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Grozījums Nr. 464
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4. punkts – a) un b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 
tīklu dzīvotspēju;

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, kā arī to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar pārvades un 
sadales tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu. Šiem tarifiem jāatbilst 
faktiskajām izmaksām, ja vien šādas 
izmaksas ir tādas pašas kā efektīvam un 
strukturāli līdzīgam operatoram un ir 
pārredzamas. Tiem jābūt tādiem, lai varētu 
veikt visas vajadzīgās investīcijas tīklos, 
nodrošinot tīklu dzīvotspēju;

b) balansēšanas (līdzsvarošanas)
pakalpojumu nodrošināšana.

b) līdzsvarošanas pakalpojumu 
nodrošināšana, kas iespēju robežās atbilst 
izmaksām un neiespaido ieņēmumus, 
vienlaikus nodrošinot pienācīgus stimulus 
tīkla lietotājiem, lai līdzsvarotu to jaudu 
un patēriņu. Šie pakalpojumi jāsniedz 
godīgi un bez diskriminācijas.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atkal iekļauj Direktīvā 2003/54/EK paredzēto nosacījumu, ka pārvaldes 
iestāde var apstiprināt piekļuves tarifus vai vismaz tarifu aprēķināšanas metodes. 
Formulējums, kas sniegts a) apakšpunktā, atspoguļo pašreizējo nepilnību, jo nepastāv 
prasības, ka sadales tarifiem jāatbilst izmaksām.  Formulējums, kas sniegts b) apakšpunktā, 
pamatojas uz ERGEG labas prakses pamatnostādnēm attiecībā uz gāzes pārvades 
līdzsvarošanu un apstiprina principu, ka pārvades sistēmas operatora (PSO) veiktā 
līdzsvarošana nedrīkst iespaidot ieņēmumus.
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Grozījums Nr. 465
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārvaldes iestādes atbild par noteikumu 
paredzēšanu un apstiprināšanu pirms to 
stāšanās spēkā attiecībā uz šādiem 
aspektiem: 

4. Pārvaldes iestāžu uzdevums ir noteikt vai 
apstiprināt vismaz metodes, pirms tās 
stājas spēkā, ko izmanto, lai aprēķinātu 
vai izstrādātu šādus noteikumus:

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 
tīklu dzīvotspēju;

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi vai to 
aprēķināšanas metodes. Šiem tarifiem vai 
metodēm jābūt tādiem, lai varētu veikt 
visas vajadzīgās investīcijas tīklos, 
nodrošinot tīklu dzīvotspēju; 

b) balansēšanas (līdzsvarošanas)
pakalpojumu nodrošināšana.

b) līdzsvarošanas pakalpojumu 
nodrošināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4. punkts – ievaddaļa un a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārvaldes iestādes atbild par noteikumu 
paredzēšanu un apstiprināšanu pirms to 
stāšanās spēkā attiecībā uz šādiem 
aspektiem:

4. Pārvaldes iestāžu uzdevums ir noteikt vai 
apstiprināt vismaz metodes, pirms tās 
stājas spēkā, ko izmanto, lai aprēķinātu 
vai izstrādātu šādus noteikumus:

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 
tīklu dzīvotspēju;

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi vai to 
aprēķināšanas metodes. Šiem tarifiem vai 
metodēm jābūt tādiem, lai varētu veikt 
visas vajadzīgās investīcijas tīklos, 
nodrošinot tīklu dzīvotspēju;
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Or. en

Grozījums Nr. 467
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 
tīklu dzīvotspēju;

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, kā arī to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar pārvades un 
sadales tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu. Šiem tarifiem jābūt 
tādiem, lai varētu veikt visas vajadzīgās 
investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, ka pārvaldes iestādes atbild par pārvades un sadales tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu un to aprēķināšanas metodēm, vai arī par metodēm, ar kurām nosaka vai 
apstiprina pārvades un sadales tarifus, kā arī par uzraudzību, lai sekotu tam, kā šīs metodes 
izmanto tarifu noteikšanai.

Grozījums Nr. 468
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifu 
aprēķināšanas metodes. Šiem tarifiem 
jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
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tīklu dzīvotspēju; vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 
tīklu dzīvotspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 469
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 
tīklu dzīvotspēju;

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jāatbilst faktiskajām izmaksām, ja 
vien šādas izmaksas ir tādas pašas kā 
efektīvam un strukturāli līdzīgam 
operatoram un ir pārredzamas. Tiem jābūt 
tādiem, lai varētu veikt visas vajadzīgās 
investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

Formulējums, kas sniegts a) apakšpunktā, atspoguļo pašreizējo direktīvu/regulu nepilnību, jo 
nepastāv prasības, ka sadales tarifiem jāatbilst izmaksām.  Piedāvātais formulējums attiecina 
pašreizējos Gāzes pārvades regulas noteikumus arī uz elektrības sadali.

Grozījums Nr. 470
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi un šo 
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tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 
tīklu dzīvotspēju;

tarifu aprēķināšanai izmantojamās 
metodes. Šiem tarifiem un metodēm jābūt 
tādiem, lai varētu veikt visas vajadzīgās 
investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā pašreizējā regulējuma apstākļos, dalībvalstis, ja tās vēlas, var pašas ieviest tarifu 
vai to aprēķināšanas metožu regulatīvo kontroli. Turklāt pārvaldes iestādes pienākums 
noteikt tarifus ir pretrunā 20. pantam, jo saskaņā ar šo pantu piekļuve ir jānodrošina, 
pamatojoties uz apstiprinātiem tarifiem. 

Grozījums Nr. 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 
tīklu dzīvotspēju;

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, kā arī to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar pārvades un 
sadales tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu. Šiem tarifiem jābūt 
tādiem, lai varētu veikt visas vajadzīgās 
investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu 
dzīvotspēju; Šeit var ietvert īpašu 
regulējumu jaunām investīcijām;

Or. en

Pamatojums

Ir jāgarantē sistēmas pārredzamība, lai visiem tirgus dalībniekiem nodrošinātu piekļuvi, bet 
valstu pārvaldes iestādēm ir jānodrošina efektīvas plānošanas iespējas. Turklāt investīcijām 
skaidri vajadzīgs stabils regulējums attiecībā uz tarifiem, tātad būtu attaisnojams atbrīvojums 
no regulatīvas tarifu pārskatīšanas. Pakalpojumu regulatoriem jādod iespēja stimulēt jaunas 
investīcijas, neliedzot trešo personu piekļuvi.
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Grozījums Nr. 472
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 
tīklu dzīvotspēju; 

a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt visas 
vajadzīgās investīcijas tīklos, nodrošinot 
tīklu dzīvotspēju; šie tarifi nedrīkst būt 
diskriminējoši jaunpienācējiem, kam 
jāgūst peļņa tādos pašos apstākļos, kādos 
agrāk darbojās to konkurenti;

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs jauniem tirgus dalībniekiem, jo īpaši tiem, kam pieder atjaunīgās enerģijas 
iekārtas, ir jāsedz visas izmaksas saistībā ar pieslēgumu tīklam, kamēr PTO apmaksā 
izdevumus saistībā ar infrastruktūru, ja esošiem uzņēmumiem palielinās jauda un pārvades 
vajadzības. Šāda bezmaksas infrastruktūra rodas arī tad, ja mainās esošie operatori, 
mainoties īpašniekiem. Šādi rodas diskriminācija pret jaunpienācējiem, parasti par labu jau 
esošiem centralizētiem uzņēmumiem. 

Grozījums Nr. 473
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdzsvarošanas pakalpojumu 
nodrošināšana.

b) līdzsvarošanas pakalpojumu 
nodrošināšana, kas iespēju robežās atbilst 
izmaksām un neiespaido ieņēmumus, 
vienlaikus nodrošinot pienācīgus stimulus 
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tīkla lietotājiem, lai līdzsvarotu to jaudu 
un patēriņu; šie pakalpojumi jāsniedz 
godīgi un bez diskriminācijas.

Or. en

Pamatojums

Formulējums, kas sniegts b) apakšpunktā, pamatojas uz ERGEG labas prakses 
pamatnostādnēm attiecībā uz gāzes pārvades līdzsvarošanu un apstiprina principu, ka 
pārvades sistēmas operatora (PSO) veikta līdzsvarošana nedrīkst iespaidot ieņēmumus 
plašākā nozīmē (pastāv tikai iespēja stimulēt veiktspēju).

Grozījums Nr. 474
Nicole Fontaine un Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pārvaldes iestāžu uzdevums ir noteikt 
vai apstiprināt piekļuves noteikumus 
attiecībā uz pārrobežu infrastruktūru, 
pirms tie stājas spēkā, tostarp jaudas 
sadalījumu un pārslodzes pārvaldību. Tās 
ir pilnvarotas vajadzības gadījumā 
pieprasīt pārvades sistēmu operatoriem 
grozīt šos noteikumus.

Or. fr

Pamatojums

Pakalpojumu regulatoriem jāparedz pienākums kontrolēt pārrobežu infrastruktūras 
pārvaldību. 
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Grozījums Nr. 475
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, pārvaldes 
iestādes nodrošina tīkla operatoriem 
atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā 
palielināt efektivitāti, sekmēt tirgus 
integrāciju un atbalstīt attiecīgus 
pētniecības pasākumus.

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus vai to 
aprēķināšanas metodes, pārvaldes iestādes 
nodrošina tīkla operatoriem pienācīgu
stimulu īstermiņā un ilgtermiņā palielināt 
efektivitāti, sekmēt tirgus integrāciju un 
piegādes drošumu, kā arī atbalstīt 
attiecīgus pētniecības pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, pārvaldes 
iestādes nodrošina tīkla operatoriem 
atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā 
palielināt efektivitāti, sekmēt tirgus 
integrāciju un atbalstīt attiecīgus 
pētniecības pasākumus.

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus vai to 
aprēķināšanas metodes, pārvaldes iestādes 
nodrošina tīkla operatoriem pienācīgu
stimulu īstermiņā un ilgtermiņā palielināt 
efektivitāti, sekmēt tirgus integrāciju un 
piegādes drošumu, kā arī atbalstīt 
attiecīgus pētniecības pasākumus.

Or. en



AM\714963LV.doc 11/74 PE404.530v01-00

LV

Grozījums Nr. 477
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, pārvaldes 
iestādes nodrošina tīkla operatoriem 
atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā 
palielināt efektivitāti, sekmēt tirgus 
integrāciju un atbalstīt attiecīgus 
pētniecības pasākumus.

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, pārvaldes 
iestādes nodrošina tīkla operatoriem 
atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā 
palielināt efektivitāti, sistēmas 
ekspluatācijas laikā ierobežot oglekļa 
emisiju, sekmēt tirgus integrāciju un 
atbalstīt attiecīgus pētniecības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Tīkla operatori var ietekmēt oglekļa emisijas līmeni, optimāli izmantojot esošos resursus. 

Grozījums Nr. 478
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, 
pārvaldes iestādes nodrošina tīkla 
operatoriem atbilstošu stimulu īstermiņā un 
ilgtermiņā palielināt efektivitāti, sekmēt 
tirgus integrāciju un atbalstīt attiecīgus 
pētniecības pasākumus.

5. Apstiprinot tarifus vai to aprēķināšanas 
metodes, pārvaldes iestādes nodrošina tīkla 
operatoriem atbilstošu stimulu īstermiņā un 
ilgtermiņā palielināt efektivitāti, sekmēt 
tirgus integrāciju un atbalstīt attiecīgus 
pētniecības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā pašreizējā regulējuma apstākļos, dalībvalstis, ja tās vēlas, var pašas ieviest tarifu 
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vai to aprēķināšanas metožu regulatīvo kontroli. Turklāt pārvaldes iestādes pienākums 
noteikt tarifus ir pretrunā 20. pantam, jo saskaņā ar šo pantu piekļuve ir jānodrošina, 
pamatojoties uz apstiprinātiem tarifiem. 

Grozījums Nr. 479
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, pārvaldes 
iestādes nodrošina tīkla operatoriem 
atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā 
palielināt efektivitāti, sekmēt tirgus 
integrāciju un atbalstīt attiecīgus 
pētniecības pasākumus.

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, pārvaldes 
iestādes nodrošina tīkla operatoriem 
atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā 
palielināt efektivitāti un sekmēt tirgus 
integrāciju.

Or. en

Pamatojums

Pētniecību nevajadzētu stimulēt ar tarifu palīdzību, ja nav nosprausti konkrēti mērķi, kā 
izmantot pētījumu rezultātus pārvades tīklos.

Grozījums Nr. 480
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, pārvaldes 
iestādes nodrošina tīkla operatoriem 
atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā 
palielināt efektivitāti, sekmēt tirgus 
integrāciju un atbalstīt attiecīgus 
pētniecības pasākumus.

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, pārvaldes 
iestādes nodrošina tīkla operatoriem 
atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā 
palielināt efektivitāti un sekmēt tirgus 
integrāciju.
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Or. en

Pamatojums

Pētniecību nevajadzētu stimulēt ar tarifu palīdzību, ja nav nosprausti konkrēti mērķi, kā 
izmantot pētījumu rezultātus pārvades tīklos. Pētniecība ir uzskatāma par līdzekli, nevis 
mērķi, un tīkla tarifu regulēšanas stimuli ir jāizmanto, lai panāktu tādus mērķus kā 
efektivitāte un tirgus integrācija.

Grozījums Nr. 481
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5.a Pārvaldes iestādes uzrauga 
pārslodzes pārvaldību valstu 
elektroenerģijas sistēmās un 
starpsavienojumos.
Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
pārslodzes pārvaldības procedūru 
aprakstu, norādot jaudas sadalījumu, 
attiecīgās valsts pārvaldes iestādei 
apstiprināšanai. Valstu pārvaldes iestādes 
var pieprasīt izdarīt grozījumus šajās 
procedūrās, pirms tās apstiprināt.”

Or. en

Pamatojums

Tas jau reiz bija valstu pārvaldes iestāžu kompetencē saskaņā ar Direktīvu 54/2003/EK, un šo 
prasību vajadzētu atjaunot.

Grozījums Nr. 482
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants - 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5.a Pārvaldes iestādes uzrauga 
pārslodzes pārvaldību valstu 
elektroenerģijas sistēmās un 
starpsavienojumos. 

Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
pārslodzes pārvaldības procedūru 
aprakstu, norādot jaudas sadalījumu, 
attiecīgās valsts pārvaldes iestādei 
apstiprināšanai. Valstu pārvaldes iestādes 
var pieprasīt izdarīt grozījumus šajās 
procedūrās, pirms tās apstiprināt.”

Or. en

Pamatojums

Mums ir jāpanāk efektīva koordinācija valstu pārvaldes iestāžu starpā attiecībā uz jaudas 
sadalījuma mehānismiem un pārslodzes pārvaldību vispār. Šā iemesla dēļ ir skaidri jānosaka, 
ka pakalpojumu regulatori oficiāli apstiprina pārslodzes pārvaldības procedūras, lai 
nodrošinātu Regulas 1228/2003 efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr. 483
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5.a Pārvaldes iestādes uzrauga 
pārslodzes pārvaldību valstu 
elektroenerģijas sistēmās un 
starpsavienojumos.
Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
pārslodzes pārvaldības procedūru 
aprakstu, norādot jaudas sadalījumu, 
attiecīgās valsts pārvaldes iestādei 
apstiprināšanai. Valstu pārvaldes iestādes 
var pieprasīt izdarīt grozījumus šajās 
procedūrās, pirms tās apstiprināt.”
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Or. en

Pamatojums

Pašlaik valstu pārvaldes iestādēm ir atšķirīgs kompetences līmenis attiecībā uz jaudas 
sadalījumu un pārslodzes pārvaldības mehānismiem. Šīs atšķirības neļauj valstu pārvaldes 
iestādēm efektīvi koordinēt savu darbu saistībā ar jaudas sadalījuma mehānismiem un 
pārslodzes pārvaldību kopumā. Šā iemesla dēļ ir skaidri jānosaka, ka pakalpojumu regulatori 
oficiāli apstiprina pārslodzes pārvaldības procedūras, lai nodrošinātu Regulas 1228/2003 
efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr. 484
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
vajadzības gadījumā pieprasīt pārvades un 
sadales sistēmas operatoriem grozīt 
noteikumus, tostarp šajā pantā minētos 
tarifus un metodiku, lai nodrošinātu to 
samērīgumu un nediskriminējošu 
piemērošanu.

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
vajadzības gadījumā pieprasīt pārvades un 
sadales sistēmas operatoriem grozīt 
noteikumus, tostarp šajā pantā minētos 
tarifus vai to aprēķināšanas metodes, lai 
nodrošinātu to samērīgumu un 
nediskriminējošu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
vajadzības gadījumā pieprasīt pārvades un 
sadales sistēmas operatoriem grozīt 
noteikumus, tostarp šajā pantā minētos

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
vajadzības gadījumā pieprasīt pārvades un 
sadales sistēmas operatoriem grozīt 
noteikumus, tostarp šajā pantā minētos 
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tarifus un metodiku, lai nodrošinātu to 
samērīgumu un nediskriminējošu 
piemērošanu.

tarifus vai to aprēķināšanas metodes, lai 
nodrošinātu to samērīgumu un 
nediskriminējošu piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā pašreizējā regulējuma apstākļos, dalībvalstis, ja tās vēlas, var pašas ieviest tarifu 
vai to aprēķināšanas metožu regulatīvo kontroli. 

Grozījums Nr. 486
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Visas personas, kam ir sūdzības par 
pārvades vai sadales sistēmas operatoru, 
var iesniegt sūdzību pārvaldes iestādei, kas, 
rīkojoties kā strīdu izšķiršanas iestāde, 
pasludina lēmumu divos mēnešos pēc 
sūdzības saņemšanas. Ja pārvaldes 
iestādēm vajadzīga papildu informācija, šo 
termiņu var pagarināt par diviem 
mēnešiem. Šo termiņu var pagarināt, ja tam 
piekrīt sūdzības iesniedzējs. Lēmums ir 
saistošs, izņemot, ja tas ir atcelts apelācijas 
kārtībā.

7. Visas personas, kam ir sūdzības par 
pārvades vai sadales sistēmas operatoru 
saistībā ar šajā direktīvā noteiktajiem 
operatora pienākumiem, var iesniegt 
sūdzību pārvaldes iestādei, kas, rīkojoties 
kā strīdu izšķiršanas iestāde, pasludina 
lēmumu divos mēnešos pēc sūdzības 
saņemšanas. Ja pārvaldes iestādēm 
vajadzīga papildu informācija, šo termiņu 
var pagarināt par diviem mēnešiem.  Šo 
termiņu var pagarināt, ja tam piekrīt 
sūdzības iesniedzējs.  Lēmums ir saistošs, 
izņemot, ja tas ir atcelts apelācijas kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 7. punkts



AM\714963LV.doc 17/74 PE404.530v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Visas personas, kam ir sūdzības par 
pārvades vai sadales sistēmas operatoru, 
var iesniegt sūdzību pārvaldes iestādei, kas, 
rīkojoties kā strīdu izšķiršanas iestāde, 
pasludina lēmumu divos mēnešos pēc 
sūdzības saņemšanas. Ja pārvaldes 
iestādēm vajadzīga papildu informācija, šo 
termiņu var pagarināt par diviem 
mēnešiem. Šo termiņu var pagarināt, ja tam 
piekrīt sūdzības iesniedzējs. Lēmums ir 
saistošs, izņemot, ja tas ir atcelts apelācijas 
kārtībā.

7. Visas personas, kam ir sūdzības par 
pārvades vai sadales sistēmas operatoru 
saistībā ar šajā direktīvā noteiktajiem 
operatora pienākumiem, var iesniegt 
sūdzību pārvaldes iestādei, kas, rīkojoties 
kā strīdu izšķiršanas iestāde, pasludina 
lēmumu divos mēnešos pēc sūdzības 
saņemšanas.  Ja pārvaldes iestādēm 
vajadzīga papildu informācija, šo termiņu 
var pagarināt par diviem mēnešiem.  Šo 
termiņu var pagarināt, ja tam piekrīt 
sūdzības iesniedzējs.  Lēmums ir saistošs, 
izņemot, ja tas ir atcelts apelācijas kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Visas personas, ko attiecīgais lēmums 
skar un kam ir tiesības iesniegt sūdzību par 
lēmumu, kurš attiecas uz metodiku un 
pieņemts saskaņā ar šo pantu, vai 
gadījumā, ja pārvaldes iestādei ir 
pienākums apspriesties par ierosināto
metodiku, var vēlākais divos mēnešos vai 
īsākā laikā, ko paredz dalībvalstis, pēc 
lēmuma vai lēmuma priekšlikuma 
publicēšanas iesniegt sūdzību tā 
pārskatīšanas nolūkā. Šāda sūdzība neatliek 
lēmuma piemērošanu.

8. Visas personas, ko attiecīgais lēmums 
skar un kam ir tiesības iesniegt sūdzību par 
lēmumu, kurš attiecas uz aprēķināšanas 
metodēm un pieņemts saskaņā ar šo pantu, 
vai gadījumā, ja pārvaldes iestādei ir 
pienākums apspriesties par ierosinātajiem
tarifiem vai to aprēķināšanas metodēm, 
var vēlākais divos mēnešos vai īsākā laikā, 
ko paredz dalībvalstis, pēc lēmuma vai 
lēmuma priekšlikuma publicēšanas iesniegt 
sūdzību tā pārskatīšanas nolūkā. Šāda 
sūdzība neatliek lēmuma piemērošanu.

Or. en
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Pamatojums

Tāpat kā pašreizējā regulējuma apstākļos, dalībvalstis, ja tās vēlas, var pašas ieviest tarifu 
vai to aprēķināšanas metožu regulatīvo kontroli. 

Grozījums Nr. 489
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Dalībvalstis izveido atbilstīgus un 
efektīvus regulēšanas, kontroles un 
pārredzamības mehānismus, lai izvairītos 
no dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas 
izmantošanas, jo īpaši kaitējot 
patērētājiem, un no negodīgas rīcības, kas 
vērsta uz konkurences samazināšanu. Šajos 
mehānismos ņem vērā Līguma noteikumus 
un īpaši tā 82. pantu.

9. Dalībvalstis izveido atbilstīgus un 
efektīvus kontroles un pārredzamības 
mehānismus, lai izvairītos no dominējošā 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, jo 
īpaši kaitējot patērētājiem, un no negodīgas 
rīcības, kas vērsta uz konkurences 
samazināšanu. Šajos mehānismos ņem vērā 
Līguma noteikumus un īpaši tā 82. pantu.

Or. de

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs tieši konkurences iestades ir pilnvarotas iejaukties konkurences 
jautājumos. Savukārt citās dalībvalstīs šie pienākumi ir uzticēti pārvaldes iestādēm. Tātad 
22.c pants ir juridiski nepareizi formulēts.

Grozījums Nr. 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pamato.

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
publiski pamato, tiem jābūt samērīgiem 
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un vajadzīgiem.

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādes pieņemto lēmumu argumentācijai ir jābūt publiskai, lai panāktu uzticību 
un lieki neaizkavētu pasākumu ieviešanu.

Grozījums Nr. 491
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pamato.

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pamato un paskaidro, lai atvieglotu 
juridisku izvērtēšanu.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar direktīvas projektu pakalpojumu regulatoriem ir jāpiešķir vispusīgas un plašas 
lēmumu pieņemšanas pilnvaras, nepakļaujot viņu lēmumu juridiskai izvērtēšanai, tātad 
pārvaldes iestāžu neatkarība nozīmē, ka tās nav politiski atbildīgas. Šā iemesla dēļ ir īpaši 
jāparedz, ka pārvaldes iestāžu lēmumus juridiski izvērtē. 

Grozījums Nr. 492
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pamato, lai ļautu tiesu iestādēm veikt to 
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pamato. kontroli.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pamato. 

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pamato, šādi ļaujot tiesu iestādēm veikt to 
kontroli.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
valsts līmeņa mehānismus, lai persona, 
kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, 
varētu šo lēmumu pārsūdzēt no 
iesaistītajām pusēm neatkarīgā struktūrā.

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
valsts līmeņa mehānismus, lai persona, 
kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, 
varētu šo lēmumu pārsūdzēt no 
iesaistītajām pusēm neatkarīgā struktūrā. 
Pārsūdzības tiesības nodrošina gan 
lēmuma saturs, gan izmantojamā 
procedūra.

Or. en

Pamatojums

Pēc pakalpojumu regulatoru pilnvaru un pienākumu saskaņošanas valstu starpā ir jāsaskaņo 
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arī lēmumu pārsūdzēšanas kārtība.

Grozījums Nr. 495
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
valsts līmeņa mehānismus, lai persona, 
kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, 
varētu šo lēmumu pārsūdzēt no 
iesaistītajām pusēm neatkarīgā struktūrā.

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
valsts līmeņa mehānismus, lai persona, 
kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, 
varētu šo lēmumu pārsūdzēt valsts tiesu 
iestādē vai citā no iesaistītajām pusēm un 
valdības neatkarīgā valsts struktūrā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestādes lēmumu neatkarību un integritāti, lēmumu 
pārsūdzēšana ir jāizskata neatkarīgai struktūrai, piemēram, tiesai, kuru neietekmē privātas 
vai politiskas intereses arī saskaņā ar šīs direktīvas 22.a panta 2. punktu, kas nosaka 
pārvaldes iestāžu neatkarību no citām publiskām vai privātām struktūrām, tirgus interesēm 
vai valdības.

Grozījums Nr. 496
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
valsts līmeņa mehānismus, lai persona, 
kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, 
varētu šo lēmumu pārsūdzēt no 
iesaistītajām pusēm neatkarīgā struktūrā.

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
valsts līmeņa mehānismus, lai persona, 
kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums,
varētu šo lēmumu pārsūdzēt tiesā vai citā
no iesaistītajām pusēm un valdības 
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neatkarīgā valsts iestādē.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestādes lēmumu neatkarību un integritāti, lēmumu 
pārsūdzēšana ir jāizskata neatkarīgai struktūrai, piemēram, tiesai, kuru neietekmē privātas 
vai politiskas intereses. Pārvaldes iestādes lēmumu pārsūdzēšana tiesās padarīs šos lēmumus 
neatkarīgākus no politiķu ietekmes. Tam ir īpaša nozīme, jo dažās valstīs šādi lēmumi skar arī 
publiskas struktūras.

Grozījums Nr. 497
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. 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

Grozījums Nr. 498
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 

svītrots
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iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātā komitoloģijas procedūra ierobežos Eiropas Parlamenta ietekmi, šādi neļaujot 
likumdevējiem iesaistīties būtisku lēmumu pieņemšanā. Tā kā komitoloģijas procedūras 
iznākumam var būt tālejošas sekas un šādi noteikumi būtiski ietekmē tarifu nodalīšanas 
nosacījumus, kas skar sadales sistēmas operatorus, to nevar pieļaut. Vienlīdz nepieņemama ir 
tik lielu pilnvaru nodošana Komisijai.

Grozījums Nr. 499
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. 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
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Grozījums Nr. 500
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. 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

Svītrota komitoloģijas procedūra.

Grozījums Nr. 501
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. 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
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Pamatojums

Komisijas ierosinātās pilnvaras izdot pamatnostādnes ar regulatīvo kontroles procedūru 
būtiski samazina Eiropas Parlamenta tiesības, tādēļ tās ir jānoraida.

Grozījums Nr. 502
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. 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

Tā kā 22.c panta 14. punkts paredz Komisijai ļoti lielas pilnvaras, proti, tiesības noteikt 
pakalpojumu regulatoru kompetenci, tas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 503
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. Minēto pasākumu, kas paredzēts 

14. Komisija var grozīt pamatnostādnes par 
to, kā pārvaldes iestādes īsteno šajā pantā 
izklāstītās pilnvaras. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
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šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

grozīšanai, papildinot to, groza saskaņā ar 
27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Šā ierosinājuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pieņem šīs pamatnostādnes 
parastajā procedūrā. Komisijai pilnvaras ir jāpiešķir tikai attiecībā uz pielāgojumiem, ja tādi 
būs vajadzīgi.

Grozījums Nr. 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c pants – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„14.a Dalībvalstis nodrošina pienācīgu 
finansējumu, lai izveidotu Gāzes un 
elektroenerģijas patērētāju padomi, kas ir 
patērētāju tiesību aizsardzības struktūra, 
kura ir neatkarīga no pārvaldes iestādes. 
Kā vienots patērētāju sakaru punkts tā 
izskata sūdzības par komunālo 
pakalpojumu uzņēmumiem un konsultē 
pakalpojumu regulatoru, valdību un 
uzņēmumus par patērētāju vajadzībām; 
padomei ir skaidri formulētas tiesības 
piekļūt informācijai un šo informāciju 
publiskot, lai panāktu augstus 
energoapgādes un fizikālās enerģētikas 
nozares pakalpojumu standartus 
patērētājiem.”

Or. en

Pamatojums

Patērētāju tiesības ir jāaizsargā un jāatbalsta. Viens no risinājumiem, ko jau izmanto 
vairākas dalībvalstis, ir izveidot enerģijas patērētāju padomi. Šādas struktūras ir jāizveido 
visā Eiropas Savienībā.
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Grozījums Nr. 505
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvaldes iestādes sadarbojas vismaz 
reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās 
vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla 
pārvaldību, izveidotu kopīgas 
elektroenerģijas biržas un piešķirtu 
pārrobežu jaudu, un nodrošinātu minimālo
starpsavienojumu jaudu reģionā, kas ļauj 
attīstīties efektīvai konkurencei. 

2. Pārvaldes iestādes sadarbojas vismaz 
reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās 
vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla 
pārvaldību, piešķirtu pienācīgu pārrobežu 
jaudu un nodrošinātu tādu
starpsavienojumu jaudas līmeni reģionā, 
kas ļauj attīstīties efektīvai konkurencei. Šo 
vienošanos mērķis ir atvieglot kopīgu 
elektroenerģijas biržu izveidi.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārrobežu konkurenci, ir jāizveido vajadzīgā infrastruktūra. Vienlaikus ir 
jābūt pietiekamai starpsavienojumu jaudai. Ņemot vērā saistītās sociālās izmaksas, šādi 
attīstības projekti paši par sevi nenodrošina pret pārslodzi. Vajadzīgais minimālais 
starpsavienojumu jaudas līmenis vēl nenodrošina paredzamo tirgus integrāciju.

Grozījums Nr. 506
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvaldes iestādes sadarbojas vismaz 
reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās 
vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla 
pārvaldību, izveidotu kopīgas 
elektroenerģijas biržas un piešķirtu 

2. Pārvaldes iestādes sadarbojas vismaz 
reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās 
vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla 
pārvaldību, veicinātu kopīgu 
elektroenerģijas biržu izveidi un piešķirtu 
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pārrobežu jaudu, un nodrošinātu minimālo 
starpsavienojumu jaudu reģionā, kas ļauj 
attīstīties efektīvai konkurencei.

pārrobežu jaudu, kā arī nodrošinātu 
minimālo starpsavienojumu jaudu, tostarp 
izmantojot jaunus starpsavienojumus, 
reģionā un starp reģioniem, kas ļauj 
attīstīties efektīvai konkurencei un uzlabot 
piegādes drošumu.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvaldes iestādes sadarbojas vismaz 
reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās 
vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla 
pārvaldību, izveidotu kopīgas 
elektroenerģijas biržas un piešķirtu 
pārrobežu jaudu, un nodrošinātu minimālo 
starpsavienojumu jaudu reģionā, kas ļauj 
attīstīties efektīvai konkurencei.

2. Dalībvalstu pārvaldes iestādes 
sadarbojas, sekmējot operatīvās 
vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla 
pārvaldību, izveidotu kopīgas 
elektroenerģijas biržas un piešķirtu 
pārrobežu jaudu, kā arī nodrošinātu 
minimālo starpsavienojumu jaudu, kas ļauj 
attīstīties efektīvai konkurencei.

Or. es

Grozījums Nr. 508
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vajadzības gadījumā šā panta 
2. punktā minētās darbības veic ciešā 
sadarbībā ar citām attiecīgajām valsts 
iestādēm un neskarot šo iestāžu 
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kompetenci.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a. Lai panāktu, ka līdztekus reģionālai 
elektroenerģijas tirgu integrācijai izveido 
vajadzīgas pārvaldes struktūras, attiecīgo 
dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes ciešā 
sadarbībā ar aģentūru un tās vadībā 
nodrošina vismaz šādu regulatīvo 
uzdevumu izpildi saistībā ar saviem 
reģionālajiem tirgiem:
a) vismaz attiecīgajā reģionālajā līmenī 
saskaņo visus tehniskos un tirgus 
kodeksus attiecīgajiem pārvades sistēmu 
operatoriem un citiem tirgus 
dalībniekiem;
b) saskaņo normatīvus, kas reglamentē 
pārslodzes pārvaldību un ieņēmumu 
taisnīgu pārdali, kā arī/ vai pārslodzes 
pārvaldības izmaksas tirgus dalībnieku 
starpā;
c) nosaka mezglpunktu vai mezglzonu 
sistēmu, kas kalpos kā ģeogrāfiskais 
kritērijs novietojumsignālu ģenerēšanai 
un svarīguma pakāpes piešķiršanai;
d) izstrādā noteikumus, kas nodrošina, ka 
enerģijas biržas (biržu) īpašnieki un/vai 
pārvaldnieki, kas darbojas attiecīgajā 
reģionālajā kopējā tirgū, ir pilnībā 
neatkarīgi no enerģijas ražošanas 
uzņēmumu īpašniekiem un/vai 
pārvaldniekiem.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā ir daudz paveikts, lai izveidotu reģionālus energoresursu tirgus, ir svarīgi nepieļaut 
regulējuma atšķirības starp valsts tirgu un reģionālo tirgu.  Tāpēc ir jānosaka valsts 
pārvaldes iestādes pilnvaras šajās jomās.

Grozījums Nr. 510
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2.a Pārvaldes iestādes slēdz savstarpējus 
nolīgumus, lai veicinātu sadarbību 
pārvaldes jomā.”

Or. en

Pamatojums

Tas var veicināt pārrobežu regulācijas turpmāku saskaņošanu.

Grozījums Nr. 511
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2.a Pārvaldes iestādes ir tiesīgas 
vienoties ar citām ES pārvaldes iestādēm, 
lai veicinātu sadarbību pārvaldes jomā.”

Or. de

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem jābūt tiesīgām slēgt vienošanās ar citām 
ES pārvaldes iestādēm, lai veicinātu sadarbību un saskanību pārvaldes jomā.



AM\714963LV.doc 31/74 PE404.530v01-00

LV

Grozījums Nr. 512
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2.a Pārvaldes iestādes ir tiesīgas 
vienoties ar citām ES pārvaldes iestādēm, 
lai veicinātu sadarbību pārvaldes jomā.”

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem jābūt tiesīgām slēgt vienošanās ar citām 
ES pārvaldes iestādēm, lai veicinātu sadarbību un saskanību pārvaldes jomā.

Grozījums Nr. 513
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2.b Lai panāktu, ka līdztekus reģionālai 
elektroenerģijas tirgu integrācijai izveido 
vajadzīgas pārvaldes struktūras, attiecīgo 
dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes ciešā 
sadarbībā ar aģentūru un tās vadībā 
nodrošina vismaz šādu regulatīvo 
uzdevumu izpildi saistībā ar saviem 
reģionālajiem tirgiem:
a) vismaz attiecīgajā reģionālajā līmenī 
saskaņo visus tehniskos un tirgus 
kodeksus attiecīgajiem pārvades sistēmu 
operatoriem un citiem tirgus 
dalībniekiem;
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b) saskaņo normatīvus, kas reglamentē 
pārslodzes pārvaldību un ieņēmumu 
taisnīgu pārdali, kā arī/ vai pārslodzes 
pārvaldības izmaksas tirgus dalībnieku 
starpā;
c) nosaka mezglpunktu vai mezglzonu 
sistēmu, kas kalpos kā ģeogrāfiskais 
kritērijs novietojumsignālu ģenerēšanai 
un svarīguma pakāpes piešķiršanai;
d) izstrādā noteikumus, kas nodrošina, ka 
enerģijas biržas (biržu) īpašnieki un/vai 
pārvaldnieki, kas darbojas attiecīgajā 
reģionālajā kopējā tirgū, ir pilnībā 
neatkarīgi no enerģijas ražošanas 
uzņēmumu īpašniekiem un/vai 
pārvaldniekiem;
e) izstrādā noteikumus, kas nodrošina, ka 
attiecīgajā tirgū neviena operatora tirgus 
daļa nepārsniedz 20 %.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir daudz paveikts, lai izveidotu reģionālus energoresursu tirgus, ir svarīgi nepieļaut 
regulējuma atšķirības starp valsts tirgu un reģionālo tirgu.  Tāpēc ir jānosaka valsts 
pārvaldes iestādes pilnvaras šajās jomās.

Grozījums Nr. 514
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra lemj par regulējumu attiecībā 
uz infrastruktūru, kas savieno vismaz divas 
dalībvalstis, ja

3. Aģentūra lemj par regulējumu attiecībā 
uz infrastruktūru, kas savieno vismaz divas 
dalībvalstis, ja šo valstu kompetentās 
pārvaldes iestādes nav spējušas vienoties 
par piemērotu regulējumu sešu mēnešu 
laikā no dienas, kad attiecīgo lietu saņēma 
pēdējā pārvaldes iestāde.
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a) to kopīgi pieprasa attiecīgās valstu 
pārvaldes iestādes vai
b) šo valstu kompetentās pārvaldes iestādes 
nav spējušas vienoties par piemērotu 
regulējumu sešu mēnešu laikā no dienas, 
kad attiecīgo lietu saņēma pēdējā pārvaldes 
iestāde.

Or. es

Pamatojums

Tā kā starpsavienojumiem ir pārvalstiska vērtība un tie ir Kopienas interesēs un kompetencē, 
aģentūrai jāpiešķir pilnvaras ierosināt lēmuma pieņemšanas procedūras, ja starp 
dalībvalstīm nav panākta vienošanās. 

Grozījums Nr. 515
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
paplašinot pārvaldes iestāžu pienākumu 
sadarboties savā starpā un ar Aģentūru, 
un nosakot situācijas, kurās Aģentūra 
lemj par regulējumu infrastruktūrai, kas 
savieno vismaz divas dalībvalstis. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka atkāpšanās no 8. panta 1. punkta nenozīmē, ka katram vertikāli integrētam 
uzņēmumam automātiski izveidos atšķirīgu ISO standartu, ja tas izriet no 10. panta.
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Grozījums Nr. 516
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
paplašinot pārvaldes iestāžu pienākumu 
sadarboties savā starpā un ar Aģentūru, 
un nosakot situācijas, kurās Aģentūra 
lemj par regulējumu infrastruktūrai, kas 
savieno vismaz divas dalībvalstis. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Deletion of comitology procedure.

Grozījums Nr. 517
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
paplašinot pārvaldes iestāžu pienākumu 
sadarboties savā starpā un ar Aģentūru, un 
nosakot situācijas, kurās Aģentūra lemj 
par regulējumu infrastruktūrai, kas 
savieno vismaz divas dalībvalstis. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
attiecībā uz pārvaldes iestāžu pienākumu 
sadarboties savā starpā un ar Aģentūru. 
Minētos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 27.a panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
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minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
paplašinot pārvaldes iestāžu pienākumu 
sadarboties savā starpā un ar Aģentūru, un 
nosakot situācijas, kurās Aģentūra lemj par 
regulējumu infrastruktūrai, kas savieno 
vismaz divas dalībvalstis. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. Komisija var grozīt pamatnostādnes, 
paplašinot pārvaldes iestāžu pienākumu 
sadarboties savā starpā un ar Aģentūru, un 
nosakot situācijas, kurās Aģentūra lemj par 
regulējumu infrastruktūrai, kas savieno 
vismaz divas dalībvalstis. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, groza saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Šā ierosinājuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pieņem šīs pamatnostādnes 
parastajā procedūrā. Komisijai pilnvaras ir jāpiešķir tikai attiecībā uz pielāgojumiem, ja tādi 
būs vajadzīgi.

Grozījums Nr. 519
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.e pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra četru mēnešu laikā sniedz 
atzinumu pārvaldes iestādei, kas to 

2. Aģentūra divu mēnešu laikā sniedz 
atzinumu pārvaldes iestādei, kas to 
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pieprasījusi, vai attiecīgi Komisijai un 
pārvaldes iestādei, kas pieņēmusi lēmumu.

pieprasījusi, vai attiecīgi Komisijai un 
pārvaldes iestādei, kas pieņēmusi lēmumu.

Or. de

Pamatojums

Noteikts īsāks termiņš.

Grozījums Nr. 520
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.e pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar ko 
paredz šā panta 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

Šā ierosinājuma mērķis ir nodrošināt, ka Parlaments un Padome pieņem šīs pamatnostādnes 
parastajā procedūrā. Komisijai pilnvaras ir jāpiešķir tikai attiecībā uz pielāgojumiem, ja tādi 
būs vajadzīgi.

Grozījums Nr. 521
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai 
atbilstošus datus par visiem notikušajiem 
elektroenerģijas piegādes līgumu un 
elektroenerģijas atvasināto instrumentu 
darījumiem ar vairumtirgotājiem un 
pārvades sistēmas operatoriem.

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt valsts konkurences iestādei un 
Komisijai vajadzīgos datus par visiem 
notikušajiem elektroenerģijas piegādes 
līgumu un elektroenerģijas atvasināto 
instrumentu darījumiem ar 
vairumtirgotājiem un pārvades sistēmas 
operatoriem.

Or. de

Pamatojums

Uzglabājamie ieraksti ir ekonomiski jutīga informācija, ko nevajadzētu publiskot. Šā iemesla 
dēļ ir skaidri jānošķir informācija, kas vienkārši jāsaglabā, un tāda informācija, kas ir 
publiskojama. Direktīvas 22.f pantā ir vienkārši jāaplūko sistēmas nosacījumi, kas attiecas uz 
obligāto datu saglabāšanu, un tajā nav jāprecizē konkrēts attiecīgo datu saturs. To vajadzētu 
panākt ar attiecīgām pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 522
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai 
atbilstošus datus par visiem notikušajiem 
elektroenerģijas piegādes līgumu un 
elektroenerģijas atvasināto instrumentu 
darījumiem ar vairumtirgotājiem un 
pārvades sistēmas operatoriem.

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt valsts konkurences iestādei un 
Komisijai atbilstošus datus par visiem 
notikušajiem elektroenerģijas piegādes 
līgumu un elektroenerģijas atvasināto 
instrumentu darījumiem ar 
vairumtirgotājiem un pārvades sistēmas 
operatoriem.

Or. de
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Pamatojums

Direktīvas 22.f pantā ir vienkārši jāaplūko sistēmas nosacījumi, kas attiecas uz obligāto datu 
saglabāšanu, un tajā nav jāprecizē konkrēts attiecīgo datu saturs. To vajadzētu panākt ar 
attiecīgām pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 523
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pie minētajiem datiem pieder
informācija par darījuma ilgumu, piegādes 
un līguma izpildes noteikumiem, enerģijas 
apjomu, izpildes dienu un laiku, darījumu 
cenām un attiecīgā vairumtirgotāja 
identifikācijas datiem, kā arī konkrētas 
ziņas par visiem neizpildītajiem 
elektroenerģijas piegādes līgumiem un 
elektroenerģijas atvasinātajiem 
instrumentiem.

2. Pie minētajiem datiem var piederēt
informācija par darījuma ilgumu, piegādes 
un līguma izpildes noteikumiem, enerģijas 
apjomu, izpildes dienu un laiku, darījumu 
cenām un attiecīgā vairumtirgotāja 
identifikācijas datiem, kā arī konkrētas 
ziņas par visiem neizpildītajiem 
elektroenerģijas piegādes līgumiem un 
elektroenerģijas atvasinātajiem 
instrumentiem.

Or. de

Pamatojums

Dokumenta 22.f pantam ir vienkārši jāapraksta sistēmas nosacījumi, kas saglabājas attiecībā 
uz obligāto datu saglabāšanu, un tam nav jāprecizē konkrēts attiecīgo datu saturs. Tas būtu 
jāveic ar attiecīgu pamatnostādņu palīdzību.

Grozījums Nr. 524
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pie minētajiem datiem pieder
informācija par darījuma ilgumu, piegādes 
un līguma izpildes noteikumiem, enerģijas 
apjomu, izpildes dienu un laiku, darījumu 
cenām un attiecīgā vairumtirgotāja 
identifikācijas datiem, kā arī konkrētas 
ziņas par visiem neizpildītajiem 
elektroenerģijas piegādes līgumiem un 
elektroenerģijas atvasinātajiem 
instrumentiem.

2. Pie minētajiem datiem var piederēt
informācija par darījuma ilgumu, piegādes 
un līguma izpildes noteikumiem, enerģijas 
apjomu, izpildes dienu un laiku, darījumu 
cenām un attiecīgā vairumtirgotāja 
identifikācijas datiem, kā arī konkrētas 
ziņas par visiem neizpildītajiem 
elektroenerģijas piegādes līgumiem un 
elektroenerģijas atvasinātajiem 
instrumentiem.

Or. de

Pamatojums

Uzglabājamie ieraksti ir ekonomiski jūtīga informācija, ko nevajadzētu publiskot. Šā iemesla 
dēļ ir  skaidri jādiferencē informācija, kas vienkārši jāsaglabā, un tāda informācija, kas ir 
publiskojama. Dokumenta 22.f pantam ir vienkārši jāapraksta sistēmas nosacījumi, kas 
saglabājas attiecībā uz obligāto datu saglabāšanu, un tam nav jāprecizē konkrēts attiecīgo 
datu saturs. Tas būtu jāveic ar attiecīgu pamatnostādņu palīdzību.

Grozījums Nr. 525
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvaldes iestāde var nolemt sniegt 
daļu informācijas citiem tirgus 
dalībniekiem ar nosacījumu, ka netiek 
atklāta komerciāli svarīga informācija par 
konkrētiem tirgus dalībniekiem vai 
atsevišķiem darījumiem. Šo punktu 
nepiemēro informācijai par finanšu 
instrumentiem, uz ko attiecas Direktīva 
2004/39/EK.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Dokumenta 22.f pantam ir vienkārši jāapraksta sistēmas nosacījumi, kas saglabājas attiecībā 
uz obligāto datu saglabāšanu, un tam nav jāprecizē konkrēts attiecīgo datu saturs. Tas būtu 
jāveic ar attiecīgu pamatnostādņu palīdzību.

Grozījums Nr. 526
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvaldes iestāde var nolemt sniegt 
daļu informācijas citiem tirgus 
dalībniekiem ar nosacījumu, ka netiek 
atklāta komerciāli svarīga informācija par 
konkrētiem tirgus dalībniekiem vai 
atsevišķiem darījumiem. Šo punktu 
nepiemēro informācijai par finanšu 
instrumentiem, uz ko attiecas Direktīva 
2004/39/EK.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Uzglabājamie ieraksti ir ekonomiski jūtīga informācija, ko nevajadzētu publiskot. Šā iemesla 
dēļ ir  skaidri jādiferencē informācija, kas vienkārši jāsaglabā, un tāda informācija, kas ir 
publiskojama. Dokumenta 22.f pantam ir vienkārši jāapraksta sistēmas nosacījumi, kas 
saglabājas attiecībā uz obligāto datu saglabāšanu, un tam nav jāprecizē konkrēts attiecīgo 
datu saturs. Tas būtu jāveic ar attiecīgu pamatnostādņu palīdzību.

Grozījums Nr. 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvaldes iestāde var nolemt sniegt 
daļu informācijas citiem tirgus 
dalībniekiem ar nosacījumu, ka netiek 
atklāta komerciāli svarīga informācija par 
konkrētiem tirgus dalībniekiem vai 
atsevišķiem darījumiem. Šo punktu 
nepiemēro informācijai par finanšu 
instrumentiem, uz ko attiecas Direktīva 
2004/39/EK.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šim jaunajam pantam jāierosina vispārējie noteikumi par datu saglabāšanu. Tam nav 
jāparedz, ka visiem datiem jāatrodas visu iestāžu rīcībā, kuras varētu izlemt tos publiskot. 
Faktiski komerciāli jūtīgi dati jānodrošina tikai gadījumā, kad iestādes, kas cīnās pret 
karteļiem, sāk procesu. Skaidri jādiferencē datu saglabāšana un nosūtīšana un informācijas 
publiskošana.

Grozījums Nr. 528
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvaldes iestāde var nolemt sniegt daļu 
informācijas citiem tirgus dalībniekiem ar 
nosacījumu, ka netiek atklāta komerciāli 
svarīga informācija par konkrētiem tirgus 
dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem.
Šo punktu nepiemēro informācijai par 
finanšu instrumentiem, uz ko attiecas 
Direktīva 2004/39/EK.

3. Lai uzlabotu vispārējos pārredzamību, 
pārvaldes iestāde var nolemt sniegt daļu 
informācijas, ko tās rīcībā nodod piegādes 
uzņēmumi, citiem tirgus dalībniekiem ar 
nosacījumu, ka netiek atklāta komerciāli 
svarīga informācija par konkrētiem tirgus 
dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem.
Šo punktu nepiemēro informācijai par 
finanšu instrumentiem, uz ko attiecas 
Direktīva 2004/39/EK.

Or. en



PE404.530v01-00 42/74 AM\714963LV.doc

LV

Pamatojums

Nepieciešama lielāka skaidrība attiecībā uz tās informācijas raksturu un mērķi, ko vāc 
reglamentējošā iestāde, lai novērstu jebkādu iespējamu dalījumu vai pat diskriminējošu 
attieksmi no VPI puses informācijas izpaušanā.

Grozījums Nr. 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvaldes iestāde var nolemt sniegt daļu 
informācijas citiem tirgus dalībniekiem ar 
nosacījumu, ka netiek atklāta komerciāli 
svarīga informācija par konkrētiem tirgus 
dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem.
Šo punktu nepiemēro informācijai par 
finanšu instrumentiem, uz ko attiecas 
Direktīva 2004/39/EK.

3. Pārvaldes iestāde ziņo par savas 
izmeklēšanas vai pieprasījuma rezultātiem
citiem tirgus dalībniekiem, vienlaikus 
nodrošinot, ka netiek atklāta komerciāli 
svarīga informācija par konkrētiem tirgus 
dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pastāvīgu pārskatāmību lēmumu pieņemšanā, vienlaikus ievērojot 
komerciālo konfidencialitāti, jāgroza 3. punkts.

Grozījums Nr. 530
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 

svītrots
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lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

 Komisijas ierosinātās pilnvaras izdot pamatnostādnes ar regulatīvo kontroles procedūru 
būtiski samazina Eiropas Parlamenta tiesības un ir jānoraida.

Grozījums Nr. 531
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Dokumenta 22.f pantam ir vienkārši jāapraksta sistēmas nosacījumi, kas saglabājas attiecībā 
uz obligāto datu saglabāšanu, un tam nav jāprecizē konkrēts attiecīgo datu saturs. Tas būtu 
jāveic ar attiecīgu pamatnostādņu palīdzību.
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Grozījums Nr. 532
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Uzglabājamie ieraksti ir ekonomiski jūtīga informācija, ko nevajadzētu publiskot. Šā iemesla 
dēļ ir  skaidri jādiferencē informācija, kas vienkārši jāsaglabā, un tāda informācija, kas ir 
publiskojama. Dokumenta 22.f pantam ir vienkārši jāapraksta sistēmas nosacījumi, kas 
saglabājas attiecībā uz obligāto datu saglabāšanu, un tam nav jāprecizē konkrēts attiecīgo 
datu saturs. Tas būtu jāveic ar attiecīgu pamatnostādņu palīdzību.

Grozījums Nr. 533
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 

svītrots



AM\714963LV.doc 45/74 PE404.530v01-00

LV

pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Šī atļauja attiecībā uz pamatnostādnēm nav vajadzīga, jo nav skaidrs, kā šo informāciju 
varētu noteikt komitoloģijas procedūrā.

Grozījums Nr. 534
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt
pamatnostādnes, ar kurām nosaka
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var grozīt
pamatnostādnes, ar kurām ir noteiktas
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, groza saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Šā ierosinājuma mērķis ir nodrošināt, ka pamatnostādnes pieņem parastajā procedūrā 
Parlaments un Padome. Komisijai pilnvaras būtu jāpiešķir tikai attiecībā uz pielāgojumiem, 
ja tādi ir vajadzīgi.
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Grozījums Nr. 535
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts

Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz elektroenerģijas atvasināto 
instrumentu darījumiem starp piegādes 
uzņēmumiem un vairumtirgotājiem un 
pārvades sistēmu operatoriem šo pantu 
piemēro tikai tad, kad Komisija ir 
pieņēmusi 4. punktā minētās 
pamatnostādnes.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Dokumenta 22.f pantam ir vienkārši jāapraksta sistēmas nosacījumi, kas saglabājas attiecībā 
uz obligāto datu saglabāšanu, un tam nav jāprecizē konkrēts attiecīgo datu saturs. Tas būtu 
jāveic ar attiecīgu pamatnostādņu palīdzību.

Grozījums Nr. 536
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz elektroenerģijas atvasināto 
instrumentu darījumiem starp piegādes 
uzņēmumiem un vairumtirgotājiem un 
pārvades sistēmu operatoriem šo pantu 
piemēro tikai tad, kad Komisija ir 
pieņēmusi 4. punktā minētās 
pamatnostādnes.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Uzglabājamie ieraksti ir ekonomiski jūtīga informācija, ko nevajadzētu publiskot. Šā iemesla 
dēļ ir  skaidri jādiferencē informācija, kas vienkārši jāsaglabā, un tāda informācija, kas ir 
publiskojama. Dokumenta 22.f pantam ir vienkārši jāapraksta sistēmas nosacījumi, kas 
saglabājas attiecībā uz obligāto datu saglabāšanu, un tam nav jāprecizē konkrēts attiecīgo 
datu saturs. Tas būtu jāveic ar attiecīgu pamatnostādņu palīdzību.

Grozījums Nr. 537
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz elektroenerģijas atvasināto 
instrumentu darījumiem starp piegādes 
uzņēmumiem un vairumtirgotājiem un 
pārvades sistēmu operatoriem šo pantu 
piemēro tikai tad, kad Komisija ir 
pieņēmusi 4. punktā minētās 
pamatnostādnes.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā 22.f panta 2. punktā ir pietiekami skaidri aprakstīta informācija, kas jāuzglabā, nav 
vajadzīgs sīkāk to precizēt ar pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 538
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz elektroenerģijas atvasināto 
instrumentu darījumiem starp piegādes 
uzņēmumiem un vairumtirgotājiem un 
pārvades sistēmu operatoriem šo pantu 
piemēro tikai tad, kad Komisija ir 
pieņēmusi 4. punktā minētās 
pamatnostādnes.

5. Attiecībā uz elektroenerģijas atvasināto 
instrumentu darījumiem starp piegādes 
uzņēmumiem un vairumtirgotājiem un 
pārvades sistēmu operatoriem šo pantu 
piemēro tikai tad, kad ir pieņemtas
4. punktā minētās pamatnostādnes.

Or. de

Pamatojums

Šā ierosinājuma mērķis ir nodrošināt, ka pamatnostādnes pieņem parastajā procedūrā 
Parlaments un Padome. Komisijai pilnvaras būtu jāpiešķir tikai attiecībā uz pielāgojumiem, 
ja tādi ir vajadzīgi.

Grozījums Nr. 539
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.fa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„22.fa pants
1. Neskarot 22.c panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, valsts pārvaldes iestādes 
tiem enerģijas lietotājiem, par kuriem ir 
noteikts, ka tiem ir ievērojama tirgus 
spēja, kā izklāstīts 22.h pantā, var noteikt:
(a) pienākumu nodrošināt pārskatāmību 
attiecībā uz īpašas informācijas, kā 
grāmatvedības datu, tehnisko 
specifikāciju, specifisku datu par 
pārdošanas līgumiem, pakalpojumu 
piegādes nosacījumiem, piekļuves 
nosacījumiem attiecībā uz pakalpojumiem 
un cenām publicēšanu;
(b) ja enerģijas lietotājs veic 
diskrimināciju savu līgumslēdzēju pušu 
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starpā attiecībā uz vienādiem darījumiem, 
valsts pārvaldes iestāde var noteikt 
pienākumu nodrošināt vienlīdzīgu 
attieksmi, piemēram, atcelt jebkuras tādas 
būtiskas līguma klauzulas, ko uzskata par 
diskriminējošām, ieskaitot cenas, 
maksājumu termiņus, diskriminējošus 
pārdošanas un pirkšanas nosacījumus un 
metodes, un izslēgt jebkādu līguma 
klauzulu, kuras dēļ līguma noslēgšana 
uzņēmumam kļūst atkarīga no kādām 
saistībām, kuras sakarā ar to raksturu vai 
attiecībā pret parasto līgumu prakses 
kontekstu nav līguma priekšmeta daļa;
(c) ja efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka enerģijas lietotājs var 
saglabāt cenas pārmērīgi zemā vai augstā 
līmenī, valsts pārvaldes iestāde var uzlikt 
pienākumus, kas attiecas uz īslaicīgu 
cenu regulēšanu, ieskaitot pienākumus, 
lai cenas būtu saistītas ar izmaksām, un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu 
uzskaites sistēmu un cenu noteikšanas 
sistēmu. Uzliekot pienākumu piemērot 
izmaksas atspoguļojošus cenu noteikšanas 
mehānismus, cenu regulēšanai jābalstās 
uz izmaksām, kas enerģijas lietotājam 
rodas saistībā ar ražošanu un
ieguldījumiem, ieskaitot šādu ieguldījumu 
atbilstošu peļņu parastos uzņēmējdarbības 
apstākļos. 
2. Valsts pārvaldes iestādes var aizliegt 
enerģijas lietotājiem ar ievērojamu tirgus 
spēju tirgū, kā minēts 22.h panta 
1. punktā, un pēc 22.h pantā noteikto 
procedūru izpildes:
(a) noteikt pārmērīgas cenas 
konkurentiem no saistītiem uzņēmumiem 
vai no uzņēmumiem, kas ir vertikāla 
integrēta uzņēmuma sastāvā, kā noteikts 
2. pantā;
(b) noteikt nepamatoti zemas cenas 
salīdzinājumā ar konkurentu noteiktajām 
cenām;
(c) nepamatoti dot priekšroku noteiktiem 
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patērētājiem; vai
(d) nepamatoti apvienot pakalpojumus.
3. Tiek paredzēta pārsūdzēšanas kārtība, 
un tā neskar apelācijas tiesību 
izmantošanu saskaņā ar Kopienas un 
attiecīgo valstu tiesību aktiem. Pārsūdzība 
nav atliekoša."

Or. en

Pamatojums

Gadījumā, ja valsts pārvaldes iestāde konstatē, ka elektroenerģijas tirgū dominē viens vai 
vairāki enerģijas lietotāji, tiem jāspēj noteikt pasākumus, kas nodrošina, lai tirgus dotu 
labumu galalietotājiem, vienlaikus kļūstot konkurētspējīgākiem. Vienlaikus jāparedz 
pārsūdzēšanas kārtība.

Grozījums Nr. 540
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.fb pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„22.fb pants
1. Lai veicinātu efektīvu konkurenci 
elektroenerģijas un gāzes tirgū, izvairītos 
no dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas 
izmantošanas un aizsargātu patērētāju 
intereses, valsts pārvaldes iestādes veic 
tirgus analīzi vairumtirgotāju, 
galapatērētāju un papildpakalpojumu 
tirgū, lai noteiktu, cik efektīva ir 
konkurence attiecīgajā tirgū.
2. Ja kādā no norādītajiem tirgiem 
konkurence nav efektīva attiecībā uz 
1. pantā izklāstītajiem mērķiem, valsts 
pārvaldes iestādes veic analīzi, kādēļ 
enerģijas lietotājs atrodas dominējošam 
stāvoklim līdzvērtīgā situācijā, proti, tik 
spēcīgā ekonomiskā situācijā, kas tam 
ļauj lielā mērā rīkoties neatkarīgi no 
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saviem konkurentiem, patērētājiem un 
galapatērētājiem. Valsts pārvaldes 
iestādes publicē analīzes rezultātus savās 
tīmekļa vietnēs.
3. Identificējot enerģijas lietotājus ar 
ievērojamu tirgus spēju, valsts pārvaldes 
iestādes, neskarot Kopienas tiesību aktus, 
ņem vērā:
(a) to, vai ir enerģijas lietotājs uzņēmums 
konkrētā tirgus ģeogrāfiskajā vietā un 
cieši saistītajos tirgos, kur starp abiem 
tirgiem pastāv tādas saites, kas ļauj vienā 
tirgū esošo tirgus spēju pārnest arī uz otru 
tirgu, šādi nostiprinot minētā uzņēmuma 
tirgus spēju; 
(b) enerģijas lietotāja lielumu un tā tirgus 
daļu;
(c) enerģijas lietotāja un tā kontrolē esošo 
uzņēmumu darbības jomu un tā 
uzņēmuma darbības jomu, kura kontrolē 
atrodas enerģijas lietotājs, vertikālo 
integrāciju un identificēto tirgu vienoto 
raksturojumu attiecībā uz saitēm, 
produktu daudzveidību un preču un 
pakalpojumu apjomu, kurus piedāvā 
paketēs;
(d) to, vai pastāv šķēršļi iekļūšanai tirgū, 
tā izaugsmei un paplašināšanai;
(e) atbilstošas pirktspējas trūkumu vai tās 
zemo līmeni;
(f) potenciālas konkurences trūkumu;
(g) apjomradītos un darbības 
ietaupījumus.
4. Ne vēlāk kā 2 gadus pēc Direktīvas 
…/…/EK [ar ko groza Direktīvu 
2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu] 
stāšanās spēkā un ik pēc 3 gadiem pēc 
iepriekšējā pārskata valsts pārvaldes 
iestādes veic tirgus analīzi attiecīgajos 
tirgos. Jebkurš sistēmas operators var 
pieprasīt agrāku tirgus analīzi, ja kopš 
pēdējās tirgus analīzes konkurences 
apstākļi attiecīgajā tirgū ir ievērojami 
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mainījušies un ja rezultāti, kas minēti 
2. punktā, ir publicēti vairāk nekā pirms 
gada.  Atteikums veikt papildu tirgus 
analīzi ir pienācīgi jāpamato.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas nozarei Eiropas Savienībā pastāv tendence attiecībā uz konkurences 
problēmām, ņemot vērā augsto koncentrācijas pakāpi, vertikālo integrāciju un piedāvājumu 
sarežģītību. Turklāt nozares strukturālās iezīmes — dabīgais monopols un tas, ka ieguldījumi 
šīs iezīmes grozīs tikai pēc 10 gadiem, liek atļaut regulatoriem īsā laikā iejaukties. Paralēli 
telekomunikāciju nozarei regulatoriem jāspēj analizēt tirgu un noteikt, vai enerģijas lietotāji 
ir dominējošā stāvoklī.

Grozījums Nr. 541
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
26. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Regulas 26. pantā iekļauj šādu 
jaunu punktu:
„2.a.  Dalībvalstis var atbrīvot 
rūpnieciskus objektus no III, IV, V, VI un 
VII nodaļas noteikumiem. Šādas atkāpes 
neskar principu par trešās puses piekļuvi. 
Turklāt atkāpes nedrīkst traucēt publiskās 
sadales sistēmas uzdevumam.”

Or. xm

(Direktīvas 2003/54/EK 26 pantam pievienots jauns 2.a punkts.)

Pamatojums

Jābūt iespējai pieņemt īpašus noteikumus rūpnieciskiem objektiem, jo tas pirmkārt attiecas uz 
rūpniecisko patērētāju patēriņu šajā nozarē.
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Grozījums Nr. 542
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
26. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Regulas 26. pantā iekļauj šādu 
jaunu punktu:
"2a. Dalībvalstis var atbrīvot rūpnieciskus 
objektus no III, IV, V, VI un VII nodaļas 
noteikumiem. Šādas atkāpes neskar 
principu par trešās puses piekļuvi. Turklāt 
atkāpes nedrīkst traucēt publiskās sadales 
sistēmas uzdevumam.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 26 pantam pievienots jauns 2.a punkts.)

Pamatojums

Šobrīd energotīklu operatoriem rūpnieciskos objektos nav jāievēro vairāki noteikumi par tīkla 
ekspluatāciju visās dalībvalstīs. ES tiesību aktiem oficiāli jādod iespēja dalībvalstīm paredzēt 
atkāpes rūpnieciskiem objektiem, lai nodrošinātu juridisko noteiktību. Diferencēta pieeja 
rūpnieciskajiem tīkliem ir svarīga, jo tā nodrošina proporcionālus centienus, neapdraudot 
liberalizācijas mērķus. Tas neapdraud galapatērētāju tiesības rūpnieciskajos objektos. Tādu 
neatkarīgu galapatērētāju, kuru apgāde notiek no rūpnieciskiem objektiem, ir maz.

Grozījums Nr. 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
28. pants – 1. punkts – ha) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Regulas 28. panta 1. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
„(ha) metodes, ar kurām dalībvalsts  ņem 
vērā visas vides izmaksas, ne tikai tās, kas 
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attiecas uz klimata pārmaiņām, enerģijas 
cenās, un to ietekme uz degvielas izvēli.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 28. panta 1. punktam pievienots jauns apakšpunkts)

Pamatojums

Tirgus traucējumi saglabāsies, ja cenā netiks iekļautas vides izmaksas, kas saistītas ar 
elektroenerģijas ražošanu. Tā kā ir bijuši centieni ar ETS iekļaut CO2 emisijas izmaksas, 
izsolot kvotu sertifikātus, jāiekļauj paralēla iniciatīva, lai enerģijas cenā iestrādātu citas 
vides izmaksas. Komisija būtu jāuzrauga šādi tirgus traucējumi.

Grozījums Nr. 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
28. pants – 3. punkts – 3. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.b) 28. panta 3. punkta trešo daļu 
aizstāj ar šādu:
„Komisija līdz [transponēšanas datums 
plus pieci gadi] pārskata noteikumus, kas 
reglamentē nošķiršanu un to ietekmi uz 
elektroenerģijas iekšējā tirgus darbību. Tā 
pārbauda, cik sekmīga ir bijusi 8.c pantā 
paredzētā efektīvas un iedarbīgas 
nošķiršanas alternatīva, nodrošinot 
godīgu un efektīvu konkurenci 
elektroenerģijas iekšējā tirgū. Komisija 
iepazīstina ar šā pārskata rezultātiem 
1. punktā minētā ziņojuma kontekstā. 
Ziņojumā tiek secināts, vai ir 
nepieciešams, lai Komisija ierosinātu 
grozījumus šajā direktīvā, un vai jāparedz, 
ka 8. pants ir obligāts visām dalībvalstīm, 
lai nodrošinātu godīgu un efektīvu 
konkurenci elektroenerģijas iekšējā tirgū.
Secinājumam par to, vai ir nepieciešams 
grozījums, pievieno paskaidrojumu ar sīki 
izklāstītiem iemesliem. Vajadzības 
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gadījumā līdz ar šo ziņojumu iesniedz 
atbilstīgus tiesību aktu priekšlikumus.”

Or. en

(Aizstāj Direktīvas 2003/3/EK 28. panta 3. punkta 3. apakšpunktu.)

Pamatojums

Šīs izmaiņas prasa Komisijai veikt padziļinātu pārskata procedūru par ietekmi, kāda ir 
nošķiršanas noteikumiem, un jo īpaši par to, cik sekmīga ir efektīva un iedarbīga nošķiršana. 
Komisijai tiek prasīts iesniegt ziņojumu par pārskatu un attiecīgā gadījumā ierosināt 
direktīvas vajadzīgās izmaiņas, ja izrādītos, ka efektīva un iedarbīga nošķiršana nav 
pietiekama.

Grozījums Nr. 545
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – (a) apakšpunkts – ievaddaļa un 1. un 2. ievilkumi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.c) A pielikuma a) punkta pirmo un 
otro ievilkumu groza šādi:
„(a) ir tiesības slēgt līgumu ar savu 
elektroenerģijas piegādātāju un papildus 
attiecīgā gadījumā ar sadales sistēmas 
operatoru, kurā tiek noteikta attiecīgā 
gadījumā katram līguma veidam:
- uzņēmuma identitāte un adrese,
- nodrošinātie pakalpojumi, piedāvāto 
pakalpojumu komerciālās un tehniskās 
kvalitātes līmenis, kā arī pakalpojuma 
uzsākšanas laiks,”

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz otro ievilkumu: piegādes kvalitāte pieder pie pamattiesībām uz konkurences 
principiem balstītā tirgū. Tomēr ir jābūt pašsaprotamam, ka kvalitātes jēdzienam jāattiecas 
gan uz komerciālajiem, gan tehniskajiem standartiem (tie vēlāk jādefinē vispiemērotākajā 
līmenī). „Pirmā pieslēgšana” patiesībā nozīmē ļoti ierobežotu jēdzienu — tas nozīmē jauna 
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objekta pieslēgšanu sadales tīklam pirmo reizi.

Grozījums Nr. 546
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – (a) apakšpunkts – ievaddaļa un 1. un 2. ievilkumi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.c) A  pielikuma a) punkta pirmo un 
otro ievilkumu aizstāj ar šādu:
(a) ir tiesības slēgt līgumu ar savu 
elektroenerģijas piegādātāju un papildus 
attiecīgā gadījumā ar sadales sistēmas 
operatoru, kurā tiek noteikta attiecīgā 
gadījumā katram līguma veidam:
- uzņēmuma identitāte un adrese,
- nodrošinātie pakalpojumi, piedāvāto 
pakalpojumu komerciālās un tehniskās 
kvalitātes līmenis, kā arī pakalpojuma 
uzsākšanas laiks,

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums palīdz noskaidrot un definēt dažus jēdzienus, kas praksē izrādījās neskaidri. 
„Pakalpojumu kvalitātei” būtu jāpaskaidro, ka kvalitātes jēdzienam jāattiecas gan uz 
komerciālajiem, gan tehniskajiem standartiem (tie vēlāk jādefinē vispiemērotākajā līmenī). 
„Pirmā pieslēgšana” patiesībā nozīmē ļoti ierobežotu jēdzienu — tas nozīmē jauna objekta 
pieslēgšanu sadales tīklam pirmo reizi.

Grozījums Nr. 547
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – a) apakšpunkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.c) A  pielikuma a) punkta pirmo un 
otro ievilkumu aizstāj ar šādu:
„- nodrošinātie pakalpojumi, piedāvāto 
pakalpojumu komerciālās un tehniskās 
kvalitātes līmenis, kā arī pakalpojuma 
uzsākšanas laiks,”

Or. en

(Groza Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma a) apakšpunkta 2. ievilkuma formulējumu.)

Pamatojums

Būtu jānorāda, ka "kvalitātes līmenis" attiecas gan uz komerciālajiem, gan tehniskajiem 
standartiem. „Pirmās pieslēgšanas laiks” ir pārak šaurs standarts, un tas būtu jāpaplašina, 
attiecinot to uz visiem pieslēgšanas gadījumiem.

Grozījums Nr. 548
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.d) A pielikuma c) punktu aizstāj ar 
šādu:
„c) saņem pārredzamu neatkarīgu uz 
kopējiem kritērijiem balstītu informāciju 
par piemērojamajām cenām un tarifiem 
un par standarta noteikumiem un 
nosacījumiem attiecībā uz pieeju 
elektroenerģijas pakalpojumiem un to 
izmantošanu nacionālā un Kopienas 
līmenī;”

Or. en

(Groza Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma c) apakšpunkta formulējumu.)
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Grozījums Nr. 549
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.d) A pielikuma d) punktu aizstāj ar 
šādu: 
„d) lai nepieļautu diskrimināciju pret 
mazāk aizsargātiem patērētājiem, tiem 
piedāvā plašu norēķinu metožu izvēli, 
kam jāietver iepriekšapmaksāti 
mēraparāti un tarifu aprēķinātāji, kas 
vajadzības gadījumā izmantojami bez 
maksas. Visām noteikumu un nosacījumu 
atšķirībām ir jāatspoguļo tas, kādas ir 
dažādo norēķinu sistēmu izmaksas 
piegādātājam, un tās nedrīkst būt 
neproporcionālas. Vispārīgie noteikumi 
un nosacījumi ir taisnīgi un pārskatāmi. 
Tos sniedz skaidrā un saprotamā 
formulējumā. Patērētājus aizsargā no 
negodīgām vai maldinošām pārdošanas 
metodēm, tostarp elektroenerģijas 
pārdevēju noteiktiem ārpuslīgumiskiem 
šķēršļiem;”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma d) apakšpunkta formulējums, pievienojot jaunus 
elementus.)

Grozījums Nr. 550
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – d) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.d) A pielikuma d) punktu aizstāj ar 
šādu:
„(d) piedāvā plašu norēķinu metožu izvēli, 
kas nediskriminē mazāk aizsargātus 
patērētājus. Vispārīgie noteikumi un 
nosacījumi ir taisnīgi un pārskatāmi.  Tos 
sniedz skaidrā un saprotamā 
formulējumā.  Patērētājus aizsargā no 
negodīgām vai maldinošām pārdošanas 
metodēm, tostarp elektroenerģijas 
pārdevēju noteiktiem ārpuslīgumiskiem 
šķēršļiem;”

Or. en

(Groza Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma d) apakšpunkta formulējumu.)

Pamatojums

Mazāk aizsargātiem patērētājiem jo sevišķi vajadzīga aizsardzība pret tādām norēķinu 
metodēm, kas tos nostādītu neizdevīgā situācijā.

Grozījums Nr. 551
Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un
ar skaidru vienošanos un bez maksas var
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites 
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus
uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka datu 
formātu un kārtību, kādā piegādātāji un 
patērētāji var piekļūt datiem. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja 
iekasēt atsevišķu samaksu;

h) var viegli pāriet pie cita piegādātāja. 
Dalībvalstis nodrošina, lai patērētājiem 
būtu pieejami dati, kas nepieciešami 
efektīvai patērētāju pārejai, un lai varētu
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites 
datiem.  Par šo pakalpojumu neiekasē 
atsevišķu samaksu. Par datu pārvaldību
atbildīgā persona izpilda jebkuru 
pamatotu pieprasījumu sniegt datus tiešā 
veidā uzņēmumam, ko pilnvarojis 
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patērētājs. Dalībvalstis nodrošina, lai būtu 
saskaņots apraksts attiecībā uz tiem 
datiem, kas vajadzīgi efektīvai patērētāju 
pārejai un tam, lai šos datus pēc 
pieprasījuma varētu nodrošināt 
patērētājam. Piegādātājs uztur precīzus 
datus vismaz par ikmēneša patēriņu, kuri 
ir iegūstami ar „viedajiem” 
mēraparātiem. Dalībvalstis nodrošina, lai 
pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk kā 
2020. gadā, tiktu sākta „viedo” 
mēraparātu izlaide. Šādi iegūtos datus pēc 
pieprasījuma dara pieejamus patērētājam 
pienācīgā formātā un par tādu maksu,
kura atspoguļots sniegtais pakalpojums.

Or. en

Grozījums Nr. 552
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un 
ar skaidru vienošanos un bez maksas var 
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus 
uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka datu 
formātu un kārtību, kādā piegādātāji un 
patērētāji var piekļūt datiem. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja 
iekasēt atsevišķu samaksu;

h) var viegli pāriet pie cita piegādātāja. Ja 
pāriešanas procesam ir nepieciešama 
piegādes punkta informācija, uzskaites 
dati vai standarta patēriņa profils, 
dalībvalstis nodrošina, lai tas būtu 
pieejams bez maksas jebkuram 
uzņēmumam, kam ir atļauta pieeja šādiem
datiem.  Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus 
uzņēmumam.

Dalībvalstis nodrošina saskaņotu datu 
formātu un kārtību, kādā piegādātāji un 
vajadzības gadījumā patērētāji var piekļūt 
datiem. Par šo konkrēto pakalpojumu 
neiekasē izteiktu atsevišķu samaksu.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums koncentrējas uz to, lai nodrošinātu visus datus, kas pārejas procesā vajadzīgi, lai 
tie būtu tiešā veidā pieejami jaunajam piegādātājam, nevis lai šos datus patērētājam sniegtu 
pēc pieprasījuma attiecībā uz sistēmām.  Uz konkurenci balstīta tirgū jebkuras papildu 
izmaksas visbeidzot ienāk caur patērētāja rēķiniem.  Ar izmaiņām formulējumā ir jādara 
skaidrāks nolūks.

Grozījums Nr. 553
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un 
ar skaidru vienošanos un bez maksas var 
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites 
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus 
uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka viegli 
saprotamu datu formātu un kārtību, kādā 
piegādātāji un patērētāji var piekļūt datiem.
Par šo pakalpojumu nedrīkst no 
patērētāja iekasēt atsevišķu samaksu;

„h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un 
ar skaidru vienošanos un bez darījuma
maksas var nodrošināt jebkuram
piegādātājam piekļuvi saviem uzskaites 
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir izpildīt jebkuru 
pamatotu pieprasījumu attiecībā uz šiem 
datiem. Dalībvalstis nosaka viegli 
saprotamu datu formātu un kārtību, kādā 
piegādātāji un patērētāji var piekļūt datiem.
Pārvaldes iestādes atzīst visas izmaksas, 
kas radušās šim pakalpojumam;

Or. de

Pamatojums

Visiem datu pieprasījumiem jābūt pamatotiem. Jācenšas arī nodrošināt, lai tiktu atzītas 
augstās IT un radušās norēķinu sistēmas izmaksas.
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Grozījums Nr. 554
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un 
ar skaidru vienošanos un bez maksas var 
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus 
uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka datu 
formātu un kārtību, kādā piegādātāji un 
patērētāji var piekļūt datiem. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja 
iekasēt atsevišķu samaksu;

h) var viegli pāriet pie cita piegādātāja. Ja 
pāriešanas procesam ir nepieciešama 
piegādes punkta informācija, uzskaites 
dati vai standarta patēriņa profils, 
dalībvalstis nodrošina, lai tas būtu 
pieejams bez maksas jebkuram 
uzņēmumam, kam ir atļauta pieeja šādiem
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus 
uzņēmumam. Dalībvalstis nodrošina 
saskaņotu datu formātu un kārtību, kādā 
piegādātāji un vajadzības gadījumā
patērētāji var piekļūt datiem. Par šo
konkrēto pakalpojumu neiekasē izteiktu
atsevišķu samaksu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums koncentrējas uz to, lai nodrošinātu, ka jaunajam piegādātājam tiešā veidā ir 
pieejami visi dati, kas nepieciešami pārejas procesam. Piegādātājiem nav obligāti jābūt 
licencētiem, un, tā kā parasti uzskaites dati ir vajadzīgi tieši jaunajam piegādātājam, sistēmu 
pārejai var būt nepieciešams, lai datus nodotu pienācīgi pilnvarotām trešās puses uzskaites 
uzņēmumiem, nevis piegādātājam. Uz konkurenci balstīta tirgū jebkuras papildu izmaksas 
visbeidzot ienāk caur patērētāja rēķiniem.

Grozījums Nr. 555
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – h) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un 
ar skaidru vienošanos un bez maksas var 
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites 
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus 
uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka datu 
formātu un kārtību, kādā piegādātāji un 
patērētāji var piekļūt datiem. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja iekasēt 
atsevišķu samaksu;

„h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un 
ar skaidru vienošanos un bez maksas var 
nodrošināt jebkuram atļautam piegādes 
uzņēmumam piekļuvi saviem uzskaites 
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus 
uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka datu 
formātu un kārtību, kādā piegādātāji un 
patērētāji var piekļūt datiem. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja iekasēt 
atsevišķu samaksu;

Or. en

Pamatojums

Dažās valstīs, piemēram, Austrijā, piegādātājiem nav vajadzīga licence savas darbības 
veikšanai.

Grozījums Nr. 556
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja 
iekasēt atsevišķu samaksu;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ikmēneša rēķinu izrakstīšanu var uzsākt tikai pēc pienācīga pārejas perioda. Tā kā vēl ne 
visur ir ieviesti tālvadības elektroniskie skaitītāji, ikmēneša rēķinu izrakstīšana 
divpadsmitkārtīgi sadārdzinās norēķinu izmaksas. Tā rezultātā ievērojami pieaugtu izmaksas 
galapatērētājam un tiktu liegta tirgus piekļuve jauniem piegādātājiem, kas jau strādā ar ļoti 
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mazu peļņu.

Grozījums Nr. 557
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja 
iekasēt atsevišķu samaksu;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Līdz laikam, kamēr visur būs ieviesti tālvadības elektroniskie skaitītāji, ikmēneša rēķinu 
izrakstīšana divpadsmitkārtīgi sadārdzinās norēķinu izmaksas. Tā rezultātā ievērojami 
pieaugtu izmaksas galapatērētājam un tiktu liegta tirgus piekļuve jauniem piegādātājiem, kas 
jau strādā ar ļoti mazu peļņu. Ikmēneša rēķinu izrakstīšanu tādēļ var uzsākt tikai pēc 
pienācīga pārejas perioda.

Grozījums Nr. 558
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām. Par šo pakalpojumu 
nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu 
samaksu;

(i) pietiekami bieži saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām, lai varētu regulēt 
savu elektroenerģijas patēriņu. Pienācīgi 
jāņem vērā šādu pasākumu rentabilitāte.
Par šo pakalpojumu nedrīkst no patērētāja 
iekasēt atsevišķu samaksu;
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Or. en

Pamatojums

Pielikuma tekstam jāatbilst Direktīvai 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem.  Komisijas ierosinātais teksts nozīmētu neadekvātas 
izmaksas.

Grozījums Nr. 559
Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām. Par šo pakalpojumu
nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu 
samaksu;

(i) regulāri saņem pienācīgu informāciju 
par savu faktisko elektroenerģijas patēriņu 
un cenām. Par šo konkrēto pakalpojumu 
no patērētāja neiekasē izteiktu atsevišķu 
samaksu.

Or. en

Grozījums Nr. 560
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām. Par šo pakalpojumu 
nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu 
samaksu;

(i) pietiekami bieži saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām, lai varētu regulēt 
savu elektroenerģijas patēriņu. Pienācīgi 
jāņem vērā šādu pasākumu rentabilitāte.
Par šo pakalpojumu nedrīkst no patērētāja 
iekasēt atsevišķu samaksu;

Or. en
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Pamatojums

Ierosina pievienot šādu teikumu: "Šo informāciju sniedz, izmantojot pietiekamu termiņu, 
ņemot vērā patērētāju mērījumu aprīkojuma un attiecīgās elektroierīces jaudu."

Grozījums Nr. 561
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja 
iekasēt atsevišķu samaksu;

(i) regulāri saņem pienācīgu informāciju 
par savu faktisko elektroenerģijas patēriņu 
un cenām. Valsts pārvaldes iestādes atzīst 
visas izmaksas, kas radušās šim 
pakalpojumam;

Or. de

Pamatojums

Tā kā patērētājiem ir regulāri jāsaņem informācija par patēriņu un cenām, nav iemesla 
noteikt īpašu laika grafiku informācijas sniegšanai. Kopējai pārejai uz „viedajiem” 
mēraparātiem ir nepieciešama pienācīga sistēma — piemēram, ir jānodrošina pienācīgi 
īstenošanas laiki un jānodrošina, lai radušās izmaksas atzītu par tīkla izmaksām un tās 
atspoguļotu tīkla tarifos.

Grozījums Nr. 562
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) katru mēnesi saņem pienācīgu
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām. Par šo pakalpojumu
nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu 

(i) pietiekami bieži saņem informāciju par 
faktisko elektroenerģijas patēriņu un 
izmaksām, lai varētu regulēt savu 
elektroenerģijas patēriņu. Par šo konkrēto
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samaksu; pakalpojumu no patērētāja neiekasē 
izteiktu atsevišķu samaksu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā prasība, lai patērētājus informētu katru mēnesi, ir pārlieku stingra, un tā varētu 
būt neproporcionāla, ņemot vērā uzskaites augstās izmaksas.  

Turklāt uz šo jomu jau attiecas direktīva par energoefektivitātes pakalpojumiem. Uz 
konkurenci balstīta tirgū jebkuras papildu izmaksas visbeidzot ienāk caur patērētāja 
rēķiniem. Ar izmaiņām formulējumā ir jādara skaidrāks nolūks.

Grozījums Nr. 563
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) katru mēnesi saņem pienācīgu
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām. Par šo pakalpojumu
nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu 
samaksu;

(i) pietiekami bieži saņem informāciju par 
faktisko elektroenerģijas patēriņu un 
izmaksām, lai varētu regulēt savu 
elektroenerģijas patēriņu. Par šo konkrēto
pakalpojumu no patērētāja neiekasē 
izteiktu atsevišķu samaksu. 

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā prasība, lai patērētājus informētu katru mēnesi, ir pārlieku stingra, un tā varētu 
būt neproporcionāla, ņemot vērā uzskaites augstās izmaksas.   Turklāt uz šo jomu jau attiecas 
direktīva par energoefektivitātes pakalpojumiem.  Tādēļ formulējumam jābūt ļoti saskanīgam 
ar energoefektivitātes pakalpojumu direktīvu, lai novērstu prasību pārklāšanos un pretrunas 
šajā jomā.
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Grozījums Nr. 564
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) var mainīt piegādātāju jebkurā gada 
brīdī, un patērētāja norēķinus ar 
iepriekšējo piegādātāju nokārto ne vēlāk 
kā mēneša laikā pēc pēdējās piegādes, ko 
veicis iepriekšējais piegādātājs.

(j) var mainīt piegādātāju jebkurā gada 
brīdī, un šis process ilgst ne vairāk kā 
vienu mēnesi no brīža, kad ir nodrošināta 
visa paredzētā informācija un jaunais 
līgums starp patērētāju un jauno
piegādātāju ir stājies spēkā, līdz 
faktiskajam pāriešanas datumam.

Or. en

Pamatojums

Pāriešanas process nedrīkst patērētājam prasīt nesamērīgas pūles un laiku. Tādēļ ir svarīgi 
noteikt pārejas procesam termiņu. 

Šim procesam jānotiek viegli un ātri, un tas nedrīkst radīt risku nevienai no iesaistītajām 
pusēm. Pāriešanas procesā jāņem vērā tehniskās prasības, bet tas nedrīkst kļūt par šķērsli, 
kas traucētu patērētājam pāriet pie cita piegādātāja un „iesaldētu” tirgus daļas par labu 
dominējošajiem piegādātājiem.

Grozījums Nr. 565
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) var mainīt piegādātāju jebkurā gada 
brīdī, un patērētāja norēķinus ar 
iepriekšējo piegādātāju nokārto ne vēlāk kā 
mēneša laikā pēc pēdējās piegādes, ko 
veicis iepriekšējais piegādātājs.

(j) var mainīt piegādātāju jebkurā gada 
brīdī, un šis process ilgst ne vairāk kā 
vienu mēnesi no brīža, kad ir nodrošināta 
visa paredzētā informācija un jaunais 
līgums starp patērētāju un jauno 
piegādātāju ir stājies spēkā, līdz 
faktiskajam pāriešanas datumam.
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Patērētāja norēķinus ar iepriekšējo 
piegādātāju nokārto ne vēlāk kā mēneša 
laikā pēc pēdējās piegādes, ko veicis 
iepriekšējais piegādātājs.

Or. en

Pamatojums

Viens no svarīgākajiem uz konkurenci balstīta un efektīva enerģijas tirgus rādītājiem ir 
iespēja patērētājiem viegli pāriet pie cita piegādātāja. Tādēļ ir svarīgi noteikt pārejas 
procesam galīgo termiņu.

Grozījums Nr. 566
Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) var mainīt piegādātāju jebkurā gada 
brīdī, un patērētāja norēķinus ar 
iepriekšējo piegādātāju nokārto ne vēlāk 
kā mēneša laikā pēc pēdējās piegādes, ko 
veicis iepriekšējais piegādātājs.

(j) var neatkarīgi no esošajiem piegādes 
līgumiem un vienošanās par privātajiem 
tīkliem (nestandarta tīkliem) mainīt 
piegādātāju jebkurā gada brīdī. Dalībvalstis 
nodrošina  lai tiktu pieņemtas 
pamatprakses pamatnostādnes saprātīgam 
laika posmam no pārejas līdz pēdējā 
rēķina izrakstīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 567
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) var mainīt piegādātāju jebkurā gada (j) var mainīt piegādātāju jebkurā brīdī
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brīdī, un patērētāja norēķinus ar 
iepriekšējo piegādātāju nokārto ne vēlāk 
kā mēneša laikā pēc pēdējās piegādes, ko 
veicis iepriekšējais piegādātājs.

gada laikā , un patērētājam ir tiesības 
saņemt pēdējo rēķinu ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pēc pēdējās piegādes, ko veicis 
iepriekšējais piegādātājs.

Or. en

Pamatojums

Pielikuma tekstam jāatbilst Direktīvai 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem.  Komisijas ierosinātais teksts nozīmētu neadekvātas 
izmaksas.

Grozījums Nr. 568
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) var mainīt piegādātāju jebkurā gada 
brīdī, un patērētāja norēķinus ar iepriekšējo 
piegādātāju nokārto ne vēlāk kā mēneša 
laikā pēc pēdējās piegādes, ko veicis 
iepriekšējais piegādātājs.

(j) var mainīt piegādātāju jebkurā gada 
brīdī, un patērētāja norēķinus ar iepriekšējo 
piegādātāju iesniedz ne vēlāk kā divus 
mēnešus pēc pēdējās piegādes, ko veicis 
iepriekšējais piegādātājs.

Or. en

Pamatojums

Šī prasība ir jānosaka mazāk stingra, lai atzītu, ka, lai iepriekšējais piegādātājs slēgtu 
skaitītāja rādījumus, tas ir atkarīgs no sadales uzņēmuma/jaunā piegādātāja un no ražošanas 
procesiem.

Grozījums Nr. 569
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts 
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – ja) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(ja) patērētāja norēķinus ar iepriekšējo 
piegādātāju nokārto ne vēlāk kā mēneša 
laikā pēc pēdējās piegādes, ko veicis 
iepriekšējais piegādātājs.”

Or. en

Pamatojums

Pāriešanas process nedrīkst patērētājam prasīt nesamērīgas pūles un laiku. Tādēļ ir svarīgi 
noteikt pārejas procesam termiņu. 

Šim procesam jānotiek viegli un ātri, un tas nedrīkst radīt risku nevienai no iesaistītajām 
pusēm. Pāriešanas procesā jāņem vērā tehniskās prasības, bet tas nedrīkst kļūt par šķērsli, 
kas traucētu patērētājam pāriet pie cita piegādātāja un „iesaldētu” tirgus daļas par labu 
dominējošajiem piegādātājiem.

Grozījums Nr. 570
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikums – ja) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) ir piekļuve neitrālam konsultāciju 
dienestam, kas bez maksas sniedz 
informāciju konkrētos gadījumos par 
energoefektivitātes pasākumiem un 
piemērotāko piegādātāju, un maksāšanas 
alternatīvām, kas atbilst viņa vajadzībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no šā punkta pirmā un otrā 
apakšpunkta noteikumiem, jaunā 
7.a panta noteikumus piemēro no tā paša 
datuma, kad stājas spēkā šī direktīva.

Or. en

Pamatojums

Atkāpjoties no šā punkta pirmā un otrā apakšpunkta noteikumiem, jaunā 7.a panta 
noteikumus piemēro no tā paša datuma, kad stājas spēkā šī direktīva.

Grozījums Nr. 572
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstis atceļ visus normatīvos un 
administratīvos aktus, kas neļauj kādam 
dabasgāzes uzņēmumam, pārvaldes 
iestādei vai citai iestādei pildīt savus 
pienākumus vai īstenot savas pilnvaras 
vai pienākumus, ko paredz šī direktīva. 

Or. en

Pamatojums

Var gadīties, ka pārvaldes iestādes nespēj īstenot savas pilnvaras vai pienākumus, ko paredz 
šī direktīva, sakarā ar valsts tiesību aktiem. Mākslīgi zemu regulēti tarifi, kas parasti ir 
iestrādāti valsts tiesību aktos, var neļaut valsts pārvaldes iestādei nodrošināt, ka netiek 
pieļautas šķērssubsīdijas, un valsts tiesību akti var nepieļaut noteiktus pasākumus (piemēram, 
gāzes kapacitātes izsolīšanu) atsevišķās dalībvalstīs. Īstenošana ir arī saistīta ar šādu šķēršļu 
likvidēšanu, kuri kavē efektīvu konkurenci.  
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Grozījums Nr. 573
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Ja valsts vadīta iestāde tiek tiešā vai 
netiešā veidā iesaistīta vertikāli integrēta 
uzņēmuma daļu iegādē, cenu attiecībā uz 
vienošanos par šādu darījumu paziņo 
Komisijai. Šī paziņošana ietver sevī to, ka 
starptautisks audita uzņēmums apliecina 
attiecīgo aktīvu vērtību.  Komisija šo 
informāciju izmanto vienīgi valsts atbalsta 
pārraudzīšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt patiešām vienlīdzīgus konkurences nosacījumus starp valsts un privātiem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a.  Komisija katru gadu ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs 
direktīvas formālo un praktisko 
īstenošanu katrā dalībvalstī.”

Or. en

Pamatojums

Tam ir jānodrošina šajā direktīva paredzēto noteikumu efektīva īstenošana.
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Grozījums Nr. 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Balstoties uz sabiedriskajām 
apspriešanām un diskusijām ar 
kompetentajām iestādēm, pēc atzinuma 
saņemšanas no Energoregulatoru 
sadarbības aģentūras un sešus gadus pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā komisija ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par to, 
vai ir lietderīgi šo direktīvu saglabāt vai 
grozīt.  Elektroenerģijas uzņēmumu 
pārstrukturēšanas daudzās versijas, kas 
noteiktas Direktīvas 2003/54/EK 8.a–8.d, 
10. un 10.b pantā, pārbauda jo īpaši 
attiecībā uz to, cik efektīva ir to ietekme uz 
tīkla piekļuvi un nepieciešamajiem 
ieguldījumiem.

Or. en

Pamatojums

Tam ir jānodrošina šajā direktīva paredzēto noteikumu efektīva īstenošana.


