgus efektivitāti. Attiecībā uz NSO sistēmu valsts transporta tīkli un 
komercdarbība paliek tajās pašās rokās. Lai arī valsts transporta pasākumi ir strikti 
reglamentēti, tas rada lielu skaitu noteikumu.



AM\713548LV.doc 69/99 PE404.394v01-00

LV

Grozījums Nr. 284
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spēkā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 8. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru un 
iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā 
gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli 
integrētam uzņēmumam, kam pieder 
pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai 
panāktu atbilstību 8. panta 1. punktam.

1.  Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spēkā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, vai arī ja 
dalībvalsts uzskata to par piemērotu, lai 
nodrošinātu apstākļus elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
efektīvai darbībai vai pārnacionālu 
pārvades sistēmu operatoru izveidei, 
dalībvalstis var paredzēt atkāpi no 8. panta 
1. punkta ar nosacījumu, ka dalībvalsts pēc 
pārvades sistēmas īpašnieka priekšlikuma 
ieceļ neatkarīgu pārvades sistēmas 
operatoru un iecelšanu apstiprina Komisija.  
Jebkurā gadījumā nevar radīt kavēkļus 
vertikāli integrētam uzņēmumam, kam 
pieder pārvades sistēma, veikt pasākumus, 
lai panāktu atbilstību 8. panta 1. punktam.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir radīt vienlīdzīgus nosacījumus pārvades sistēmas operatoriem (TSO) 
un neatkarīgiem sistēmu operatoriem (ISO), lai visā Eiropā nodrošinātu saskanīgu modeli 
sistēmu darbībai un veicinātu reģionālu vai Eiropas mēroga sistēmu operatoru veidošanos. 
Dalībvalstīm jādod iespēja izvēlēties starp divām vienlīdzīgām iespējām (īpašumtiesību 
nošķiršana un neatkarīga sistēmu operatora veidošana).

Grozījums Nr. 285
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 1. punkts



PE404.394v01-00 70/99 AM\713548LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spēkā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 8. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru un 
iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā 
gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli 
integrētam uzņēmumam, kam pieder 
pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai 
panāktu atbilstību 8. panta 1. punktam.

1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spēkā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 8. panta 1. punkta ar
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma šajā 
dalībvalstī ieceļ neatkarīgu pārvades 
sistēmas operatoru un viņa iecelšanu 
apstiprina Komisija. Jebkurā gadījumā 
nevar radīt kavēkļus vertikāli integrētam 
uzņēmumam, kam pieder pārvades sistēma, 
veikt pasākumus, lai panāktu atbilstību 
8. panta 1. punktam.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu precizēts, ka dalībvalstī var iecelt tikai vienu neatkarīgu pārvades sistēmas 
operatoru. Reģionālo tirgu attīstība netiks veicināta, ja vienā dalībvalstī izveidos vairākus 
neatkarīgus pārvades sistēmu operatorus. 

Grozījums Nr. 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1.a Lai ļautu īstenot pakāpenisku 
pārveidi, atkāpe ir pagaidu pasākums un 
tā neturpinās ilgāk par četriem gadiem. 
Rezultātam jābūt īpašumtiesību 
nošķiršanai.”

Or. en
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Pamatojums

Ja šī alternatīvā atkāpe netiek grozīta, būs nepieciešama virkne sarežģītu pārvaldības 
noteikumu un sarežģīsies koordinācija starp tīklu īpašniekiem un neatkarīgiem pārvades 
sistēmas operatoriem, kuri īstenos tīklu pārvaldību. Risinājumā saistībā ar neatkarīgiem 
pārvades sistēmas operatoriem patiešām ir kritiskas vietas attiecībā uz tīklu 
attīstību/uzturēšanu un attiecībā uz lomu un atbildības noteikšanu ekspluatācijas darbībā. Tas 
var kavēt investīcijas, līdz ar to negatīvi ietekmējot sistēmu atbilstību un piegāžu drošību.

Grozījums Nr. 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to personu 
profesionālās intereses, kas atbild par 
pārvades sistēmas īpašniekuzņēmuma 
vadību, un vienlaikus tās varētu rīkoties 
neatkarīgi;

(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to personu 
profesionālās intereses, kas atbild par 
pārvades sistēmas īpašniekuzņēmuma 
vadību, un jānovērš visi apstākļi, kas 
varētu kavēt rīkoties neatkarīgi;

Or. it

Pamatojums

Šādi ņem vērā stimulu sistēmu, lai nodrošinātu pārvades sistēmas īpašnieka neatkarību.

Grozījums Nr. 288
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde 
sertificējusi kā atbilstošus 8.a panta un 

3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde 
sertificējusi kā atbilstošus 8.a panta un 
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10. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis 
apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu 
operatoriem. Piemēro 8.b pantā izklāstīto 
sertifikācijas procedūru.

10. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis 
apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu 
operatoriem. Piemēro 8.b un Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 x. pantā izklāstīto 
sertifikācijas procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 8.b pantā izklāstīto procedūru 
un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu 
mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas 
lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc 
Energoregulatoru sadarbības aģentūras 
priekšlikuma un pēc pārvades sistēmas 
īpašnieka un pārvades sistēmas operatora 
viedokļu uzklausīšanas ieceļ neatkarīgu 
pārvades sistēmas operatoru uz 5 gadiem.
Pārvades sistēmas īpašnieks jebkurā laikā 
var ierosināt pārvaldes iestādei iecelt 
jaunu neatkarīgu sistēmas operatoru 
saskaņā ar 10. panta 1. punktā paredzēto 
procedūru.

4. Ja Komisija ir pieņēmusi Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 x. pantā (bijušais 8.b pants 
Direktīvā xx) minēto lēmumu un konstatē, 
ka pārvaldes iestāde divu mēnešu laikā nav 
izpildījusi Komisijas lēmumu, tā ieceļ 
neatkarīgu sistēmas operatoru kā noteikts
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 xx. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Catherine Stihler, David Martin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Neatkarīgo sistēmas operatoru uzdevums 
ir piešķirt un pārvaldīt trešās personas 
pieeju, tostarp iekasēt piekļuves maksu un 
pārslodzes maksu, un maksājumus saistībā 
ar kompensācijas mehānismu starp 
pārvades sistēmu operatoriem atbilstoši 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantam, kā 
arī ekspluatēt, uzturēt un attīstīt pārvades 
sistēmu un ar investīciju plānošanu 
panākt, lai sistēma ilgtermiņā atbilstu 
pamatotam pieprasījumam. Tīkla attīstībā 
neatkarīgais sistēmas operators atbild par 
jaunu infrastruktūras objektu plānošanu 
(tostarp apstiprināšanu), būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas 
darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators 
atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses pieejas 
piešķiršana un pārvaldība un investīciju 
plānošana nedrīkst būt pārvades sistēmas 
īpašnieku pienākums.

5. Neatkarīgo sistēmas operatoru uzdevums 
ir piešķirt un pārvaldīt trešās personas 
pieeju, tostarp iekasēt piekļuves maksu un 
pārslodzes maksu, un maksājumus saistībā 
ar kompensācijas mehānismu starp 
pārvades sistēmu operatoriem atbilstoši 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantam, kā 
arī būt atbildīgam par sistēmas darbību, 
tostarp tīkla reālā laika konfigurāciju, 
līdzsvarošanu un darbības drošību.
Ikviens neatkarīgs sistēmas operators 
sadarbībā ar attiecīgo pārvades sistēmas 
īpašnieku izstrādā kārtību, lai ar 
investīciju plānošanu nodrošinātu 
sistēmas ilgtermiņa spēju apmierināt 
pamatotu pieprasījumu.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas iekšējā tirgus veidošanos kavē gan atviegloti komerciāli līgumi, kādus 
vertikāli integrēti uzņēmumi slēdz ar saistītiem uzņēmumiem, gan arī soda sankcijas pret 
konkurentiem. Ar šo grozījumu stiprina Komisijas priekšlikumus attiecībā uz neatkarīgu 
pārvades sistēmas operatoru modeli.

Grozījums Nr. 291
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Neatkarīgo sistēmas operatoru uzdevums 
ir piešķirt un pārvaldīt trešās personas 
pieeju, tostarp iekasēt piekļuves maksu un 

5. Neatkarīgo sistēmas operatoru uzdevums 
ir piešķirt un pārvaldīt trešās personas 
pieeju, tostarp iekasēt piekļuves maksu un 
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pārslodzes maksu, un maksājumus saistībā 
ar kompensācijas mehānismu starp 
pārvades sistēmu operatoriem atbilstoši 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantam, kā 
arī ekspluatēt, uzturēt un attīstīt pārvades 
sistēmu un ar investīciju plānošanu 
panākt, lai sistēma ilgtermiņā atbilstu 
pamatotam pieprasījumam. Tīkla attīstībā 
neatkarīgais sistēmas operators atbild par 
jaunu infrastruktūras objektu plānošanu 
(tostarp apstiprināšanu), būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas 
darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators 
atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses pieejas 
piešķiršana un pārvaldība un investīciju 
plānošana nedrīkst būt pārvades sistēmas 
īpašnieku pienākums.

pārslodzes maksu, un maksājumus saistībā 
ar kompensācijas mehānismu starp 
pārvades sistēmu operatoriem atbilstoši 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 3. pantam, kā 
arī būt atbildīgam par sistēmas darbību, 
tostarp tīkla reālā laika konfigurāciju, 
līdzsvarošanu un darbības drošību.
Ikviens neatkarīgs sistēmas operators 
sadarbībā ar attiecīgo pārvades sistēmas 
īpašnieku izstrādā kārtību, lai ar 
investīciju plānošanu nodrošinātu 
sistēmas ilgtermiņa spēju apmierināt 
pamatotu pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) slēgt valsts pārvaldes iestādes 
apstiprinātu līgumu ar neatkarīgu 
sistēmas operatoru, lai nodrošinātu to 
efektīvu sadarbību pārvades sistēmas 
uzturēšanā un attīstībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 293
Catherine Stihler, David Martin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansē investīcijas, par kurām nolemj 
neatkarīgais sistēmas operators un kuras 
apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, ka 
tās finansē cita ieinteresētā puse, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. 
Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina 
pārvaldes iestāde. Pirms apstiprināšanas 
pārvaldes iestāde apspriežas ar aktīvu 
īpašnieku un citiem interesentiem;

(b) veic investīcijas, par kurām nolemj 
sadarbībā ar neatkarīgo sistēmas 
operatoru un kuras apstiprina pārvaldes 
iestāde, vai piekrīt, ka tās finansē cita 
ieinteresētā puse. Attiecīgos finanšu 
līgumus apstiprina pārvaldes iestāde. Pirms 
apstiprināšanas pārvaldes iestāde 
apspriežas ar aktīvu īpašnieku un citiem 
interesentiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu stiprina Komisijas priekšlikumus attiecībā uz neatkarīgu pārvades sistēmas 
operatora modeli.

Grozījums Nr. 294
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) finansē investīcijas, par kurām nolemj 
neatkarīgais sistēmas operators un kuras 
apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, ka 
tās finansē cita ieinteresētā puse, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. Attiecīgos 
finanšu līgumus apstiprina pārvaldes 
iestāde. Pirms apstiprināšanas pārvaldes 
iestāde apspriežas ar aktīvu īpašnieku un 

(b) veic investīcijas, par kurām nolemj 
sadarbībā ar neatkarīgo sistēmas 
operatoru un kuras apstiprina pārvaldes 
iestāde, vai piekrīt, ka tās finansē cita 
ieinteresētā puse. Attiecīgos finanšu 
līgumus apstiprina pārvaldes iestāde. Pirms 
apstiprināšanas pārvaldes iestāde 
apspriežas ar aktīvu īpašnieku un citiem 
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citiem interesentiem; interesentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Catherine Stihler, David Martin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants – 6. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) slēgt valsts pārvaldes iestādes 
apstiprinātu līgumu ar neatkarīgu 
sistēmas operatoru, lai nodrošinātu to 
efektīvu sadarbību pārvades sistēmas 
uzturēšanā un attīstībā.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas iekšējā tirgus veidošanos kavē gan atviegloti komerciāli līgumi, kādus 
vertikāli integrēti uzņēmumi slēdz ar saistītiem uzņēmumiem, gan arī soda sankcijas pret 
konkurentiem. Ar šo grozījumu stiprina Komisijas priekšlikumus attiecībā uz neatkarīgu 
pārvades sistēmas operatora modeli

Grozījums Nr. 296
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pārvades sistēmas īpašnieks izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāsta 
pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 

(c) pārvades sistēmas īpašnieks izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāsta 
pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu 
taisnīgu piekļuvi un diskriminējošas 
rīcības nepieļaušanu. Programmā paredz 
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ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.

konkrētus darbinieku pienākumus, kas 
jāveic, lai sasniegtu šo mērķi. Persona vai 
struktūra, kas atbild par atbilstības 
programmas kontroli, iesniedz pārvaldes 
iestādei gada ziņojumu par veiktajiem 
pasākumiem, un šo ziņojumu publicē.

Or. en

Pamatojums

Paplašina atbilstības noteikumus attiecībā uz sadales sistēmas operatoriem.

Grozījums Nr. 297
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10.a pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) jaunu atbilstību programmai kontrolē 
izraudzītā persona vai struktūra, turpmāk 
saukta par „atbilstības amatpersonu”, kas 
ir pilnīgi neatkarīga un kam ir piekļuve 
visai pārvades sistēmas īpašnieka un visu 
saistīto uzņēmumu informācijai, kas 
vajadzīga paredzēto uzdevumu veikšanai;

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts atbilstības padomes jēdziens, lai augstākā līmenī pārraudzītu atbilstības 
iestādes/amatpersonas darbību.
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Grozījums Nr. 298
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10.a pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) atbilstību pārrauga atbilstības 
padome, kuras dalībnieku lielākā daļa 
nav atkarīgi no vertikāli integrēta 
uzņēmuma. Par atbilstības programmas 
kontroli atbildīgā persona vai struktūra 
iesniedz valsts pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts atbilstības padomes jēdziens, lai augstākā līmenī pārraudzītu atbilstības 
iestādes/amatpersonas darbību.

Grozījums Nr. 299
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks pilnībā ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Noteikumi par nošķiršanu ir elektroenerģijas tirgus liberalizācijas svarīgākā daļa un tāpēc 
tos nekādā gadījumā nevar uzskatīt par „nebūtiskiem”. Tiek skartas arī uzņēmējdarbības 
tiesības, un, ņemot vērā to nozīmi tautsaimniecībā, šo situāciju nevar raksturot kā 
„nebūtisku”.

Grozījums Nr. 300
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks pilnībā ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai noteiktu saturu noteikumiem par nošķiršanu saistībā ar neatkarīgu pārvades sistēmas 
operatoru modeli, nevar izmantot komitoloģiju, jo ar to saistās demokrātiskās leģitimitātes 
trūkums. Noteikumu būtības izvēle jāatstāj to dalībvalstu ziņā, kuras izvēlas vai jau 
izvēlējušās neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru modeli. 
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Grozījums Nr. 301
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks pilnībā ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komitoloģijas procedūra svītrota.

Grozījums Nr. 302
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3.a Gadījumā, ja dalībvalsts saglabā 
vertikālo integrāciju un kontrolē gan 
pārvades sistēmas operatoru, gan 
uzņēmumus, kas nodarbojas ar ražošanas 
vai piegādes funkcijām, jāpiemēro 2. un 
3. punkts.”

Or. en
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Pamatojums

Svarīgi, lai valsts īpašumā esošiem un privātiem uzņēmumiem būtu vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi.

Grozījums Nr. 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Iekļauj šādu pantu:
„10.b pants
Produktīva un efektīva pārvades sistēmu 
nošķiršana
I Aktīvi, aprīkojums, personāls un 
identitāte
1. Pārvades sistēmas operatoriem ir 
pieejami vajadzīgie vertikāli integrētā 
uzņēmuma cilvēku, fiziskie un finanšu 
resursi, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi, jo īpaši:
(i) pārvades sistēmas operatoriem ir 
resursi, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi;
(ii) pārvades sistēmas operatoriem ir 
personāls, lai pienācīgi veiktu 
elektroenerģijas pārvadi;
(iii)gada finanšu plānā ir pieejami 
attiecīgi finanšu resursi turpmākiem 
investīciju projektiem.
Darbības, kas nepieciešamas pienācīgai 
elektroenerģijas pārvadei un kas minētas 
iepriekšējā daļā, ir vismaz šādas:
– pārvades sistēmas operatora 
pārstāvēšana un saziņa ar trešām pusēm 
un valsts pārvaldes iestādēm;
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– tīkla piekļuves piešķiršana trešai pusei 
un šīs pieejas pārvaldība, jo īpaši attiecībā 
uz jaunu tirgus dalībnieku un 
atjaunojamās enerģijas ražotāju piekļuvi;
– piekļuves maksas, sastrēguma 
pārvaldības maksas un starpsavienojuma 
sistēmas operatora kompensācijas 
mehānismā noteiktās maksas iekasēšana 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
3. pantu;
– pārvades sistēmu ekspluatēšana, 
uzturēšana un attīstīšana;
– investīciju plānošana, nodrošinot, ka 
sistēma ilgtermiņā atbilst pamatotam 
pieprasījumam un garantē piegāžu 
drošību;
– juridiskie pakalpojumi;
– grāmatvedība un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumi.
2. Ja kāda vertikāli integrēta uzņēmuma 
filiāle veic ražošanas vai piegādes 
funkciju, jāaizliedz gan personāla noma, 
gan arī pakalpojumu sniegšana šādai 
filiālei un pakalpojumu saņemšana no 
tās.
3. Pārvades sistēmas operators ārpus 
pārvades nedrīkst iesaistīties nekādā citā 
uzņēmējdarbībā vai darbībā, kas var radīt 
konfliktu ar tā uzdevumiem, tostarp tam 
nedrīkst piederēt ne vertikāli integrēta 
uzņēmuma citu struktūru vai uzņēmumu, 
ne arī citu elektroenerģijas un gāzes 
uzņēmumu akcijas vai daļas. Izņēmuma 
gadījumos jāsaņem valsts pārvaldes 
iestādes iepriekšēja piekrišana un šos 
izņēmumus var attiecināt tikai uz akcijām 
vai daļām citos ar tīkliem saistītos 
uzņēmumos.
4. Pārvades sistēmas operatoram ir sava, 
no vertikāli integrētā uzņēmuma būtiski 
atšķirīga juridiska identitāte ar atsevišķu 
zīmolu, komunikācijas sistēmu un telpām.
5. Pārvades sistēmas operators nesniedz 
nekādu komerciāli svarīgu vai 
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konfidenciālu informāciju nevienam 
uzņēmumam vertikāli integrētā 
uzņēmumā, ja vien to nediskriminējošā 
veidā nesniedz visiem tirgus dalībniekiem. 
Pārvades sistēmas operators kopā ar 
valsts pārvaldes iestādi nosaka šādas 
informācijas veidus.
6. Pārvades sistēmas operatoru 
grāmatvedību pārbauda revidents, kas nav 
vertikāli integrētā uzņēmuma un ar to 
saistīto uzņēmumu revidents. 
II. Pārvaldes sistēmas operatora 
pārvaldes, galvenās izpildpersonas/valdes 
neatkarība
7. Par lēmumiem saistībā ar pārvades 
sistēmas operatora galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļu 
iecelšanu amatā, pirmstermiņa 
atbrīvošanu no amata, kā arī par attiecīgu 
darba līgumu noslēgšanu ar minētajām
personām vai šo līgumu pirmstermiņa 
pārtraukšanu ziņo valsts pārvaldes 
iestādei. Šie lēmumi un līgumi kļūst 
saistoši tikai tad, ja trīs nedēļu laikā pēc 
paziņošanas valsts pārvaldes iestāde nav 
izmantojusi savas veto tiesības. Veto 
tiesības var izmantot amatā iecelšanas vai 
attiecīgu līgumu gadījumos, ja ir 
nopietnas bažas par ieceļamās galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļa 
profesionālo neatkarību; veto var 
izmantot arī tad, ja galveno izpildpersonu 
vai valdes locekli atbrīvo no amata pirms 
termiņa un pārtrauc atbilstošu līgumu, un 
ir radušās nopietnas bažas par šādas 
atbrīvošanas pamatotību un iemeslu. 
8. Pārvades sistēmas operatora galvenajai 
izpildpersonai un valdes locekļiem 
jāpiešķir tiesības valsts pārvaldes iestādē 
vai tiesā pārsūdzēt lēmumu par viņu 
pirmstermiņa atbrīvošanu no amata.
9. Valsts pārvaldes iestādē sešu mēnešu 
laikā jāpieņem lēmums attiecībā uz šādu 
pārsūdzību. Izņēmumi ir jāpamato.
10. Pārtraucot darba attiecības ar 
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pārvades sistēmas operatoru, agrākās 
galvenās izpildpersonas vai valdes locekļi 
vismaz trīs gadus neieņem amatu nevienā 
vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, 
kas veic ražošanas vai piegādes funkciju.
11. Galvenā izpildpersona vai valdes 
locekļi nepiedalās nevienā citā 
uzņēmumā, kas ietilpst vertikāli 
integrētajā uzņēmumā un nesaņem no 
tiem nekādas atlīdzību, izņemot pārvades 
sistēmas operatoru. Viņu atalgojumu 
nedrīkst ietekmēt vertikāli integrētā 
uzņēmuma veikums, bet tikai pārvades 
sistēmas operatora veikums.
12. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona vai valdes locekļi nedrīkst 
būt tieši vai netieši atbildīgi par vertikāli 
integrētā uzņēmuma citu filiāļu ikdienas 
darbu.
13. Neierobežojot iepriekšminētos 
noteikumus, pārvades sistēmas 
operatoram neatkarīgi no integrētā 
elektroenerģijas uzņēmuma ir visas 
efektīvās lēmējtiesības attiecībā uz tīkla 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai 
vajadzīgajiem aktīviem. Tas nedrīkst liegt 
pastāvēt pienācīgiem koordinācijas 
mehānismiem, ar kuriem nodrošināt, lai 
mātesuzņēmums varētu noteikt vispārējas 
robežas meitasuzņēmuma parādsaistībām. 
Tas neļauj mātesuzņēmumam dot 
norādījumus par ikdienas darbību ne 
attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem par 
pārvades līniju būvniecību vai 
modernizēšanu, ja netiek pārkāpti 
apstiprinātā finanšu plāna noteikumi, ne 
uz kādu līdzvērtīgu instrumentu.
III. Uzraudzības padome/Direktoru 
padome
14. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes/direktoru padomes 
priekšsēdētājs un padomju locekļi 
neieņem amatu nevienā vertikāli integrētā 
uzņēmuma struktūrā. Viņi arī neieņem 
amatu nevienas vertikāli integrētā 
uzņēmuma struktūras uzraudzības 
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padomē/direktoru padomē.
15. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomi/direktoru padomi 
veido neatkarīgi locekļi, kas iecelti vismaz 
uz pieciem gadiem. Par viņu iecelšanu 
ziņo valsts pārvaldes iestādei, un šī 
iecelšana ir saistoša saskaņā ar 6. punkta 
noteikumiem.
16. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes/direktoru padomes 
loceklis ir uzskatāms par neatkarīgu 
15. panta izpratnē, ja viņš nav iesaistīts 
vertikāli integrētā uzņēmuma darbībās vai 
kā citādi saistīts ar vertikāli integrēto 
uzņēmumu, to kontrolējošiem 
akcionāriem vai ar abu pārvaldi, kas 
radītu interešu konfliktu un ietekmētu 
lēmumu pieņemšanu, it īpaši:
(a) pēdējos piecus gadus pirms iecelšanas 
uzraudzības padomē/direktoru padomē 
nav bijis darba ņēmējs nevienā no 
vertikāli integrētā uzņēmuma filiālēm, kas 
veic ražošanas vai piegādes funkciju;
(b) nepiedalās vertikāli integrētajā 
uzņēmumā vai kādā no saistītajiem 
uzņēmumiem un nesaņem no tiem nekādu 
atlīdzību, izņemot pārvades sistēmas 
operatoru;
(c) nav darījuma attiecību ar vertikāli 
integrētā uzņēmuma struktūrām, kas veic 
enerģijas piegādes funkciju laikā, kamēr 
ieņem amatu uzraudzības 
padomē/direktoru padomē;
(d) nav valdes loceklis uzņēmumā, kurā 
vertikāli integrētais uzņēmums ieceļ 
uzraudzības padomes/direktoru padomes 
locekļus.
IV. Atbilstības amatpersona
17. Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 
sistēmas operators izstrādā atbilstības 
programmu, kurā izklāsta pasākumus, 
kas veikti, lai nepieļautu diskriminējošu 
rīcību. Programma paredz konkrētus 
pārvades sistēmas operatora darbinieku 
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pienākumus, kas jāveic, lai sasniegtu šo 
mērķi. Programmu apstiprina valsts 
pārvaldes iestāde. Programmas atbilstību 
uzrauga neatkarīga atbilstības 
amatpersona. Valsts pārvaldes iestādei ir 
tiesības noteikt sankcijas, ja pārvades 
sistēmas operators pienācīgi neīsteno 
atbilstības programmu.
18. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona/valde ieceļ personu vai 
struktūru par atbilstības amatpersonu, 
kurai jābūt atbildīgai par:
(i) atbilstības programmas īstenošanas 
uzraudzību;
(ii) detalizēta gada ziņojuma izstrādi par 
pasākumiem atbilstības programmas 
īstenošanai un tā iesniegšanu valsts 
pārvaldes iestādē; pasākumu noteikšanu 
atbilstības programmas īstenošanai un 
ziņojuma iesniegšanu valsts pārvaldes 
iestādē;
(iii) ieteikumiem saistībā ar atbilstības 
programmu un tās īstenošanu.
19. Atbilstības amatpersonas neatkarību 
jo īpaši garantē darba līguma noteikumi.
20. Atbilstības amatpersonai ir iespēja 
regulāri vērsties pie pārvades sistēmas 
operatora vai vertikāli integrētā 
uzņēmuma uzraudzības 
padomes/direktoru padomes un pie valsts 
pārvaldes iestādēm.
21. Atbilstības amatpersona piedalās visās 
pārvades sistēmas operatora uzraudzības 
padomes/direktoru padomes sanāksmēs, 
kurās tiek izskatīti šādi jautājumi:
(i) nosacījumi attiecībā uz piekļuvi un 
pieslēgumu tīklam, tostarp piekļuves un 
sastrēgumu pārvaldības maksas 
iekasēšana un maksājumi saskaņā ar 
kompensācijas mehānismu starp pārvades 
sistēmu operatoriem atbilstoši Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 3. pantam;

(ii) projekti pārvades tīklu sistēmas 
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ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai, 
tostarp investīcijas starpsavienojumos un 
pieslēgumos;
(iii) līdzsvarošanas noteikumi, tostarp 
rezerves jaudas noteikumi;
(iv) elektroenerģijas iegāde, lai segtu 
zudumus.
22. Šo sanāksmju laikā atbilstības 
amatpersona neļauj diskriminējošā veidā 
izpaust uzraudzības padomei vai direktoru 
padomei tādu informāciju par ražotāju vai 
piegādātāju darbībām, kas var dot 
komerciālas priekšrocības.
23. Atbilstības amatpersonai ir pieeja visai 
pārvades sistēmas operatora 
dokumentācijai, ierakstiem un birojiem, 
kā arī visai informācijai, kas vajadzīga 
atbilstības amatpersonas pienākumu 
pienācīgai veikšanai.
24. Atbilstības amatpersonu ieceļ amatā 
un atlaiž galvenā izpildpersona/valde tikai 
pēc valsts pārvaldes iestādes iepriekšēja 
apstiprinājuma. 
25. Pēc pilnvaru termiņa beigām 
atbilstības amatpersonai nedrīkst būt 
darījuma attiecību ar vertikāli integrētu 
uzņēmumu vismaz piecus gadus.
V. Tīkla attīstība un pilnvaras pieņemt 
investīciju lēmumus
26. Pārvades sistēmas operatori vismaz ik 
pēc diviem gadiem izstrādā tīkla attīstības 
desmit gadu plānu. Viņi veic efektīvus 
pasākumus, lai garantētu sistēmas 
atbilstību un piegādes drošību.
27. Sagatavotajā tīkla attīstības desmit 
gadu plānā:
a) norāda tirgus dalībniekiem galvenās 
pārvades infrastruktūras, ko paredzēts 
uzbūvēt nākamajos desmit gados;
(b) min visas investīcijas, par kurām jau ir 
pieņemts lēmums, un nosaka jaunas 
investīcijas, par kurām īstenošanas 
lēmums jāpieņem turpmāko trīs gadu 
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laikā.
28. Lai izstrādātu šo tīkla attīstības desmit 
gadu plānu, katrs pārvades sistēmas 
operators izstrādā pamatotu hipotēzi par 
ražošanas, patēriņa un tirdzniecības ar 
citām valstīm attīstību un ņem vērā jau 
esošos reģionālos un Eiropas tīklu 
attīstības plānus. Pārvades sistēmas 
operators savlaicīgi iesniedz šī plāna 
projektu valsts pārvaldes iestādē.
29. Valsts pārvaldes iestāde atklātā un 
pārredzamā veidā konsultējas ar visiem 
attiecīgā tīkla lietotājiem, pamatojoties uz 
desmit gadu tīkla attīstības plāna 
projektu, un konsultāciju rezultātu var 
publiskot, it īpaši informāciju par 
iespējamām vajadzīgajām investīcijām. 
30. Valsts pārvaldes iestāde pārbauda, vai 
desmit gadu tīkla attīstības plāns attiecas 
uz visām nepieciešamajām investīcijām, 
kas konstatētas konsultāciju laikā. Šī 
iestāde var pārvades sistēmas operatoram 
likt projektu grozīt.
31. Ja pārvades sistēmas operators 
atsakās īstenot kādas investīcijas , kas 
minētas desmit gadu tīkla attīstības plānā 
un kas jāīsteno turpmākajos trijos gados, 
dalībvalstis nodrošina, ka valsts pārvaldes 
iestāde ir pilnvarota veikt vienu no šādiem 
pasākumiem:
(a) izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, 
prasīt pārvades sistēmas operatoram pildīt 
investīciju saistības, izmantojot savas 
finansiālās iespējas, vai
(b) aicināt neatkarīgus investorus 
piedalīties konkursā par iespēju veikt 
vajadzīgās investīcijas pārvades sistēmā 
un vienlaikus var pārvades sistēmas 
operatoram noteikt par pienākumu:
– piekrist, ka finansējumu sniedz trešā 
puse;
– piekrist, ka būvniecību veic trešā puse, 
vai pašam būvēt attiecīgo jauno objektu;
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– ekspluatēt attiecīgo jauno objektu un 
– uzdot pārvades sistēmas operatoram 
piekrist kapitāla palielināšanai, lai 
finansētu nepieciešamās investīcijas un 
neatkarīgiem investoriem dotu tiesības uz 
daļu no uzņēmuma kapitāla.
Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina 
valsts pārvaldes iestāde. Abos gadījumos 
tarifu noteikumos paredz ieņēmumus, kas 
sedz šādu investīciju izmaksas.
32. Valsts pārvaldes iestāde uzrauga un 
vērtē investīciju plāna īstenošanu.
VI. Lēmumu pieņemšanas pilnvaras 
attiecībā uz jaunu spēkstaciju pieslēgšanu 
pārvades tīklam
33. Pārvades sistēmu operatoru 
pienākums ir izstrādāt un publiskot 
pārredzamas un efektīvas procedūras 
jaunu spēkstaciju nediskriminējošai 
pieslēgšanai tīklam. Šādas procedūras 
nodod apstiprināšanai valsts pārvaldes 
iestādēs.
34. Pārvades sistēmas operators nav 
tiesīgs atteikties pieslēgt jaunu 
spēkstaciju, pamatojot atteikumu ar to, ka 
nākotnē varētu veidoties pieejamās tīkla 
jaudas ierobežojumi, piemēram, 
sastrēgumi pārvades tīkla attālās vietās. 
Pārvades sistēmas operatoram jāsniedz 
vajadzīgā informācija.
35. Pārvades sistēmas operators nav 
tiesīgs atteikties pieslēgt jaunu 
savienojuma punktu, to pamatojot vienīgi 
ar papildu izmaksu rašanos saistībā ar 
tīkla elementu nepieciešamās jaudas 
palielinājumu netālu no savienojuma 
punkta.
VII. Reģionālā sadarbība
36. Dalībvalstis, kuras izvēlas šādu 
risinājumu, pārvades sistēmas 
operatoriem nosaka precīzas prasības 
saskaņā ar stingru grafiku, lai sešu gadu 
laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā 
pakāpeniski izveidotu par drošības 
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jautājumiem atbildīgu kopīgu reģionālu 
izplatīšanas centru.
37. Ja reģionālā līmenī norit sadarbība 
starp vairākām dalībvalstīm, Komisija pēc 
šo dalībvalstu kopīga lūguma var iecelt 
reģionālu koordinatoru.
38. Reģionālais koordinators reģiona 
līmenī veicina pārvaldes iestāžu un 
jebkuru citu kompetentu valsts iestāžu, 
tīkla operatoru, elektroenerģijas biržu, 
tīkla lietotāju un tirgus dalībnieku 
sadarbību. Reģionālais koordinators jo 
īpaši: 
(a) veicina jaunas efektīvas investīcijas 
starpsavienojumos. Lai to paveiktu, 
reģionālais koordinators palīdz pārvades 
sistēmas operatoriem izstrādāt reģionālā 
starpsavienojuma plānu un koordinē viņu 
investīciju lēmumus, kā arī attiecīgā 
gadījumā atvērto pieteikšanās (open 
season) procedūru;
(b) veicina tīklu efektīvu un drošu 
izmantošanu. Lai to paveiktu, reģionālais 
koordinators palīdz koordinēt pārvades 
sistēmas operatora, valsts pārvaldes 
iestādes un citu kompetentu valsts iestāžu 
sadarbību, lai izstrādātu kopējus 
piešķiršanas un kopīgus drošības 
mehānismus;
(c) ik gadu iesniedz Komisijai un 
attiecīgajām dalībvalstīm ziņojumu par 
sasniegto reģionā un par grūtībām vai 
šķēršļiem, kas varētu kavēt attīstību.
VIII. Sankcijas
39. Lai pildītu ar šo pantu uzticētos 
uzdevumus, valsts pārvaldes iestādei:
(i) ir tiesības pieprasīt jebkādu 
informāciju no pārvades sistēmas 
operatora un tieši sazināties ar visiem 
pārvades sistēmas operatora 
darbiniekiem; šaubu gadījumā tādas 
pašas tiesības attiecināmas arī uz vertikāli 
integrētu uzņēmumu un tā 
meitasuzņēmumiem;
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(ii) var veikt pārvades sistēmas operatora 
visas nepieciešamās pārbaudes un —
šaubu gadījumā — arī vertikāli integrēta 
uzņēmuma un tā meitasuzņēmumu 
pārbaudes; piemēro 20. panta noteikumus 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to 
konkurences noteikumu īstenošanu, kas 
noteikti Līguma 81. un 82. pantā 
40. Lai pildītu ar šo pantu uzticētos 
uzdevumus, valsts pārvaldes iestādei ir 
tiesības uzlikt iedarbīgas, atbilstošas un 
atturošas sankcijas pārvades sistēmas 
operatoram un/vai vertikāli integrētam 
uzņēmumam ja tie nepilda savus 
pienākumus saskaņā ar šo pantu vai 
jebkādus valsts pārvaldes iestādes 
lēmumus. Šīs tiesības nozīmē iespēju:
(i) uzlikt iedarbīgus, atbilstošus un 
atturošus naudassodus atbilstoši tīkla 
uzņēmuma apgrozījumam;
(ii) dot rīkojumus par diskriminējošas 
rīcības novēršanu;
(iii) vismaz daļēji atsaukt pārvades 
sistēmas operatora licenci, ja atkārtoti 
pārkāpti šajā pantā iekļautie nošķiršanas 
noteikumi.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm tiek dota iespēja turpināt tirgus liberalizāciju, neveicot īpašumtiesību 
nošķiršanu.

Grozījums Nr. 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.b) 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„2. Ražošanas objektu dispečervadību un 
starpsavienojumu izmantošanu nosaka, 
ņemot vērā kritērijus, kurus var 
apstiprināt attiecīgā dalībvalsts un kuriem 
jābūt objektīviem, publicētiem un 
nediskriminējoši piemērojamiem, lai 
nodrošinātu veiksmīgu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus darbību. Jāņem vērā 
ekonomiskās priekšrocības, kādas ir 
elektroenerģijai no pieprasījuma puses 
iespējām un elektroenerģijai, ko iegūst no 
pieejamiem ražošanas objektiem vai ar 
starpsavienojumiem, un sistēmas 
tehniskos ierobežojumus.”

Or. en

(Papildināts Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 2. punkts).

Pamatojums

Pieprasījuma puses iespējas, piemēram, konkursi, rūpniecisko iekārtu dispečervadība vai arī 
„viedie” mēraparāti sadales sistēmas operatora līmenī vienmēr ar vienādiem nosacījumiem 
jāsalīdzina ar piedāvājuma puses iespējām. Šīs iespējas var būt ekonomiski izdevīgākas un 
kopumā ir labākas, lai mazinātu emisijas maksimālā pieprasījuma laikā. Pārvades sistēmu 
operatoriem jāatbild par piekļuvi šādiem resursiem un to sarindošanu saimnieciskā 
izdevīguma kārtībā atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu noteikumiem.

Grozījums Nr. 305
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.c) 11. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
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„3. Valsts pārvaldes iestādes prasa, lai 
sistēmas operators, veicot ražošanas 
objektu dispečervadību, dod priekšroku 
jauniem ražošanas objektiem, kas izmanto 
kodolenerģiju, atjaunojamos enerģijas 
avotus vai atkritumus, kā arī 
koģenerācijai, izņemot gadījumus, ja ir 
apdraudētas tīkla tehniskā līdzsvara vai 
drošības un uzticamības prasības.”

Or. en

(Papildināts Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 3. punkts).

Pamatojums

Jauniem ražošanas objektiem, kas izmanto kodolenerģiju un atjaunojamos enerģijas avotus ir 
jābūt prioritārai piekļuvei energotīkliem, ja vien ar to nav saistīti līdzsvarošanas jautājumi. 
Tādējādi dalībvalstis varēs sasniegt savus mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģiju.

Grozījums Nr. 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.c) 11. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„3. Dalībvalsts prasa, lai sistēmas 
operators, veicot ražošanas objektu 
dispečervadību, dod priekšroku ražošanas 
objektiem, kas izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus [..] vai arī 
koģenerācijai.”

Or. en

(Grozīts viens vārds un svītroti divi citi vārdi no Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 3. punkta.)
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Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi un panāktu, ka līdz 2020. gadam 20 % no ES enerģijas tiek iegūti no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, atjaunojamai enerģijai jānodrošina prioritāra piekļuve 
tīkliem.

Grozījums Nr. 307
Mechtild Rothe

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.c) 11. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„3. Dalībvalsts prasa, lai sistēmas 
operators, veicot ražošanas objektu 
dispečervadību, dod priekšroku 
koģenerācijai vai arī ražošanas objektiem, 
kas izmanto atjaunojamos enerģijas 
avotus vai atkritumus.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 3. punkta formulējums, aizstājot vārdus „var prasīt” ar 
vārdu „prasa”).

Pamatojums

ES ir uzņēmusies saistības līdz 2020. gadam palielināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu 
līdz 20 %. Lai panāktu šo mērķi, pastāvošās lielās atšķirības starp dalībvalstu integrācijas 
pakāpi jāpārvar, atjaunojamai enerģijai nodrošinot prioritāru piekļuvi tīkliem.

Grozījums Nr. 308
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.c) 11. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„3. Dalībvalsts prasa, lai sistēmas 
operators, veicot ražošanas objektu 
dispečervadību, dod priekšroku 
koģenerācijai vai arī ražošanas objektiem, 
kas izmanto atjaunojamos enerģijas 
avotus vai atkritumus.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 3. punkta formulējums, aizstājot vārdus „var prasīt” ar 
vārdu „prasa”).

Pamatojums

Tā kā gūti panākumi, veidojot reģionālos enerģijas tirgus, ir ļoti svarīgi censties nodrošināt, 
lai nebūtu regulējuma atšķirības starp valstu un reģionālajiem tirgiem. Tāpēc šajās jomās 
jāprecizē valsts pārvaldes iestāžu pilnvaras.

Grozījums Nr. 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.d) 11. pantā svītro 4. punktu.

Or. en

(Svītrots Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 4. punkts)

Pamatojums

Nav iemesla dod priekšroku enerģijas kurināmā avotiem.
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Grozījums Nr. 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.e) 11. panta 5. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„5. Dalībvalstis vai valsts pārvaldes 
iestādes pieprasa, lai pārvades sistēmas 
operatori ievēro minimālos standartus 
attiecībā uz pārvades sistēmu uzturēšanu 
un attīstību, tostarp starpsavienojumu 
jaudu.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 5. punkta formulējums ar izmaiņām).

Pamatojums

Iekšējā tirgus veiksmīgai darbībai ir svarīgi saskaņoti un atklāti standarti, noteikumi un 
procedūras par tīklu ekspluatēšanu, uzturēšanu un attīstību. Tāpēc visiem pārvades sistēmas 
operatoriem jāievēro šie standarti. Šo tehnisko uzdevumu labāk veikt valsts pārvaldes 
iestādēm, kam ir pienākums nodrošināt nediskriminējošu pārvades pieeju un noteikt pārvades 
tīklu tarifus.

Grozījums Nr. 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.f) 11. panta 6. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
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„6. Ja pārvades sistēmas operatori iepērk 
enerģiju, ko izmanto enerģijas zudumu 
segšanai un rezerves jaudai savā sistēmā, 
tad šo iepirkšanu veic saskaņā ar 
pārskatāmām, nediskriminējošām un 
tirgus principiem atbilstīgām procedūrām. 
Iegādātā enerģija nedrīkst samazināt 
atjaunojamās enerģijas procentuālo daļu 
salīdzinājumā ar attiecīgās 
dalībvalsts/dalībvalstu saistībām.”

Or. en

(Papildināts Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 6. punkts).

Pamatojums

Pārvades sistēmu operatoriem jāpalīdz pildīt katras dalībvalsts saistības attiecībā uz 
atjaunojamās enerģijas patēriņu. Pārvaldes iestādēm jābūt tiesībām pieprasīt pārvades 
sistēmu operatoriem ievērot atjaunojamās enerģijas iepirkuma proporcijas. 

Grozījums Nr. 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.g punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.g) 11. pantu papildina ar šādu punktu:

„7.a Pārvades sistēmu operatori veicina 
lielu gala patērētāju un gala patērētāju 
apvienību piedalīšanos rezervju un 
līdzsvarošanas tirgos. Ja ražošanas un 
pieprasījuma piedāvājumiem ir vienāda 
cena, priekšroka dodama 
pieprasījumam."

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 11. pantam pievienots jauns 7.a punkts).
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Pamatojums

Lai uzlabotu energoefektivitāti, ir svarīgi, lai patērētāju aktīvi piedalītos papildu 
pakalpojumu tirgū, īpaši tad, ja viņi var samazināt pieprasījumu noteiktos kritiskos brīžos 
(maksimālā slodze, avārijas situācijas). Lieli gala patērētāji tieši vai netieši var iesaistīties 
šādos tirgos. Mazie patērētāji šādos tirgos tieši piedalīties nevar, ja vien kāds (piemēram, 
piegādātājs) nevar apvienot lielāku daudzumu šādu patērētāju un efektīvi kontrolēt viņu 
pieprasījuma daļu.

Grozījums Nr. 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.h punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.h) 11. pantu papildina ar šādu punktu:

„7.b Valsts pārvaldes iestādes nodrošina, 
ka līdzsvarošanas noteikumi un tarifi ir 
atbilstoši saskaņoti visās dalībvalstīs līdz 
..*. Jo īpaši tām jānodrošina, ka lieli gala 
patērētāji un gala patērētāju apvienības 
var efektīvi iesaistīties līdzsvarošanas un 
citos attiecīgos papildu pakalpojumos.
*Divi gadi no šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 11. pantam pievienots jauns 7.b punkts).

Pamatojums

Saskaņā ar 23. pantu, pārvaldes iestādes ir atbildīgas „vismaz par tās metodikas noteikšanu 
vai apstiprināšanu (..), ko izmanto, lai aprēķinātu vai paredzētu noteikumus un nosacījumus 
(..) attiecībā uz līdzsvarošanas pakalpojumu nodrošināšanu”. Tā kā līdzsvarošanas 
pakalpojumu saskaņošana ir svarīgs elements iekšējā tirgus veiksmīgai darbībai, pārvaldes 
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iestādēm ciešā sadarbībā ar pārvades sistēmu operatoriem jāpanāk atbilstošs saskaņojuma 
līmenis. 
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