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Grozījums Nr. 275
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/55/EK
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2.a Komerciāli svarīga informācija 
jānosaka, izmantojot objektīvus un 
pārredzamus kritērijus.”

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība iekšējā gāzes tirgū ir svarīga tad, ja tā atbilst mērķim atbalstīt funkcionējošu 
tirgu. Visām papildu datu izpaušanas prasībām ir jāievēro uzņēmējdarbībai svarīgas 
informācijas konfidencialitāte, un tās nedrīkst būt pretrunā konkurences tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 276
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) Šādi aizstāj 12. panta 1. punktu:
„1. Katrs sadales sistēmas operators ir 
atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka 
sistēma spēj ilgtermiņā apmierināt 
saprātīgas gāzes sadales prasības, 
saskaņā ar saimnieciskajiem 
nosacījumiem ekspluatējot, uzturot un 
attīstot drošu, stabilu un efektīvu sadales 
sistēmu savā zonē, pienācīgi ņemot vērā 
vides aizsardzības prasības un veicinot 
energoefektivitāti.”
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Or. en

Pamatojums

Sadales sistēmas operatoriem jābūt tādai pašai atbildībai kā pārvades sistēmas operatoriem, 
lai izpildītu iepriekš izklāstītos kritērijus.

Grozījums Nr. 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) Šādi aizstāj 12. panta 1. punktu:
„1. Katrs sadales sistēmas operators ir 
atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka 
sistēma spēj ilgtermiņā apmierināt 
saprātīgas gāzes sadales prasības, 
saskaņā ar saimnieciskajiem 
nosacījumiem ekspluatējot, uzturot un 
attīstot drošu, stabilu un efektīvu sadales 
sistēmu savā zonā, pienācīgi ņemot vērā 
vides aizsardzības prasības un veicinot 
energoefektivitāti.”

Or. en

(Groza Direktīvas 2003/55/EK esošo 12. panta 1. punktu)

Pamatojums

Sadales sistēmas operatoriem jābūt tādai pašai atbildībai kā pārvades sistēmas operatoriem, 
lai izpildītu iepriekš izklāstītos kritērijus.

Grozījums Nr. 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 9.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
12. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.b) 12. pantā iekļauj šādu punktu:
„5.a Jāveic atbilstoši pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka sadales sistēmas 
operatoru darbiniekiem un vadībai nav 
nekādas personīgas ieinteresētības 
enerģijas patēriņa pieaugumā.”

Or. en

(Iekļauj jaunu punktu pēc Direktīvas 2003/55/EK 12. panta 5. punkta)

Pamatojums

Sadales sistēmas operatoru darbiniekiem jābūt ieinteresētiem energoefektivitātē, un tie 
nedrīkst gūt nekādu labumu no patēriņa līmeņu pieauguma viņu sadales zonā.

Grozījums Nr. 279
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (b.a) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
13. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b.a) Šādi aizstāj 2. punkta otro daļu:
„Dalībvalstis var nolemt nepiemērot 1. 
līdz 3. punktu integrētiem dabasgāzes 
uzņēmumiem, kas apkalpo mazāk nekā 
100000 pieslēgtu patērētāju”

Or. en

(Maina Direktīvas 2003/55/EK 13. panta 2. punkta otrās daļas formulējumu)

Pamatojums

Minimālais slieksnis ir jāpiemēro visam pantam, un arī turpmāk jādara tāpat. Šim 
formulējumam tas ir skaidri jāizsaka, iekļaujot jaunus punktus.
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Grozījums Nr. 280
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (c) apakšpunkts
Direktīva 2003/55/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja sadales sistēmas operators ietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā, dalībvalstis
nodrošina sadales sistēmas operatora 
darbības uzraudzību, lai tas nevarētu 
ļaunprātīgi izmantot vertikālo integrāciju, 
kropļojot konkurenci. Jo īpaši vertikāli 
integrēti sadales sistēmas operatori nedrīkst 
saziņā un zīmola veidošanā maldināt par 
vertikāli integrētā uzņēmuma piegādes 
struktūras atsevišķo identitāti.

3. Ja sadales sistēmas operators ietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā, valstu 
pārvaldes iestādes nodrošina sadales 
sistēmas operatora darbības uzraudzību, lai 
tas nevarētu ļaunprātīgi izmantot vertikālo 
integrāciju, kropļojot konkurenci. Jo īpaši 
vertikāli integrēti sadales sistēmas 
operatori nedrīkst saziņā un zīmola 
veidošanā maldināt par vertikāli integrētā 
uzņēmuma piegādes struktūras atsevišķo 
identitāti.

Or. en

Pamatojums

Valstu pārvaldes iestādēm jābūt atbildīgām par to, kā sadales sistēmu operatori īsteno 
īpašumtiesību nošķiršanas noteikumus, lai nodrošinātu to neatkarību.

Grozījums Nr. 281
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (c) apakšpunkts
Direktīva 2003/55/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja sadales sistēmas operators ietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā, dalībvalstis 
nodrošina sadales sistēmas operatora 
darbības uzraudzību, lai tas nevarētu 
ļaunprātīgi izmantot vertikālo integrāciju, 
kropļojot konkurenci. Jo īpaši vertikāli 
integrēti sadales sistēmas operatori nedrīkst 
saziņā un zīmola veidošanā maldināt par 

3. Ja sadales sistēmas operators ietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā, dalībvalstis 
nodrošina sadales sistēmas operatora 
darbības uzraudzību, lai tas nevarētu 
ļaunprātīgi izmantot vertikālo integrāciju, 
kropļojot konkurenci. Jo īpaši vertikāli 
integrēti sadales sistēmas operatori nedrīkst 
savā saziņas darbībā maldināt par vertikāli 
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vertikāli integrētā uzņēmuma piegādes 
struktūras atsevišķo identitāti.

integrētā uzņēmuma piegādes struktūras 
atsevišķo identitāti.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā rentabilitātes līmeni, pieprasīt izveidot atsevišķus zīmolus tīklam un sadalei būtu 
par daudz.

Grozījums Nr. 282
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (c) apakšpunkts
Direktīva 2003/55/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu to, ka sadales sistēmas 
operators pilnībā ievēro 2. punktu 
attiecībā uz sadales sistēmas operatora 
pilnīgu neatkarību, nediskriminējošu 
rīcību un aizliegumu vertikāli integrētu 
uzņēmumu piegādes struktūrai negodīgi 
izmantot vertikālās integrācijas 
priekšrocības. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Īpašumtiesību nošķiršanas noteikumus, kas ir enerģijas tirgu liberalizācijas galvenie 
noteikumi, nedrīkst grozīt ar pamatnostādnēm. To uzsver arī tas, ka Komisijas kompetence 
pieņemt šādas pamatnostādnes nozīmētu, ka tā drīkst iejaukties uzņēmējdarbības tiesību 
aktos.
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Grozījums Nr. 283
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (c) apakšpunkts
Direktīva 2003/55/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu to, ka sadales sistēmas 
operators pilnībā ievēro 2. punktu 
attiecībā uz sadales sistēmas operatora 
pilnīgu neatkarību, nediskriminējošu 
rīcību un aizliegumu vertikāli integrētu 
uzņēmumu piegādes struktūrai negodīgi 
izmantot vertikālās integrācijas 
priekšrocības. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai pamatnostādnes saskaņā ar parasto procedūru pieņemtu 
Parlaments un Padome. Pilnvaru nodošana Komisijai jāsaglabā tikai attiecībā uz visiem 
nepieciešamajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 284
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (c) apakšpunkts
Direktīva 2003/55/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu to, ka sadales sistēmas 
operators pilnībā ievēro 2. punktu
attiecībā uz sadales sistēmas operatora 
pilnīgu neatkarību, nediskriminējošu 

svītrots
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rīcību un aizliegumu vertikāli integrētu 
uzņēmumu piegādes struktūrai negodīgi 
izmantot vertikālās integrācijas 
priekšrocības. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātā komitoloģijas procedūra ierobežo Eiropas Parlamenta ietekmi, tādējādi no 
demokrātiskās likumdošanas procedūras darbības jomas izņemot svarīgos lēmumus par 
enerģijas tirgus formu. Tā kā komitoloģijas procedūrai var būt ļoti tālejošas sekas un tā kā 
šādi svarīgi noteikumi ietekmē pašu būtību īpašumtiesību nošķiršanas noteikumiem, kas 
attiecas uz pārvades tīklu operatoriem, tas ir principiāli jānoraida.

Grozījums Nr. 285
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (c) apakšpunkts
Direktīva 2003/55/EK
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu to, ka sadales sistēmas 
operators pilnībā ievēro 2. punktu 
attiecībā uz sadales sistēmas operatora 
pilnīgu neatkarību, nediskriminējošu 
rīcību un aizliegumu vertikāli integrētu 
uzņēmumu piegādes struktūrai negodīgi 
izmantot vertikālās integrācijas 
priekšrocības. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Šādas tālejošas Komisijas pilnvaras pieņemt pamatnostādnes attiecībā uz sadales sistēmas 
operatoriem, ieviešot regulatīvo kontroles procedūru, būtu nedemokrātiskas un tāpēc ir 
jānoraida.

Grozījums Nr. 286
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (c.a) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c.a) Iekļauj šādu 4.a apakšpunktu:

„4.a „Dalībvalstīm ir tiesības lemt, vai 1. 
līdz 4. punktu piemērot integrētiem 
dabasgāzes uzņēmumiem, kas apkalpo 
mazāk nekā 100 000 pieslēgtu patērētāju 
vai izolētus tīklus.”

Or. de

Pamatojums

Agrāk “de minimis” noteikumu piemēroja visam pantam, un tas tāpēc atradās pēdējā punktā.

Grozījums Nr. 287
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. punkts – (c.a) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c.a) Iekļauj šādu 4.a apakšpunktu:

“4a. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot 1. 
un 2. punktu integrētiem dabasgāzes 
uzņēmumiem, kas apkalpo mazāk nekā 
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100000 pieslēgtu patērētāju vai izolētus 
tīklus.”

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt rīcības brīvībai šīs direktīvas noteikumus neattiecināt uz mazākiem 
sadales tīkliem.

Grozījums Nr. 288
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2003/55/EK
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neliedz darboties apvienotam
pārvades, SDG, uzglabāšanas un sadales 
sistēmas operatoram, ja katrā no darbībām 
tiek nodrošināta atbilstība 7. panta, 
9.a panta un 13. panta 1. punkta 
attiecīgajiem noteikumiem.

Šī direktīva kā visefektīvāko risinājumu 
pieejas nodrošināšanai trešām personām 
veicina apvienotu pārvades, SDG, 
uzglabāšanas un sadales sistēmas 
operatoru darbību, ja katrā no darbībām 
tiek nodrošināta atbilstība 7. panta, 
9.a panta un 13. panta 1. punkta 
attiecīgajiem noteikumiem. Apvienots 
pārvades, SDG un uzglabāšanas sistēmas 
operators jāievieš katrā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2003/55/EK
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neliedz darboties apvienotam 
pārvades, SDG, uzglabāšanas un sadales 

Šī direktīva neliedz darboties apvienotam 
pārvades, SDG, uzglabāšanas un sadales 
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sistēmas operatoram, ja katrā no darbībām 
tiek nodrošināta atbilstība 7. panta, 
9.a panta un 13. panta 1. punkta
attiecīgajiem noteikumiem.

sistēmas operatoram, ja katrā no darbībām 
tiek nodrošināta atbilstība 7. panta, 9.a, 
9.b panta un 13. panta 1. punkta
attiecīgajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā 15. panta grozījumā ir ņemts vērā tas, ka īpašumtiesību nošķiršanas prasības pārvades 
sistēmas operatoriem tagad ir noteiktas 9. līdz 9.b pantā.

Grozījums Nr. 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Šādi aizstāj 18. panta 1. punktu:
„1. Dalībvalstis nodrošina tādas 
regulētas sistēmas ieviešanu, kas trešai 
personai dod pieeju pārvades un sadales 
sistēmai, [...] SDG objektiem, 
uzglabāšanas iekārtām un gāzes apstrādes 
iekārtām, pamatojoties uz publicētu 
tarifu, ko piemēro visiem tiesīgiem 
patērētājiem, tostarp piegādes 
uzņēmumiem, un piemēro objektīvi un 
bez sistēmas lietotāju diskriminācijas. 
Dalībvalstis nodrošina to, ka šos tarifus 
vai metodiku, ko izmanto tarifu 
aprēķināšanā, 25. panta 1. punktā 
minētā pārvaldes iestāde apstiprina 
pirms to stāšanās spēkā, un ka šie tarifi 
un metodika, ja apstiprina vienīgi 
metodiku, tiek publicēti pirms to 
stāšanās spēkā.”

Or. en

(Groza Direktīvas 2003/55/EK esošo 18. panta 1. punktu)
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Pamatojums

Dažās dalībvalstīs uzglabāšanas iekārtu un gāzes kvalitātes pārveidošanas iekārtu 
pieejamība ir svarīgs jautājums. Kvalitatīvu pārveidošanas resursu pieejamībai ir izšķiroša 
nozīme sašķidrinātas gāzes vairumtirdzniecības tirgu attīstībai gan valstu, gan reģionāla 
līmenī. Tāpēc ir jāregulē trešo personu pieeja uzglabāšanas un gāzes kvalitātes 
pārveidošanas iekārtām, lai nodrošinātu nediskriminējošu pieeju elastīgumam un gāzes 
kvalitātes pārveidošanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 291
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Šādi aizstāj 18. panta 1. punktu:
„1. Dalībvalstis nodrošina tādas sistēmas 
ieviešanu, kas trešai personai dod pieeju 
pārvades un sadales sistēmai, tostarp 
saspiestas glāzes uzglabāšanas 
pakalpojumiem un papildpakalpojumiem, 
un SDG objektiem, pamatojoties uz 
publicētu tarifu, ko piemēro visiem 
tiesīgiem patērētājiem, tostarp piegādes 
uzņēmumiem, un piemēro objektīvi un 
bez sistēmas lietotāju diskriminācijas. 
Dalībvalstis nodrošina to, ka šos tarifus 
vai metodiku, ko izmanto tarifu 
aprēķināšanā, 25. panta 1. punktā 
minētā pārvaldes iestāde apstiprina 
pirms to stāšanās spēkā, un ka šie tarifi 
un metodika, ja apstiprina vienīgi 
metodiku, tiek publicēti pirms to 
stāšanās spēkā.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums uzdevumu nodrošināt pieeju saspiestas gāzes uzglabāšanas pakalpojumiem un 
papildpakalpojumiem uzdod pārvades un sadales sistēmu operatoriem, nevis uzglabāšanas 
operatoriem, kā pašlaik paredzēts 19. panta projektā. Tāpat kā attiecībā uz līdzsvarošanu un 
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kvalitātes maiņu elastīguma nodrošināšana vienas dienas robežās, izmantojot saspiestas 
gāzes uzglabāšanas iekārtas utt., ir daļa no pārvades sistēmas operatora galvenajiem 
uzdevumiem un ir jāuzskata par daļu no pārvades (tas ir, pakļautu regulētai trešo personu 
piekļuvei, ja vien nav paredzēts atbrīvojums), nevis par daļu no uzglabāšanas sistēmas 
operatora uzdevumiem.

Grozījums Nr. 292
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.b) Iekļauj šādu pantu:
„18.a pants
1. Lai organizētu pieeju SGD iekārtām, ja 
šī iekārtas ekspluatē neatkarīgi 
infrastruktūras operatori ar nenošķirtām 
īpašumtiesībām saskaņā ar 7. panta 
1. punktu, kuri sniedz atklātu pieeju, 
dalībvalstis var izvēlēties 2. punktā minēto 
procedūru. Šo procedūru piemēro 
saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.
2. Ja pieeja tiek apspriesta pārrunās, 
dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai dabasgāzes uzņēmumi un 
tiesīgie patērētāji tajā teritorijā, uz ko 
attiecas savstarpēji savienota sistēma, vai 
ārpus tās, var vienoties par pieeju SDG 
iekārtām. Pušu pienākums ir labticīgi 
vienoties par pieeju SDG iekārtām.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā tiek būvētas daudzas SDG iekārtas, nav šaubu, ka parādās tirgus, kurā valda taisnīgi 
konkurences apstākļi. Iespējai apspriest pieeju pārrunās jābūt pieejamai jo sevišķi 
uzņēmumiem ar nenošķirtām īpašumtiesībām, jo šādā gadījumā nav šaubu par to, ka starp 
tiem nav nekādu interešu konfliktu. Tāpēc regulējums principā var būt mazāks.
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Grozījums Nr. 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.b) Iekļauj šādu pantu:
„18.a pants
1. Lai organizētu pieeju SGD iekārtām, ja 
šī iekārtas ekspluatē neatkarīgi 
infrastruktūras operatori ar nenošķirtām 
īpašumtiesībām saskaņā ar 7. panta 
1. punktu, kuri sniedz atklātu pieeju, 
dalībvalstis var izvēlēties 2. punktā minēto 
procedūru. Šo procedūru piemēro 
saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.
2. Ja pieeja tiek apspriesta pārrunās, 
dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai dabasgāzes uzņēmumi un 
tiesīgie patērētāji tajā teritorijā, uz ko 
attiecas savstarpēji savienota sistēma, vai 
ārpus tās, var vienoties par pieeju SDG 
iekārtām. Pušu pienākums ir labticīgi 
vienoties par pieeju SDG iekārtām.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā tiek būvētas daudzas SDG iekārtas, nav šaubu, ka parādās tirgus, kurā valda taisnīgi 
konkurences apstākļi. Pašlaik ieguldījumus SGD iekārtās daudzos gadījumos veic, atkāpjoties 
no bijušā 22. panta. Ja pastāv izvēle pieeju apspriest pārrunās, tad ieguldījumus var vēl 
vairāk stimulēt ar (ieguldītājiem) pieņemamu regulējošo režīmu. Iespējai pieeju apspriest 
pārrunās jābūt pieejamai jo sevišķi uzņēmumiem ar nenošķirtām īpašumtiesībām.
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Grozījums Nr. 294
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.c) Šādi aizstāj 19. panta 1. punktu:
„1. Lai organizētu pieeju uzglabāšanas 
iekārtām un saspiestas gāzes 
uzglabāšanai sistēmā, ja tas ir tehniski 
un/vai ekonomiski vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu pieeju sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā, kā arī lai 
organizētu pieeju papildpakalpojumiem, 
dalībvalstis pieņem 3. punktā minēto 
procedūru. Šīs procedūras darbojas 
saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem 
un nediskriminējošiem kritērijiem.”

Or. en

(Papildina Direktīvas 2003/55/EK 19. panta 1. punktu, daļēji iekļaujot Komisijas 
priekšlikuma formulējumu)

Grozījums Nr. 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.c) Šādi aizstāj 19. panta 1. punktu:
„1. Lai organizētu pieeju uzglabāšanas 
iekārtām un saspiestas gāzes 
uzglabāšanai sistēmā, ja tas ir tehniski 
un/vai ekonomiski vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu pieeju sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā, kā arī lai 
organizētu pieeju papildpakalpojumiem, 
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dalībvalstis izmanto 4. punktā aprakstīto 
regulētas pieejas procedūru. Ja šāda 
pieeja ir organizēta ar tāda neatkarīga 
infrastruktūras operatora starpniecību, 
kam ir nenošķirtas īpašumtiesības 
saskaņā ar 7. panta 1. punktu un kas 
sniedz atklātu pieeju, dalībvalstis var 
izvēlēties vienu vai abas no 3. un 
4. punktā minētajām procedūrām. Šīs 
procedūras darbojas saskaņā ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.”

Or. en

Pamatojums

Iespējai pieeju apspriest pārrunās jābūt pieejamai jo sevišķi uzņēmumiem ar nenošķirtām 
īpašumtiesībām, jo šādā gadījumā nav šaubu par to, ka starp tiem nav nekādu interešu 
konfliktu, piemēram, starp ražošanas/piegādes interesēm no vienas puses un pārvades 
interesēm no otras. Tāpēc regulējums principā var būt mazāks, piemēram, ex-post, nevis ex-
ante.

Grozījums Nr. 296
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.c) Šādi aizstāj 19. panta 1. punktu: 
„1. Lai organizētu pieeju uzglabāšanas 
iekārtām un saspiestas gāzes 
uzglabāšanai sistēmā, ja tas ir tehniski 
un/vai ekonomiski vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu pieeju sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā, kā arī lai 
organizētu pieeju papildpakalpojumiem, 
dalībvalstis izmanto 4. punktā aprakstīto 
regulētas pieejas procedūru. Ja šāda 
pieeja ir organizēta ar tāda neatkarīga 
infrastruktūras operatora starpniecību, 
kam ir nenošķirtas īpašumtiesības 
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saskaņā ar 7. panta 1. punktu un kas 
sniedz atklātu pieeju, dalībvalstis var 
izvēlēties vienu vai abas no 3. un 
4. punktā minētajām procedūrām. Šīs 
procedūras darbojas saskaņā ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.”

Or. en

Pamatojums

Iespējai pieeju apspriest pārrunās jābūt pieejamai jo sevišķi uzņēmumiem ar nenošķirtām 
īpašumtiesībām, jo šādā gadījumā nav šaubu par to, ka starp tiem nav nekādu interešu 
konfliktu, piemēram, starp ražošanas/piegādes interesēm no vienas puses un pārvades 
interesēm no otras. Tāpēc regulējums principā var būt mazāks, piemēram, ex-post, nevis ex-
ante.

Grozījums Nr. 297
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.c) Šādi aizstāj 19. panta 1. punktu:
„1. Lai organizētu pieeju uzglabāšanas 
iekārtām [...], ja tas ir tehniski un/vai 
ekonomiski vajadzīgs, lai nodrošinātu 
efektīvu pieeju sistēmai patērētāju 
apgādes nolūkā, [...] dalībvalstis var 
izvēlēties vienu vai abas no 3. un 
4. punktā minētajām procedūrām. Šīs 
procedūras darbojas saskaņā ar 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.”

Or. en

Jauns 1. panta 11.c punkts, kas groza 19. panta 1. punktu (Direktīva (2003/55/EK), pievienots 
Komisijas priekšlikumam, kā norādīts
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Pamatojums

Grozījums atceļ dalībvalstīm pašlaik pieejamo izvēli starp regulētu trešo personu pieeju un 
pārrunas par trešo personu pieeju (RTPA vai NTPA) attiecībā uz palīgpakalpojumiem, 
tostarp saspiestas gāzes uzglabāšanas pakalpojumiem.  Tāpat kā attiecībā uz līdzsvarošanu 
un kvalitātes maiņu elastīguma nodrošināšana vienas dienas robežās, izmantojot saspiestas 
gāzes uzglabāšanas iekārtas utt., ir daļa no pārvades sistēmas operatora galvenajiem 
uzdevumiem un ir jāuzskata par daļu no pārvades (tas ir, pakļautu regulētai trešo personu 
piekļuvei, ja vien nav paredzēts atbrīvojums).

Grozījums Nr. 298
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 11.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.c) Šādi aizstāj 19. panta 1. punktu:
„1. Lai organizētu pieeju uzglabāšanas 
iekārtām un saspiestas gāzes 
uzglabāšanai sistēmā, ja tas ir tehniski 
un/vai ekonomiski vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu pieeju sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā, kā arī lai 
organizētu pieeju papildpakalpojumiem, 
dalībvalstis var izvēlēties vienu vai abas 
no 3. un 4. punktā minētajām 
procedūrām. Šīs procedūras darbojas 
saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem 
un nediskriminējošiem kritērijiem.
Valstu pārvaldes iestādes seko šo kritēriju 
ievērošanai.”

Or. en

Pamatojums

Valstu regulatoriem ir jānodrošina, lai pieeja uzglabāšanas iekārtām tiek garantēta saskaņā 
ar konkrētiem pārredzamiem noteikumiem, ko ievēro valstu pārvaldes iestādes.
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Grozījums Nr. 299
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka un publicē kritērijus, 
pēc kuriem var vērtēt, vai pieeja 
uzglabāšanas iekārtām un saspiestas 
gāzes uzglabāšanai ir tehniski un/vai 
ekonomiski nepieciešama, lai nodrošinātu 
efektīvu piekļuvi sistēmai patērētāju 
apgādes nolūkā. Dalībvalstis publisko vai 
paredz, ka uzglabāšanas un pārvades 
sistēmas operatori publisko, kuras 
uzglabāšanas iekārtas vai to daļas, vai 
kāda saspiestas gāzes uzglabāšana 
sistēmā tiek piedāvāta atbilstoši 3. un 
4. punktā minētajām procedūrām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lēmums par to, vai sniegt vai nesniegt pieeju uzglabāšanai, ir tehniski un/vai ekonomiski 
nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu pieeju sistēmai patērētāju apgādes nolūkā, katrā 
atsevišķajā gadījumā. Tāpēc kopējās jaudas vispārēja nošķiršana atkarībā no tā, vai tā ir vai 
nav nepieciešama patērētāju apgādei, tehniski ir sarežģīta vai pat praktiski neiespējama. Šī 
uzdevuma sarežģītību raksturo arī tas, ka šo jautājumu Madrides forumā apsprieda visi 
attiecīgie tirgus dalībnieki, bet nevarēja panākt nekādu vienošanos. 

Grozījums Nr. 300
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka un publicē kritērijus, 
pēc kuriem var vērtēt, vai pieeja 

Dalībvalstis nosaka un publicē kritērijus, 
pēc kuriem var vērtēt, vai pieeja 
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uzglabāšanas iekārtām un saspiestas gāzes 
uzglabāšanai ir tehniski un/vai ekonomiski 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu 
piekļuvi sistēmai patērētāju apgādes 
nolūkā. Dalībvalstis publisko vai paredz, 
ka uzglabāšanas un pārvades sistēmas 
operatori publisko, kuras uzglabāšanas 
iekārtas vai to daļas, vai kāda saspiestas 
gāzes uzglabāšana sistēmā tiek piedāvāta 
atbilstoši 3. un 4. punktā minētajām 
procedūrām.

uzglabāšanas iekārtām un saspiestas gāzes 
uzglabāšanai ir tehniski un/vai ekonomiski 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu 
piekļuvi sistēmai patērētāju apgādes 
nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka un publicē kritērijus, 
pēc kuriem var vērtēt, vai pieeja 
uzglabāšanas iekārtām un saspiestas gāzes 
uzglabāšanai ir tehniski un/vai ekonomiski 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu 
piekļuvi sistēmai patērētāju apgādes 
nolūkā. Dalībvalstis publisko vai paredz, 
ka uzglabāšanas un pārvades sistēmas 
operatori publisko, kuras uzglabāšanas 
iekārtas vai to daļas, vai kāda saspiestas 
gāzes uzglabāšana sistēmā tiek piedāvāta 
atbilstoši 3. un 4. punktā minētajām 
procedūrām.

Valstu pārvaldes iestādes nosaka un 
publicē kritērijus, pēc kuriem var vērtēt, 
vai pieeja uzglabāšanas iekārtām un 
saspiestas gāzes uzglabāšanai ir tehniski 
un/vai ekonomiski nepieciešama, lai 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā. Dalībvalstis 
publisko vai paredz, ka uzglabāšanas un 
pārvades sistēmas operatori publisko, kuras 
uzglabāšanas iekārtas vai to daļas, vai kāda 
saspiestas gāzes uzglabāšana sistēmā tiek 
piedāvāta.

Or. en

Pamatojums

Tā kā gāzes uzglabāšana joprojām ir dažu vēsturisko operatoru rokās, sarunās apspriesta 
piekļuve nerada konkurējošu piekļuvi uzglabāšanai. Tādēļ priekšroka jādod regulētai pieejai. 
Noteikt un publiskot šo kritēriju ir valstu pārvaldes iestāžu uzdevums.
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Grozījums Nr. 302
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka un publicē kritērijus, 
pēc kuriem var vērtēt, vai pieeja 
uzglabāšanas iekārtām un saspiestas gāzes 
uzglabāšanai ir tehniski un/vai ekonomiski 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu 
piekļuvi sistēmai patērētāju apgādes 
nolūkā. Dalībvalstis publisko vai paredz, 
ka uzglabāšanas un pārvades sistēmas
operatori publisko, kuras uzglabāšanas 
iekārtas vai to daļas, vai kāda saspiestas 
gāzes uzglabāšana sistēmā tiek piedāvāta
atbilstoši 3. un 4. punktā minētajām 
procedūrām.

Valstu pārvaldes iestādes nosaka un 
publicē kritērijus, pēc kuriem var vērtēt, 
vai pieeja uzglabāšanas iekārtām ir tehniski 
un/vai ekonomiski nepieciešama, lai 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā. Valstu 
pārvaldes iestādes publisko vai paredz, ka 
uzglabāšanas operatori publisko, kuras 
uzglabāšanas iekārtas vai to daļas tiek 
piedāvātas atbilstoši 3. un 4. punktā 
minētajām procedūrām.

Or. en

(Komisijas priekšlikuma 1. panta 12. punkts grozīts, kā norādīts)

Pamatojums

Lai gan izvēle starp regulētu trešo personu pieeju un pārrunām par trešo personu pieeju 
(RTPA un NTPA) joprojām ir dalībvalstu lēmums, konkrētās vienošanās ir jāpārrauga valsts 
pārvaldes iestādei, tostarp izstrādājot un publicējot izņēmuma kritērijus un prasot 
nepieciešamo pārredzamību saskaņā ar Aģentūras izstrādāto Eiropas regulatīvo sistēmu.

Grozījums Nr. 303
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Svītro 19. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Svītro 19. panta 3. punktu.

Or. en

(Direktīvas 2003/55/EK 19. panta 3. punkta svītrojums)

Grozījums Nr. 305
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Šādi aizstāj 19. panta 3. punktu:
„3. Ja par pieeju notiek pārrunas, 
dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai dabasgāzes uzņēmumi 
un tiesīgie patērētāji tajā teritorijā, uz 
ko attiecas savstarpēji savienota sistēma, 
vai ārpus tās, var vienoties par pieeju 
uzglabāšanai [...], ja tas ir tehniski 
un/vai ekonomiski vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu pieeju sistēmai [...]. 
Pušu pienākums ir labticīgi vienoties par 
pieeju uzglabāšanai [...].
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Par līgumiem, kas attiecas uz pieeju 
uzglabāšanai [...], vienojas ar attiecīgo 
uzglabāšanas sistēmas operatoru [...]. 
Dalībvalstis pieprasa, lai uzglabāšanas 
sistēmas operatori [...] publicē galvenos 
komerciālos nosacījumus par
uzglabāšanas [...] izmantošanu sešu 
mēnešu laikā pēc šīs direktīvas 
īstenošanas un pēc tam reizi gadā. Šo 
nosacījumu izstrādē ņem vērā sistēmas 
lietotāju viedokļus, kuri var individuāli 
vai kolektīvi ierosināt to grozījumus.”

Or. en

(Jauns 1. panta 12.c punkts, kas groza 19. panta 3. punktu (Direktīva (2003/55/EK), 
pievienots Komisijas priekšlikumam, kā norādīts)

Pamatojums

Grozījums atceļ dalībvalstīm pašlaik pieejamo izvēli starp regulētu trešo personu pieeju 
attiecībā uz palīgpakalpojumiem, tostarp saspiestas gāzes uzglabāšanas pakalpojumiem. 
Tāpat kā attiecībā uz līdzsvarošanu un kvalitātes maiņu elastīguma nodrošināšana vienas 
dienas robežās, izmantojot saspiestas gāzes uzglabāšanas iekārtas utt., ir jāaplūko kā daļa no 
pārvades sistēmas operatora galvenajiem uzdevumiem un ir jāuzskata par daļu no pārvades 
(tas ir, pakļautu regulētai trešo personu piekļuvei, ja vien nav paredzēts atbrīvojums).

Grozījums Nr. 306
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.b) Šādi aizstāj 19. panta 4. punktu:
„4. Ja pieeja tiek regulēta, dalībvalstis 
veic nepieciešamos pasākumus, lai 
dabasgāzes uzņēmumiem un tiesīgajiem 
patērētājiem tajā teritorijā, uz ko 
attiecas savstarpēji savienota sistēma, 
vai ārpus tās, ir tiesības uz pieeju 
uzglabāšanai, [...] pamatojoties uz 
publicētiem tarifiem un/vai citiem 
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uzglabāšanas [...] noteikumiem un 
nosacījumiem, ja tas ir tehniski un/vai 
ekonomiski vajadzīgs, lai nodrošinātu 
efektīvu pieeju sistēmai [...]. Šo tarifu un 
citu noteikumu un nosacījumu izstrādē 
ņem vērā sistēmas lietotāju viedokļus, 
kuri var individuāli vai kolektīvi ierosināt 
to grozījumus. Tiesīgajiem patērētājiem 
var piešķirt pieejas tiesības, ļaujot tiem 
slēgt piegādes līgumus ar konkurējošiem 
dabasgāzes uzņēmumiem, kas nav 
sistēmas vai saistīta uzņēmuma īpašnieki 
un/vai operatori.”

Or. en

(Jauns 1. panta 12.b punkts, kas groza 19. panta 4. punktu (Direktīva (2003/55/EK), 
pievienots Komisijas priekšlikumam, kā norādīts)

Pamatojums

Grozījums atceļ dalībvalstīm pašlaik pieejamo izvēli starp regulētu trešo personu pieeju 
attiecībā uz palīgpakalpojumiem, tostarp saspiestas gāzes uzglabāšanas pakalpojumiem. 
Tāpat kā attiecībā uz līdzsvarošanu un kvalitātes maiņu elastīguma nodrošināšana vienas 
dienas robežās, izmantojot saspiestas gāzes uzglabāšanas iekārtas utt., ir jāaplūko kā daļa no 
pārvades sistēmas operatora galvenajiem uzdevumiem un ir jāuzskata par daļu no pārvades 
(tas ir, pakļautu regulētai trešo personu piekļuvei, ja vien nav paredzēts atbrīvojums).

Grozījums Nr. 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.b) Šādi aizstāj 19. panta 4. punktu:
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„4. Ja pieeja tiek regulēta, valstu 
pārvaldes iestādes veic nepieciešamos 
pasākumus, lai dabasgāzes uzņēmumiem 
un tiesīgajiem patērētājiem tajā 
teritorijā, uz ko attiecas savstarpēji 
savienota sistēma, vai ārpus tās, ir 
tiesības uz pieeju uzglabāšanai, 
saspiestas gāzes uzglabāšanai sistēmā un 
citiem papildpakalpojumiem, 
pamatojoties uz publicētiem tarifiem 
un/vai citiem uzglabāšanas un saspiestas 
gāzes uzglabāšanas sistēmā noteikumiem 
un nosacījumiem, ja tas ir tehniski 
un/vai ekonomiski vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu pieeju sistēmai, kā 
arī organizētu pieeju citiem 
papildpakalpojumiem. Tiesīgajiem 
patērētājiem var piešķirt pieejas 
tiesības, ļaujot tiem slēgt piegādes 
līgumus ar konkurējošiem dabasgāzes 
uzņēmumiem, kas nav sistēmas vai 
saistīta uzņēmuma īpašnieki un/vai 
operatori.”

Or. en

(Direktīvas 2003/55/EK 19. panta 3. punkta svītrojums)

Pamatojums

Tā kā gāzes uzglabāšana joprojām ir dažu vēsturisko operatoru rokās, sarunās apspriesta 
piekļuve nerada konkurējošu piekļuvi uzglabāšanai. Tādēļ vienīgajai iespējai jābūt regulētai 
pieejai. Šajā kontekstā valsts regulatoram ir pienākums veikt vajadzīgos pasākumus.

Grozījums Nr. 308
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 12.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.b) Šādi aizstāj 19. panta 4. punktu:
„4. Attiecībā uz regulēto pieeju 
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dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai dabasgāzes uzņēmumiem 
un tiesīgajiem patērētājiem tajā 
teritorijā, uz ko attiecas savstarpēji 
savienota sistēma, vai ārpus tās, ir 
tiesības uz pieeju uzglabāšanai, 
saspiestas gāzes uzglabāšanai sistēmā un 
citiem papildpakalpojumiem, 
pamatojoties uz publicētiem tarifiem 
un/vai citiem uzglabāšanas un saspiestas 
gāzes uzglabāšanas sistēmā noteikumiem 
un nosacījumiem, ja tas ir tehniski 
un/vai ekonomiski vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu pieeju sistēmai, kā 
arī organizētu pieeju citiem 
papildpakalpojumiem. Tiesīgajiem 
patērētājiem var piešķirt pieejas 
tiesības, ļaujot tiem slēgt piegādes 
līgumus ar konkurējošiem dabasgāzes 
uzņēmumiem, kas nav sistēmas vai 
saistīta uzņēmuma īpašnieki un/vai 
operatori.”

Or. en

(Maina Direktīvas 2003/55/EK esošo 1. panta 4. punkta formulējumu)

Grozījums Nr. 309
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz nozīmīgākajiem jauniem gāzes 
infrastruktūras objektiem, t.i., 
starpsavienojumiem dalībvalstu starpā, 
SDG un uzglabāšanas objektiem, pēc 
pieprasījuma uz ierobežotu laiku var 
neattiecināt 7., 18., 19., 20. panta un
24.c panta 4., 5. un 6. punkta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 

1. Uz nozīmīgākajiem jauniem gāzes 
infrastruktūras objektiem, t.i., 
starpsavienojumiem dalībvalstu starpā, 
SDG un uzglabāšanas objektiem, pēc 
pieprasījuma uz ierobežotu laiku var 
neattiecināt 24.c panta 4., 5. un 6. punkta 
noteikumus saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

Or. en
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Pamatojums

Atbrīvojumus galvenokārt piemēro svarīgiem un kritiski nozīmīgiem infrastruktūras objektiem 
(starpsavienojumiem, SDG ražotnēm, uzglabāšanas iekārtām), kas ir tieši tie, kuriem 
nepieciešama visneitrālākā apsaimniekošana un pārvaldība. Tarifiem ir tieša ietekme uz 
ieguldījumu ekonomisko dzīvotspēju, bet ne citiem atbrīvojumiem. Atbrīvojums no trešo 
personu pieejas nav būtisks, ja vien ir pietiekams un stabils infrastruktūras izmantošanas 
līmenis.

Grozījums Nr. 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz nozīmīgākajiem jauniem gāzes 
infrastruktūras objektiem, t.i., 
starpsavienojumiem dalībvalstu starpā, 
SDG un uzglabāšanas objektiem, pēc 
pieprasījuma uz ierobežotu laiku var 
neattiecināt 7., 18., 19., 20. panta un 
24.c panta 4., 5. un 6. punkta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 

1. Uz nozīmīgākajiem jauniem gāzes 
infrastruktūras objektiem, piem., 
starpsavienojumiem dalībvalstu starpā, 
SDG un uzglabāšanas objektiem, pēc 
pieprasījuma uz noteiktu laiku var 
neattiecināt 7., 18., 19., 20. panta un 
24.c panta 4., 5. un 6. punkta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 

Or. en

Pamatojums

Izteiciena “t.i.” izmantošana nozīmē, ka saraksts ir izsmeļošs, lai gan nav ne tāda nodoma, ne 
pašreizējās prakses. Laikposmam, kurā piemēro atbrīvojumu, laikā, kad pieņem lēmumu par 
ieguldījumu veikšanu, jābūt pārredzamam.

Grozījums Nr. 311
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz nozīmīgākajiem jauniem gāzes 
infrastruktūras objektiem, t.i., 
starpsavienojumiem dalībvalstu starpā, 
SDG un uzglabāšanas objektiem, pēc 
pieprasījuma uz ierobežotu laiku var 
neattiecināt 7., 18., 19., 20. panta un 
24.c panta 4., 5. un 6. punkta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1. Uz nozīmīgākajiem jauniem gāzes 
infrastruktūras objektiem, t.i., 
starpsavienojumiem dalībvalstu starpā, 
SDG un uzglabāšanas objektiem, pēc 
pieprasījuma uz noteiktu laiku var 
neattiecināt 7., 18., 19., 20. panta un 
24.c panta 4., 5. un 6. punkta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Laikposmam, kurā piemēro atbrīvojumu, laikā, kad pieņem lēmumu par ieguldījumu veikšanu, 
jābūt pārredzamam. Visā, pilnvarām, kas pārvaldes iestādēm piešķirtas, lai mainītu 
nosacījumus, kas bijuši piemērojami laikā, kad pieņemts galīgais lēmums par ieguldījumiem 
saistībā ar jaunu projektu, jābūt pakļautiem skaidrai un vienkāršai pārsūdzēšanas 
procedūrai. Plānošanas apstiprinājumiem nedrīkst beigties termiņš, un tos nedrīkst mainīt 
automātiski.

Grozījums Nr. 312
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz nozīmīgākajiem jauniem gāzes 
infrastruktūras objektiem, t.i., 
starpsavienojumiem dalībvalstu starpā, 
SDG un uzglabāšanas objektiem, pēc 
pieprasījuma uz ierobežotu laiku var 
neattiecināt 7., 18., 19., 20. panta un 
24.c panta 4., 5. un 6. punkta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1. Uz nozīmīgākajiem jauniem gāzes 
infrastruktūras objektiem, t.i., 
starpsavienojumiem dalībvalstu starpā, 
SDG un uzglabāšanas objektiem, pēc 
pieprasījuma uz noteiktu laiku var 
neattiecināt 7., 18., 19., 20. panta un 
24.c panta 4., 5. un 6. punkta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

Or. en
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Pamatojums

Laikposmam, kurā piemēro atbrīvojumu, laikā, kad pieņem lēmumu par ieguldījumu veikšanu, 
jābūt pārredzamam.

Grozījums Nr. 313
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – (c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) infrastruktūrai jābūt tādas fiziskas 
vai juridiskas personas īpašumā, 
kas vismaz juridiskā statusa ziņā ir 
nošķirta no sistēmu operatoriem, 
kuru sistēmās šī infrastruktūra tiks 
ierīkota;

(c) infrastruktūrai jābūt tādas 
fiziskas vai juridiskas personas 
īpašumā, kas vismaz juridiskā 
statusa ziņā ir nošķirta no sistēmu 
operatoriem, kuru sistēmās šī 
infrastruktūra tiks ierīkota, 
izmantojot gāzes piegādes avotu 
dažādošanu;

Or. ro

Pamatojums

Energopiegādes drošība un jo īpaši gāzes piegādes drošība ir lielāka tad, ja pastāv piegādes 
avotu dažādība.

Grozījums Nr. 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – (c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) infrastruktūrai jābūt tādas fiziskas vai 
juridiskas personas īpašumā, kas vismaz 

(c) infrastruktūrai jābūt tādas fiziskas vai 
juridiskas personas īpašumā, kas ir nošķirta 
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juridiskā statusa ziņā ir nošķirta no 
sistēmu operatoriem, kuru sistēmās šī 
infrastruktūra tiks ierīkota;

no sistēmu operatoriem, kuru sistēmās šī 
infrastruktūra tiks ierīkota;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību pilnīgas īpašumtiesību nošķiršanas principam, šī punkta attiecīgā 
daļa ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 315
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – (c.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(c.a) infrastruktūra jāekspluatē tādai 
juridiskai personai, kas ir neatkarīga no 
sistēmu operatoriem, kuru sistēmās šī 
infrastruktūra tiks ierīkota;”

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojumus galvenokārt piemēro svarīgiem un kritiski nozīmīgiem infrastruktūras objektiem 
(starpsavienojumiem, SDG ražotnēm, uzglabāšanas iekārtām), kas ir tieši tie, kuriem 
nepieciešama visneitrālākā apsaimniekošana un pārvaldība. Tarifiem ir tieša ietekme uz 
ieguldījumu ekonomisko dzīvotspēju, bet ne citiem atbrīvojumiem. Atbrīvojums no trešo 
personu pieejas nav būtisks, ja vien ir pietiekams un stabils infrastruktūras izmantošanas 
līmenis.

Grozījums Nr. 316
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – (e) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbrīvojuma piešķiršana nekaitē 
iekšējā gāzes tirgus konkurencei vai 
efektīvai funkcionēšanai, vai tās regulētās 
sistēmas efektīvai funkcionēšanai, kurai 
infrastruktūra ir pieslēgta.

(e) tiek nodrošināta trešo personu pieejai 
nepieciešamā jauda.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojumus galvenokārt piemēro svarīgiem un kritiski nozīmīgiem infrastruktūras objektiem 
(starpsavienojumiem, SDG ražotnēm, uzglabāšanas iekārtām), kas ir tieši tie, kuriem 
nepieciešama visneitrālākā apsaimniekošana un pārvaldība. Tarifiem ir tieša ietekme uz 
ieguldījumu ekonomisko dzīvotspēju, bet ne citiem atbrīvojumiem. Atbrīvojums no trešo 
personu pieejas nav būtisks, ja vien ir pietiekams un stabils infrastruktūras izmantošanas 
līmenis.

Grozījums Nr. 317
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – (e.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(e.a) Projektam ir Eiropas nozīme, un 
tas šķērso vismaz vienu valsts robežu 
Eiropas Savienībā.”

Or. de

Pamatojums

Eiropas nozīmes projektiem ir jāšķērso robeža vismaz starp divām dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 318
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – (e.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(e.a) Projektam ir Eiropas nozīme, un 
tas šķērso vismaz vienu valsts robežu 
Eiropas Savienībā.” 

Or. de

Pamatojums

Pašreizējos tiesību aktos ir iekļauti vairāki instrumenti, kas paredzēti ieguldījumu 
vienkāršošanai (piem., Direktīvas 2003/55/EK 22. pants). Taču Regula 1775/2005 un 
Direktīva 2003/55/EK ir jāgroza, lai regulatori varētu izveidot atbilstošus stimulus 
ieguldījumu veikšanai jaunos infrastruktūras objektos un nodrošināt, ka tīklu operatori var 
apmierināt tirgus pieprasījumu attiecībā uz infrastruktūru.

Grozījums Nr. 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 1. punkts – (e.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(e.a) Ieguldījumi nav nepieciešami, lai 
nodrošinātu atbilstību pienākumam, kas 
regulētai struktūrai jāpilda attiecībā uz 
gāzes pārvadi caur pārvades sistēmu.” 

Or. en

Pamatojums

Ja šis nosacījums netiktu izpildīts (piemēram, ja ierosinātā pārvades jauda būtu 
nepieciešama, lai saglabātu drošas piegādes patērētājiem nākotnē), tad viens vai vairāki 
pārvades sistēmas operatori būtu atbildīgi par ieguldījumu veikšanu un tie būtu jāveic 
saskaņā ar parasto regulatīvo režīmu (tas ir, bez PSO atbrīvojuma). Šis tests būtu jāparedz 
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visiem jauniem starpsavienojumu ieguldījumiem, tas ir, gan jauniem cauruļvadiem, gan esošo 
cauruļvadu modernizācijai.

Grozījums Nr. 320
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī būtiskiem 
jaudas palielinājumiem esošajā 
infrastruktūrā un infrastruktūras 
modifikācijām, kas ļauj attīstīt jaunus 
gāzes piegādes avotus.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī visiem 
būtiskiem jaudas palielinājumiem esošajā 
infrastruktūrā un infrastruktūras 
modifikācijām, kas ļauj attīstīt lielākus 
papildu apjomus.

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka ne vien jauniem piegādes avotiem, bet arī jauniem piegādes līgumiem 
— pat par gāzi no tā paša avota / valsts — ir jāatbilst ES tiesību aktiem par gāzi. Tiem ir 
ārkārtīgi liela nozīme attiecībā uz gāzes piegādi.

Grozījums Nr. 321
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī būtiskiem 
jaudas palielinājumiem esošajā 
infrastruktūrā un infrastruktūras 
modifikācijām, kas ļauj attīstīt jaunus 
gāzes piegādes avotus.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī būtiskiem 
jaudas palielinājumiem esošajā 
infrastruktūrā un infrastruktūras 
modifikācijām, kas padara pieejamus 
jaunus gāzes apjomus no esošajiem 
avotiem vai ļauj attīstīt jaunus gāzes 
piegādes avotus.
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Or. en

Grozījums Nr. 322
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvaldes iestāde, kas minēta 
VIa nodaļā, konkrētos gadījumos var 
pieņemt lēmumu par 1. un 2. punktā minētā 
atbrīvojuma piešķiršanu. Ja attiecīgā 
infrastruktūra atrodas vairāku dalībvalstu 
teritorijā, uzdevumus, kas ar šo pantu 
uzticēti pārvaldes iestādei, veic Aģentūra.

3. Pārvaldes iestāde, kas minēta 
VIa nodaļā, konkrētos gadījumos var 
pieņemt lēmumu par 1. un 2. punktā minētā 
atbrīvojuma piešķiršanu. Ja attiecīgā 
infrastruktūra atrodas vairāku dalībvalstu 
teritorijā, atbrīvojuma lēmumu pieņem 
attiecīgās dalībvalsts valsts pārvaldes 
iestādes vai jebkādas citas kompetentās 
struktūras pēc savstarpējas apspriešanās 
un lēmumu apstiprina Komisija saskaņā 
ar 4. un 5. punktā izklāstīto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Jebkurš atbrīvojuma pieprasījums ir vispirms jāizskata attiecīgās dalībvalsts pārvaldes 
iestādēm vai jebkādām citām attiecīgām struktūrām, lai atvieglotu un veicinātu jaunu lielu 
gāzes infrastruktūras objektu un starpsavienojumu būvniecību, un pēc tam jāiesniedz 
apstiprināšanai Komisijā, kas ir vislabākais Eiropas interešu ievērošanas garants, tā kā tās 
izveides mērķis ir kalpot par Līgumu sargu.

Grozījums Nr. 323
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvaldes iestāde, kas minēta 3. Pārvaldes iestāde, kas minēta 
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VIa nodaļā, konkrētos gadījumos var 
pieņemt lēmumu par 1. un 2. punktā minētā 
atbrīvojuma piešķiršanu. Ja attiecīgā 
infrastruktūra atrodas vairāku dalībvalstu 
teritorijā, uzdevumus, kas ar šo pantu 
uzticēti pārvaldes iestādei, veic Aģentūra. 

VIa nodaļā, konkrētos gadījumos var 
pieņemt lēmumu par 1. un 2. punktā minētā 
atbrīvojuma piešķiršanu. Ja attiecīgā 
infrastruktūra atrodas vairāku dalībvalstu 
teritorijā, uzdevumus, kas ar šo pantu 
uzticēti pārvaldes iestādei, veic Aģentūra.
Aģentūras lēmums ir saistīts ar 
iepriekšēju apspriešanos ar attiecīgajām 
pārvaldes iestādēm un pieteikuma 
iesniedzēju.

Or. de

Pamatojums

Aģentūrai pirms lēmuma pieņemšanas ir jāapspriežas gan ar pārvaldes iestādēm, gan gāzes 
uzņēmumiem. Atklātas procedūras rezultātiem jākalpo par pamatu jaudas piešķiršanai trešām 
personām, kas izrādījušas ciešu interesi par jaudu, kas piedāvāta saskaņā ar attiecīgo 
procedūru. Pagaidām šāda cieša interese vēl nav tikusi izrādīta, tāpēc ieguldītājiem ir grūti 
izstrādāt uzticamus plānus.

Grozījums Nr. 324
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbrīvojums var attiekties uz visu vai daļu
no jaunā infrastruktūras objekta jaudas, vai 
esošās infrastruktūras būtiski palielinātās 
jaudas.

Atbrīvojums var attiekties uz visu vai tikai 
dažām konkrētām daļām no jaunā 
infrastruktūras objekta jaudas, vai esošās 
infrastruktūras būtiski palielinātās jaudas.

Or. de

Pamatojums

Aģentūrai pirms lēmuma pieņemšanas ir jāapspriežas gan ar pārvaldes iestādēm, gan gāzes 
uzņēmumiem. Atklātas procedūras rezultātiem jākalpo par pamatu jaudas piešķiršanai trešām 
personām, kas izrādījušas ciešu interesi par jaudu, kas piedāvāta saskaņā ar attiecīgo 
procedūru. Pagaidām šāda cieša interese vēl nav tikusi izrādīta, tāpēc ieguldītājiem ir grūti 
izstrādāt uzticamus plānus.
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Grozījums Nr. 325
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu, katrā konkrētajā gadījumā 
aplūko vajadzību piemērot nosacījumus, 
kas attiecas uz atbrīvojuma ilgumu un 
nediskriminējošu pieeju infrastruktūrai. 
Pieņemot lēmumu par minētajiem 
nosacījumiem, jo īpaši ņem vērā 
ierīkojamo papildu jaudu vai esošās jaudas 
modifikācijas, projekta laika grafiku un 
situāciju valstī.

Pieņemot lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu, katrā konkrētajā gadījumā 
aplūko vajadzību piemērot nosacījumus, 
kas attiecas uz atbrīvojuma ilgumu un 
nediskriminējošu pieeju infrastruktūrai. 
Pieņemot lēmumu par minētajiem 
nosacījumiem, jo īpaši ņem vērā līgumu 
ilgumu, ierīkojamo papildu jaudu vai 
esošās jaudas modifikācijas, projekta laika 
grafiku un situāciju valstī.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 22. panta grozījums palielina jaunu dabasgāzes uzņēmumu sarežģītību, un tas 
var atturēt no iespējamiem ieguldījumiem. Augsts tūlītēju priekšrakstu līmenis neatbilst 
atbrīvojumam piešķiršanai no regulētas pieejas.

Grozījums Nr. 326
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu, katrā konkrētajā gadījumā 
aplūko vajadzību piemērot nosacījumus, 
kas attiecas uz atbrīvojuma ilgumu un 
nediskriminējošu pieeju infrastruktūrai. 
Pieņemot lēmumu par minētajiem 

Pieņemot lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu, katrā konkrētajā gadījumā 
aplūko vajadzību piemērot nosacījumus, 
kas attiecas uz atbrīvojuma ilgumu un 
nediskriminējošu pieeju infrastruktūrai. 
Pieņemot lēmumu par minētajiem 



PE404.544v01-00 38/101 AM\715225LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

nosacījumiem, jo īpaši ņem vērā 
ierīkojamo papildu jaudu vai esošās jaudas 
modifikācijas, projekta laika grafiku un 
situāciju valstī.

nosacījumiem, jo īpaši ņem vērā līgumu 
ilgumu, ierīkojamo papildu jaudu vai 
esošās jaudas modifikācijas, projekta laika 
grafiku un situāciju valstī.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 22. panta grozījums palielina jaunu dabasgāzes uzņēmumu sarežģītību, un tas 
var atturēt no iespējamiem ieguldījumiem. Regulatīvā iejaukšanās ir jāierobežo gadījumos, 
kad projekti palielina konkurenci un nodrošina, ka darbojas atbilstoši „izmanto vai pārdod” 
noteikumi. Visā, pilnvarām, kas pārvaldes iestādēm piešķirtas, lai mainītu nosacījumus, kas 
bijuši piemērojami laikā, kad pieņemts galīgais lēmums par ieguldījumiem saistībā ar jaunu 
projektu, jābūt pakļautiem skaidrai un vienkāršai pārsūdzēšanas procedūrai. 

Grozījums Nr. 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu, katrā konkrētajā gadījumā 
aplūko vajadzību piemērot nosacījumus, 
kas attiecas uz atbrīvojuma ilgumu un 
nediskriminējošu pieeju infrastruktūrai. 
Pieņemot lēmumu par minētajiem 
nosacījumiem, jo īpaši ņem vērā 
ierīkojamo papildu jaudu vai esošās jaudas 
modifikācijas, projekta laika grafiku un 
situāciju valstī.

Pieņemot lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu, katrā konkrētajā gadījumā 
aplūko vajadzību piemērot nosacījumus, 
kas attiecas uz atbrīvojuma ilgumu un 
nediskriminējošu pieeju infrastruktūrai. 
Pieņemot lēmumu par minētajiem 
nosacījumiem, jo īpaši ņem vērā līgumu 
ilgumu, ierīkojamo papildu jaudu vai 
esošās jaudas modifikācijas, projekta laika 
grafiku un situāciju valstī.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 22. panta grozījums palielina jaunu dabasgāzes uzņēmumu sarežģītību, un tas 
var atturēt no iespējamiem ieguldījumiem.
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Grozījums Nr. 328
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms atbrīvojuma piešķiršanas pārvaldes 
iestāde lemj par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem. Noteikumos paredz, ka 
pirms jaudas piešķiršanas jaunajā 
infrastruktūrā, tostarp savām vajadzībām, 
uzaicina visus infrastruktūras potenciālos 
lietotājus izteikt interesi par jaudas 
līgumu slēgšanu. Pārvaldes iestāde 
paredz, ka pārslodzes novēršanas 
noteikumos tiek ietverts pienākums 
neizmantoto jaudu pārdot sekundārajā 
tirgū un ka iekārtas lietotāji savas 
nolīgtās jaudas var tirgot sekundārajā 
tirgū. Vērtējot pēc šā panta 1. punkta a), 
b) un e) punktos minētajiem kritērijiem, 
pārvaldes iestāde ņem vērā jaudas 
piešķiršanas procedūras rezultātus.

Piešķirot atbrīvojumu, pārvaldes iestāde 
var lemt par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem, ciktāl šāds lēmums nekavē 
ilgtermiņa līgumu ieviešanu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 22. panta grozījums palielina jaunu dabasgāzes uzņēmumu sarežģītību, un tas 
var atturēt no iespējamiem ieguldījumiem. Augsts tūlītēju priekšrakstu līmenis neatbilst 
atbrīvojumam piešķiršanai no regulētas pieejas.

Grozījums Nr. 329
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 4. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms atbrīvojuma piešķiršanas pārvaldes 
iestāde lemj par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem. Noteikumos paredz, ka 
pirms jaudas piešķiršanas jaunajā 
infrastruktūrā, tostarp savām vajadzībām, 
uzaicina visus infrastruktūras potenciālos 
lietotājus izteikt interesi par jaudas 
līgumu slēgšanu. Pārvaldes iestāde 
paredz, ka pārslodzes novēršanas 
noteikumos tiek ietverts pienākums 
neizmantoto jaudu pārdot sekundārajā 
tirgū un ka iekārtas lietotāji savas 
nolīgtās jaudas var tirgot sekundārajā 
tirgū. Vērtējot pēc šā panta 1. punkta a), 
b) un e) punktos minētajiem kritērijiem, 
pārvaldes iestāde ņem vērā jaudas 
piešķiršanas procedūras rezultātus.

Piešķirot atbrīvojumu, pārvaldes iestāde 
var lemt par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem, ciktāl šāds lēmums nekavē 
ilgtermiņa līgumu ieviešanu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 22. panta grozījums palielina jaunu dabasgāzes uzņēmumu sarežģītību, un tas 
var atturēt no iespējamiem ieguldījumiem. Regulatīvā iejaukšanās ir jāierobežo gadījumos, 
kad projekti palielina konkurenci un nodrošina, ka darbojas atbilstoši „izmanto vai pārdod” 
noteikumi. Visā, pilnvarām, kas pārvaldes iestādēm piešķirtas, lai mainītu nosacījumus, kas 
bijuši piemērojami laikā, kad pieņemts galīgais lēmums par ieguldījumiem saistībā ar jaunu 
projektu, jābūt pakļautiem skaidrai un vienkāršai pārsūdzēšanas procedūrai. 

Grozījums Nr. 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms atbrīvojuma piešķiršanas pārvaldes 
iestāde lemj par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 

Piešķirot atbrīvojumu, pārvaldes iestāde 
var lemt par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
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mehānismiem. Noteikumos paredz, ka 
pirms jaudas piešķiršanas jaunajā 
infrastruktūrā, tostarp savām vajadzībām, 
uzaicina visus infrastruktūras potenciālos 
lietotājus izteikt interesi par jaudas 
līgumu slēgšanu. Pārvaldes iestāde 
paredz, ka pārslodzes novēršanas 
noteikumos tiek ietverts pienākums 
neizmantoto jaudu pārdot sekundārajā 
tirgū un ka iekārtas lietotāji savas 
nolīgtās jaudas var tirgot sekundārajā 
tirgū. Vērtējot pēc šā panta 1. punkta a), 
b) un e) punktos minētajiem kritērijiem, 
pārvaldes iestāde ņem vērā jaudas 
piešķiršanas procedūras rezultātus.

mehānismiem, ciktāl šāds lēmums nekavē 
ilgtermiņa līgumu ieviešanu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 22. panta grozījums palielina jaunu dabasgāzes uzņēmumu sarežģītību, un tas 
var atturēt no iespējamiem ieguldījumiem. Augsts tūlītēju priekšrakstu līmenis neatbilst 
atbrīvojumam piešķiršanai no regulētas pieejas.

Grozījums Nr. 331
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 4. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms atbrīvojuma piešķiršanas pārvaldes 
iestāde lemj par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem.

Noteikumos paredz, ka pirms jaudas 
piešķiršanas jaunajā infrastruktūrā, tostarp 
savām vajadzībām, uzaicina visus 
infrastruktūras potenciālos lietotājus izteikt 
interesi par jaudas līgumu slēgšanu. 
Pārvaldes iestāde paredz, ka pārslodzes 
novēršanas noteikumos tiek ietverts 
pienākums neizmantoto jaudu pārdot 
sekundārajā tirgū un ka iekārtas lietotāji 
savas nolīgtās jaudas var tirgot sekundārajā 
tirgū. Vērtējot pēc šā panta 1. punkta a), b) 
un e) punktos minētajiem kritērijiem, 
pārvaldes iestāde ņem vērā jaudas 
piešķiršanas procedūras rezultātus.

Pirms atbrīvojuma piešķiršanas pārvaldes 
iestāde lemj par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem, ko, ja vajadzīgs, var grozīt 
laikposmā, kurā infrastruktūra ir 
atbrīvota no iepriekš minētajiem 
noteikumiem, lai veiktu pielāgojumus 
ekonomiskajām un ar tirgu saistītajām 
vajadzībām. Noteikumos paredz, ka pirms 
jaudas piešķiršanas jaunajā infrastruktūrā, 
tostarp savām vajadzībām, uzaicina visus 
infrastruktūras potenciālos lietotājus izteikt 
interesi par jaudas līgumu slēgšanu.
Pārvaldes iestāde paredz, ka pārslodzes 
novēršanas noteikumos tiek ietverts 
pienākums neizmantoto jaudu pārdot 
sekundārajā tirgū un ka iekārtas lietotāji 
savas nolīgtās jaudas var tirgot sekundārajā 
tirgū. Vērtējot pēc šā panta 1. punkta a), b) 
un e) punktos minētajiem kritērijiem, 
pārvaldes iestāde ņem vērā jaudas 
piešķiršanas procedūras rezultātus, ja 
trešās personas ir izteikušas ciešu 
apņemšanos.

Or. de

Pamatojums

Aģentūrai pirms lēmuma pieņemšanas ir jāapspriežas gan ar pārvaldes iestādēm, gan gāzes 
uzņēmumiem. Atklātas procedūras rezultātiem jākalpo par pamatu jaudas piešķiršanai trešām 
personām, kas izrādījušas ciešu interesi par jaudu, kas piedāvāta saskaņā ar attiecīgo 
procedūru. Pagaidām šāda cieša interese vēl nav tikusi izrādīta, tāpēc ieguldītājiem ir grūti 
izstrādāt uzticamus plānus.
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Grozījums Nr. 332
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms atbrīvojuma piešķiršanas pārvaldes 
iestāde lemj par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem. Noteikumos paredz, ka 
pirms jaudas piešķiršanas jaunajā 
infrastruktūrā, tostarp savām vajadzībām, 
uzaicina visus infrastruktūras potenciālos 
lietotājus izteikt interesi par jaudas līgumu 
slēgšanu. Pārvaldes iestāde paredz, ka 
pārslodzes novēršanas noteikumos tiek 
ietverts pienākums neizmantoto jaudu 
pārdot sekundārajā tirgū un ka iekārtas 
lietotāji savas nolīgtās jaudas var tirgot 
sekundārajā tirgū. Vērtējot pēc šā panta 
1. punkta a), b) un e) punktos minētajiem 
kritērijiem, pārvaldes iestāde ņem vērā 
jaudas piešķiršanas procedūras rezultātus.

Pirms atbrīvojuma piešķiršanas pārvaldes 
iestāde lemj par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem. Noteikumos paredz, ka 
pirms jaudas piešķiršanas jaunajā 
infrastruktūrā, tostarp savām vajadzībām, 
uzaicina visus infrastruktūras potenciālos 
lietotājus izteikt interesi par jaudas līgumu 
slēgšanu. Piešķiršanas procedūra nedrīkst 
palielināt dominējošā piegādātāja relatīvo 
nozīmi, ja vien netiek pienācīgi
apmierināts viss jaudas pieprasījums no 
trešo personu puses. Lēmumu šajā ziņā 
pieņem pārvaldes iestāde. Pārvaldes 
iestāde paredz, ka pārslodzes novēršanas 
noteikumos tiek ietverts pienākums 
neizmantoto jaudu pārdot sekundārajā tirgū 
un ka iekārtas lietotāji savas nolīgtās 
jaudas var tirgot sekundārajā tirgū. Vērtējot 
pēc šā panta 1. punkta a), b) un e) punktos 
minētajiem kritērijiem, pārvaldes iestāde 
ņem vērā jaudas piešķiršanas procedūras 
rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojumiem ir jānodrošina, lai visi tirgus dalībnieki būtu pienācīgā mērā apmierināti, un 
tie nedrīkst pieļaut dominējošo stāvokļu nostiprināšanos.
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Grozījums Nr. 333
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 3. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms atbrīvojuma piešķiršanas pārvaldes 
iestāde lemj par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem. Noteikumos paredz, ka 
pirms jaudas piešķiršanas jaunajā 
infrastruktūrā, tostarp savām vajadzībām, 
uzaicina visus infrastruktūras potenciālos 
lietotājus izteikt interesi par jaudas līgumu 
slēgšanu. Pārvaldes iestāde paredz, ka 
pārslodzes novēršanas noteikumos tiek 
ietverts pienākums neizmantoto jaudu 
pārdot sekundārajā tirgū un ka iekārtas 
lietotāji savas nolīgtās jaudas var tirgot 
sekundārajā tirgū. Vērtējot pēc šā panta 
1. punkta a), b) un e) punktos minētajiem 
kritērijiem, pārvaldes iestāde ņem vērā 
jaudas piešķiršanas procedūras rezultātus.

Pirms atbrīvojuma piešķiršanas pārvaldes 
iestāde var lemt par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem. Noteikumos var paredzēt, 
ka pirms jaudas piešķiršanas jaunajā 
infrastruktūrā, tostarp savām vajadzībām, 
uzaicina visus infrastruktūras potenciālos 
lietotājus izteikt interesi par jaudas līgumu 
slēgšanu. Pārvaldes iestāde var paredzēt, 
ka pārslodzes novēršanas noteikumos tiek 
ietverts pienākums neizmantoto jaudu 
pārdot sekundārajā tirgū un ka iekārtas 
lietotāji savas nolīgtās jaudas var tirgot 
sekundārajā tirgū. Vērtējot pēc šā panta 
1. punkta a), b) un e) punktos minētajiem 
kritērijiem, pārvaldes iestāde var ņemt vērā 
jaudas piešķiršanas procedūras rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Atklātas (vai salīdzināmas) procedūras ir svarīgs rīks, ar ko var novērtēt tirgus vajadzības 
tādā ziņā kā projektu lielumi un turpmākā jaudas piešķiršana, bet tās var radīt izmaksas, kas 
mazinātu dažu projektu praktisko iespējamību. Ja valsts pārvaldes iestāde uzskata, ka atklāta 
procedūra varētu mazināt projekta praktisko iespējamību, tad šī iestāde var nepieprasīt, lai 
projekta finansētājs rīko atklātu procedūru.

Grozījums Nr. 334
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 4. punkts - ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārvaldes iestāde Komisijai bez 
kavēšanās nosūta katru atbrīvojuma 
pieprasījumu tūlīt pēc tā saņemšanas. 
Kompetentā iestāde nekavējoties dara 
zināmu lēmumu Komisijai, un iesniedz tai 
visu attiecīgo informāciju par šo lēmumu. 
Šo informāciju Komisijai var iesniegt 
apkopotā veidā, tā lai Komisija varētu 
pieņemt pamatotu lēmumu. Jo īpaši sniedz 
šādu informāciju:

4. Pārvaldes iestāde Komisijai bez 
kavēšanās nosūta katru atbrīvojuma 
pieprasījumu tūlīt pēc tā saņemšanas. 
Kompetentā iestāde nekavējoties dara 
zināmu lēmumu Komisijai, un iesniedz tai 
visu attiecīgo informāciju par šo lēmumu. 
Šo informāciju Komisijai var iesniegt 
apkopotā veidā, tā lai Komisija varētu 
pieņemt pamatotu lēmumu, kurš gadījumā, 
ja tas ir lēmums, ko Aģentūra pieņem 
saskaņā ar 3. punktu, var vērtēt tikai 
ietekmi uz Kopienas konkurences 
noteikumiem. Jo īpaši sniedz šādu 
informāciju:

Or. en

Pamatojums

Eiropas Energoregulatoru padome (CEER) atzinīgi vērtē priekšlikumu Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai (ACER) piešķirt pilnvaras lemt par atbrīvojumiem, bet šie lēmumi 
nedrīkst būt pakļauti Komisijas pārbaudei, izņemot attiecībā uz konkurences noteikumu 
ievērošanu. ACER jābūt iespējai pieņemt neatkarīgus lēmumus par atbrīvojumu katrā 
konkrētā gadījumā bez Komisijas pārraudzības.

Grozījums Nr. 335
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 4. punkts – (a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iemesli, kuru dēļ pārvaldes iestāde ir 
piešķīrusi atbrīvojumu, tostarp visa finanšu 
informācija, kas pamato šāda atbrīvojuma 
nepieciešamību;

(a) iemesli, kuru dēļ pārvaldes iestāde ir 
piešķīrusi vai atteikusi atbrīvojumu, un 
atsauce uz konkrēto pantu, kas ir šāda 
lēmuma pamatā, tostarp visa finanšu 
informācija, kas pamato šāda atbrīvojuma 
nepieciešamību;

Or. en
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Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādei jābūt pienākumam paskaidrot arī atteikuma iemeslus, nevis tikai 
atbrīvojuma piešķiršanas iemeslus.  Paskaidrojums attiecībā uz konkrētiem pantiem, nevis 
tikai attiecībā uz atbrīvojumu vispār padarīs valsts pārvaldes iestādes iesniegto pamatojumu 
skaidrāku.

Grozījums Nr. 336
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 4. punkts – (a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iemesli, kuru dēļ pārvaldes iestāde ir 
piešķīrusi atbrīvojumu, tostarp visa finanšu 
informācija, kas pamato šāda atbrīvojuma 
nepieciešamību;

(a) iemesli, norādot konkrētos pantus, 
kuru dēļ pārvaldes iestāde ir piešķīrusi 
atbrīvojumu, tostarp visa finanšu 
informācija, kas pamato šāda atbrīvojuma 
nepieciešamību;

Or. en

Pamatojums

Iespējamie atbrīvojumu iemesli katram pantam ir pilnīgi atšķirīgi. Jāpiešķir ir tikai strikti 
nepieciešamie atbrīvojumi, un tāpēc katrs no tiem ir jāpamato atsevišķi, piemēram, aprakstot 
mehānismus, ar kuriem attiecīgais atbrīvojums veicinās konkurenci vai ir nepieciešams, lai 
infrastruktūru padarītu dzīvotspējīgu.

Grozījums Nr. 337
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 4. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veiktā analīze par to, kā atbrīvojuma 
piešķiršana ietekmēs konkurenci un iekšējā 
gāzes tirgus efektīvu funkcionēšanu;

(b) veiktā analīze par to, kā atbrīvojuma 
piešķiršana ietekmēs konkurenci un iekšējā 
gāzes tirgus efektīvu funkcionēšanu, jo 
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īpaši iemesli, norādot konkrētos pantus, 
uz kuru pamata atbrīvojums veicinās 
konkurenci;

Or. en

Pamatojums

Iespējamie atbrīvojumu iemesli katram pantam ir pilnīgi atšķirīgi. Jāpiešķir ir tikai strikti 
nepieciešamie atbrīvojumi, un tāpēc katrs no tiem ir jāpamato atsevišķi, piemēram, aprakstot 
mehānismus, ar kuriem attiecīgais atbrīvojums veicinās konkurenci vai ir nepieciešams, lai 
infrastruktūru padarītu dzīvotspējīgu.

Grozījums Nr. 338
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 4. punkts – (e.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(e.a) paredzētie jaudas 
apsaimniekošanas noteikumi.”

Or. en

Pamatojums

(e.a.) apakšpunkts ir pievienots, lai padarītu skaidrākus valsts pārvaldes iestādes uzdevumus.

Grozījums Nr. 339
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 4. punkts – (e.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(e.a) ja atbrīvojums attiecas uz 
starpsavienojumu, papildu jauda, kas ir 
pieejama trešo personu pieejai un veicina 
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brīvu tirdzniecību visā Eiropas iekšējā 
tirgū.”

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz ikvienu jaunu infrastruktūras objektu tas, kas reāli veicina konkurenci, ir trešām 
personām pieejamā jauda vai pakalpojumi, bet pārējais ir izdevīgs tikai un vienīgi vienam 
uzņēmumam.

Grozījums Nr. 340
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar kuru pieprasa, lai pārvaldes iestāde 
groza vai atceļ lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu. Minētais periods sākas 
nākamajā dienā pēc paziņojuma 
saņemšanas. Divu mēnešu termiņu var 
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ja 
Komisija pieprasa papildu informāciju.
Minētais periods sākas nākamajā dienā 
pēc pilnīgas papildu informācijas 
saņemšanas. Divu mēnešu termiņu var 
pagarināt arī tad, ja tam piekrīt gan 
Komisija, gan pārvaldes iestāde. 
Paziņojumu uzskata par anulētu, ja 
pieprasījumā noteiktajā termiņā netiek 
sniegta pieprasītā informācija, izņemot 
gadījumus, kad pirms minētā termiņa 
beigām ar Komisijas un pārvaldes iestādes 
piekrišanu termiņš tiek pagarināts, vai arī 
ja pārvaldes iestāde pienācīgi pamatotā 
paziņojumā informē Komisiju par to, ka 
tā uzskata paziņojumu par pilnīgu.

5. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar kuru pieprasa, lai pārvaldes iestāde 
groza vai atceļ lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu. Ja attiecīgā infrastruktūra 
atrodas vairāk nekā vienas dalībvalsts 
teritorijā, Komisijai nav jāpārbauda 
Aģentūras lēmums.

Pārvaldes iestāde četru nedēļu laikā 
izpilda Komisijas lēmumu grozīt vai 
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atsaukt atbrīvojuma lēmumu un attiecīgi 
informē Komisiju.
Komisija ievēro konfidencialitāti attiecībā 
uz komerciāli svarīgu informāciju.
Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā. 

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā. 

Or. de

Pamatojums

Direktīvas sākotnējais teksts nevajadzīgi pagarina atbrīvojuma piešķiršanas procesu un 
ieguldītāju apgrūtina ar pārāk daudziem juridiskiem un regulatīviem riskiem. Ciešais laika 
ierobežojums Komisijas lēmumu pieņemšanas procesam attiecībā uz atbrīvojuma piešķiršanu 
nav pieņemams, jo lielākajā daļā dalībvalstu valsts plānošanas un būvniecības noteikumu dēļ 
no infrastruktūras plānošanas līdz tās būvniecībai parasti paiet no 10 līdz 15 gadiem.

Grozījums Nr. 341
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar kuru pieprasa, lai pārvaldes iestāde 
groza vai atceļ lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu. Minētais periods sākas 
nākamajā dienā pēc paziņojuma 
saņemšanas. Divu mēnešu termiņu var 
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ja 
Komisija pieprasa papildu informāciju. 
Minētais periods sākas nākamajā dienā pēc 
pilnīgas papildu informācijas saņemšanas. 
Divu mēnešu termiņu var pagarināt arī 
tad, ja tam piekrīt gan Komisija, gan 

5. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar kuru pieprasa, lai pārvaldes iestāde 
groza vai atceļ lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu. Minētais periods sākas 
nākamajā dienā pēc paziņojuma 
saņemšanas. Divu mēnešu termiņu var 
pagarināt vēl par vienu mēnesi, ja 
Komisija pieprasa papildu informāciju. 
Minētais periods sākas nākamajā dienā pēc 
pilnīgas papildu informācijas saņemšanas. 
Paziņojumu uzskata par anulētu, ja 
pieprasījumā noteiktajā termiņā netiek 
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pārvaldes iestāde. Paziņojumu uzskata par 
anulētu, ja pieprasījumā noteiktajā termiņā 
netiek sniegta pieprasītā informācija, 
izņemot gadījumus, kad pirms minētā 
termiņa beigām ar Komisijas un pārvaldes 
iestādes piekrišanu termiņš tiek pagarināts, 
vai arī ja pārvaldes iestāde pienācīgi 
pamatotā paziņojumā informē Komisiju 
par to, ka tā uzskata paziņojumu par 
pilnīgu.

sniegta pieprasītā informācija, izņemot 
gadījumus, kad pirms minētā termiņa 
beigām ar Komisijas un pārvaldes iestādes 
piekrišanu termiņš tiek pagarināts, vai arī 
ja pārvaldes iestāde pienācīgi pamatotā 
paziņojumā informē Komisiju par to, ka tā 
uzskata paziņojumu par pilnīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar kuru pieprasa, lai pārvaldes iestāde 
groza vai atceļ lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu. Minētais periods sākas 
nākamajā dienā pēc paziņojuma 
saņemšanas. Divu mēnešu termiņu var 
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ja 
Komisija pieprasa papildu informāciju. 
Minētais periods sākas nākamajā dienā pēc 
pilnīgas papildu informācijas saņemšanas. 
Divu mēnešu termiņu var pagarināt arī tad, 
ja tam piekrīt gan Komisija, gan pārvaldes 
iestāde. Paziņojumu uzskata par anulētu, 
ja pieprasījumā noteiktajā termiņā netiek 
sniegta pieprasītā informācija, izņemot 
gadījumus, kad pirms minētā termiņa 
beigām ar Komisijas un pārvaldes iestādes 
piekrišanu termiņš tiek pagarināts, vai arī 
ja pārvaldes iestāde pienācīgi pamatotā 
paziņojumā informē Komisiju par to, ka tā 
uzskata paziņojumu par pilnīgu.

5. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar kuru pieprasa, lai pārvaldes iestāde 
groza vai atceļ lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu. Minētais periods sākas 
nākamajā dienā pēc paziņojuma 
saņemšanas. Divu mēnešu termiņu var 
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ja 
Komisija pieprasa papildu informāciju. 
Minētais periods sākas nākamajā dienā pēc 
pilnīgas papildu informācijas saņemšanas. 
Divu mēnešu termiņu var pagarināt arī tad, 
ja tam piekrīt gan Komisija, gan pārvaldes 
iestāde. Ja pieprasītā informācija netiek 
sniegta pirms šāda pagarinājuma termiņa 
beigām vai ja termiņš pirms tā beigām 
netiek pagarināts ar Komisijas un 
pārvaldes iestādes piekrišanu, vai arī ja 
pārvaldes iestāde pienācīgi pamatotā 
paziņojumā nav informējusi Komisiju par 
to, ka tā uzskata paziņojumu par pilnīgu, 
tad tomēr uzskata, ka paziņojums ir 
pilnīgs.
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Or. it

Pamatojums

Princips, kas nosaka, ka gadījumā, ja valsts iestāde līdz noteiktajam termiņam nenosūta 
Komisijai pieprasītos dokumentus, tad atbrīvojuma lēmumu uzskata par atsauktu, nav 
pieņemams. Ja to saglabātu, tad atļauju izsniegšanas process kļūtu neskaidrāks, jo dokumenti 
būtu jāsūta trešai personai, attiecībā uz kuru personai, kuru iesniegusi pieteikumu par 
atbrīvojumu, nav nekādas ietekmes.

Grozījums Nr. 343
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija var pieņemt lēmumu, 
ar kuru pieprasa, lai pārvaldes iestāde 
groza vai atceļ lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu. Minētais periods sākas 
nākamajā dienā pēc paziņojuma 
saņemšanas. Divu mēnešu termiņu var 
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ja 
Komisija pieprasa papildu informāciju. 
Minētais periods sākas nākamajā dienā pēc 
pilnīgas papildu informācijas saņemšanas. 
Divu mēnešu termiņu var pagarināt arī tad, 
ja tam piekrīt gan Komisija, gan pārvaldes 
iestāde. Paziņojumu uzskata par anulētu, ja 
pieprasījumā noteiktajā termiņā netiek 
sniegta pieprasītā informācija, izņemot 
gadījumus, kad pirms minētā termiņa 
beigām ar Komisijas un pārvaldes iestādes 
piekrišanu termiņš tiek pagarināts, vai arī 
ja pārvaldes iestāde pienācīgi pamatotā 
paziņojumā informē Komisiju par to, ka tā 
uzskata paziņojumu par pilnīgu.

5. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas Komisija var pieņemt lēmumu 
attiecībā uz konkurences noteikumiem, ar 
kuru pieprasa, lai pārvaldes iestāde groza 
vai atceļ lēmumu par atbrīvojuma 
piešķiršanu. Minētais periods sākas 
nākamajā dienā pēc paziņojuma 
saņemšanas. Divu mēnešu termiņu var 
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ja 
Komisija pieprasa papildu informāciju. 
Minētais periods sākas nākamajā dienā pēc 
pilnīgas papildu informācijas saņemšanas. 
Divu mēnešu termiņu var pagarināt arī tad, 
ja tam piekrīt gan Komisija, gan pārvaldes 
iestāde. Paziņojumu uzskata par anulētu, ja 
pieprasījumā noteiktajā termiņā netiek 
sniegta pieprasītā informācija, izņemot 
gadījumus, kad pirms minētā termiņa 
beigām ar Komisijas un pārvaldes iestādes 
piekrišanu termiņš tiek pagarināts, vai arī 
ja pārvaldes iestāde pienācīgi pamatotā 
paziņojumā informē Komisiju par to, ka tā 
uzskata paziņojumu par pilnīgu.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Energoregulatoru padome (CEER) atzinīgi vērtē priekšlikumu Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai (ACER) piešķirt pilnvaras lemt par atbrīvojumiem, bet šie lēmumi 
nedrīkst būt pakļauti Komisijas pārbaudei, izņemot attiecībā uz konkurences noteikumu 
ievērošanu. ACER jābūt iespējai pieņemt neatkarīgus lēmumus par atbrīvojumu katrā 
konkrētā gadījumā bez Komisijas pārraudzības.

Grozījums Nr. 344
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 

svītrots
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nodota ekspluatācijā.

Or. en

Pamatojums

Lieliem infrastruktūras projektiem, piemēram, starpsavienojumiem, SDG termināliem vai 
uzglabāšanas iekārtām, ir nepieciešams ilgs sagatavošanas laiks (piemēram, sarežģītu 
plānošanas un atļauju saņemšanas procesu dēļ), kas var pārsniegt laika ierobežojumus, kas 
paredzēti ierosinātajā tekstā. Laika ierobežojuma noteikuma piemērošana, kas mainīs 
nosacījumus apstiprinātu ieguldījumu gadījumā, tādējādi radīs ievērojamu papildu risku 
dabasgāzes uzņēmumiem, kam jau ir augsts riska līmenis, un radīs papildu barjeras.

Grozījums Nr. 346
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

Pret pārvaldes iestādes atbrīvojuma 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
pantu, jābūt pieejamai pārredzamai un 
striktai pārsūdzības procedūrai. 
Nosacījumus atbrīvojuma 
apstiprinājumam, kas piešķirts saskaņā ar 
šo pantu, nedrīkst retrospektīvi mainīt bez 
visu attiecīgo pušu piekrišanas.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
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lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

lēmumam zaudē spēku, ja infrastruktūras 
būvniecība nav sākta divu gadu laikā pēc 
tam, kad ir izdoti visi nepieciešamie valsts 
un reģionālo iestāžu lēmumi un atļaujas.
Tas zaudē spēju arī tad, ja infrastruktūra 
nav nodota ekspluatācijā piecu gadu laikā 
pēc tam, kad ir izdoti visi nepieciešamie 
valsts un reģionālo iestāžu lēmumi un 
atļaujas. Ja lielas infrastruktūras 
būvniecība aizkavējas neparedzētu 
apstākļu dēļ, ieguldītājs par to paziņo 
attiecīgajai pārvaldes iestādei un var 
piemērot iepriekš minēto termiņu 
atbilstošu pagarinājumu.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas sākotnējais teksts nevajadzīgi pagarina atbrīvojuma piešķiršanas procesu un 
ieguldītāju apgrūtina ar pārāk daudziem juridiskiem un regulatīviem riskiem. Ciešais laika 
ierobežojums Komisijas lēmumu pieņemšanas procesam attiecībā uz atbrīvojuma piešķiršanu 
nav pieņemams, jo lielākajā daļā dalībvalstu valsts plānošanas un būvniecības noteikumu dēļ 
no infrastruktūras plānošanas līdz tās būvniecībai parasti paiet no 10 līdz 15 gadiem.

Grozījums Nr. 348
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

Komisijas atbrīvojuma lēmums zaudē 
spēku, ja infrastruktūra nav nodota 
ekspluatācijā piecu gadu laikā pēc tam, 
kad ir izdoti visi nepieciešamie valsts un 
reģionālo iestāžu lēmumi un atļaujas. Ja 
lielas infrastruktūras būvniecība 
aizkavējas neparedzētu apstākļu dēļ, 
ieguldītājs par to paziņo attiecīgajai 
pārvaldes iestādei un var iesniegt 
pieteikumu par iepriekš minēto termiņu 
atbilstošu pagarinājumu.
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Or. en

Pamatojums

Ieguldījumi lielos infrastruktūras projektos ieguldītājiem rada ārkārtīgi lielu risku. 
Atbrīvojuma zaudēšana pēc tam, kad ir pieņemts Komisijas lēmums, ir pieskaitāma pie 
neparedzamiem apstākļiem, jo būs arī citas atļaujas, kas ir nepieciešamas vietējā vai pat 
reģionālā līmenī. Turklāt infrastruktūras būvniecību var nākties atlikt tehnisku vai 
topogrāfisku problēmu dēļ. Šīs problēmas ir atbilstošā veidā jārisina un jāapspriež ar 
attiecīgo pārvaldes iestādi.

Grozījums Nr. 349
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

Komisijas apstiprinājumu atbrīvojuma 
lēmumam atjauno pēc pieciem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Lieliem infrastruktūras projektiem, piemēram, starpsavienojumiem, SDG termināliem vai 
uzglabāšanas iekārtām, ir nepieciešams ilgs sagatavošanas laiks (piemēram, sarežģītu 
plānošanas un atļauju saņemšanas procesu dēļ), kas var pārsniegt laika ierobežojumus, kas 
paredzēti ierosinātajā tekstā. Ierosinātā laika ierobežojuma noteikuma piemērošana, kas 
mainīs nosacījumus apstiprinātu ieguldījumu gadījumā, tādējādi radīs ievērojamu papildu 
risku dabasgāzes uzņēmumiem, kam jau ir augsts riska līmenis, un radīs papildu barjeras.
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Grozījums Nr. 350
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku piecus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība.
Komisija šo termiņu var pagarināt, ja var 
pierādīt, ka, neraugoties uz visiem 
pamatotajiem centieniem sākt būvdarbus 
laikā, bija konkrēti iemesli, kuru dēļ 
notikusi aizkavēšanās.

Or. en

Pamatojums

Komisijas apstiprinājumu atbrīvojuma lēmumam nedrīkst ierobežot laikā. Ļoti bieži tīkla 
operatori nespēj īstenot projektu plānotajā laikā tādu iemeslu dēļ, kurus tie nespēj ietekmēt 
(piemēram, sūdzība tiesā saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma atļaujas prasībām).

Grozījums Nr. 351
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku piecus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, ja 
vien ieguldītājs nevar pierādīt, ka šādu 
kavēšanos izraisījušas trešās personas, ko 
tas nevar ietekmēt. Īstenojot savas 
pilnvaras saskaņā ar šo pantu, Komisija 
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vispirms apspriežas ar Aģentūru. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma lēmumiem jāierobežo līdz 5 gadiem, jo lielām 
infrastruktūras programmām ir vajadzīgi vairāk nekā 2 gadi, lai tās attīstītu. Pat ja 
būvniecība nav uzsākta 5 gadu laikā tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar trešo personu 
apstiprinājumu atbrīvojumam, šis apstiprinājums atbrīvojums nezaudēs spēku.

Grozījums Nr. 352
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku trīs gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
septiņus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

Or. ro

Pamatojums

Lielu infrastruktūras projektu pabeigšanai gāzes nozarē, ko īsteno vairākās valstīs, parasti ir 
vajadzīgi vairāk nekā pieci gadi. No tā izriet, ka piecu gadu ierobežojums, pēc kura 
atbrīvojuma apstiprinājuma lēmumi zaudē spēku, ir pārāk īss.

Grozījums Nr. 353
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5. punkts – 4. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā, ja vien 
infrastruktūras būvniecības uzsākšana vai 
nodošana ekspluatācijā (atkarībā no 
gadījuma) nav notikusi tādu apstākļu dēļ, 
ko persona, kurai piešķirts atbrīvojums, 
nevar ietekmēt.

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir katrā ziņā vēlams, lai atbrīvojumu saņēmušās personas infrastruktūru, kurai 
noteikts atbrīvojums, sāktu būvēt uzreiz pēc šāda atbrīvojuma piešķiršanas, atbrīvojuma 
automātiska izbeigšanās tādēļ, ka infrastruktūras būvniecība nav sākusies vai tā nav nodota 
ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, ko attīstītājs nevar ietekmēt, būtu ievērojams risks 
infrastruktūras potenciālajam attīstītājam.  Šādi tiek likvidēts šķērslis ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5.a Nosacījumus atbrīvojuma 
apstiprinājumam, kas piešķirts saskaņā ar 
šo pantu, nedrīkst retrospektīvi mainīt bez 
visu attiecīgo pušu piekrišanas.”

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojuma apstiprinājuma nosacījumus nedrīkst mainīt, ja tam nepiekrīt visas atbrīvojuma 
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piešķiršanā iesaistītās personas (atbrīvojuma turētājs, valsts pārvaldes iestāde un Komisija).

Grozījums Nr. 355
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
par 1. punktā minēto nosacījumu 
piemērošanu un noteikt procedūru 4. un 
5. punkta piemērošanai. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ierosinātā komitoloģijas procedūra ierobežotu Eiropas Parlamenta ietekmi, tādējādi no 
demokrātiskās likumdošanas procedūras darbības jomas izņemot svarīgos lēmumus par 
enerģijas iekšējā tirgus formu. Noteikumi par atbrīvojumu piešķiršanu par trešo personu 
pieeju un īpašumtiesību nošķiršanas tiesību aktiem attiecībā uz jaunu infrastruktūru ir pārāk 
svarīgi, lai tos uzskatītu par „tehniskiem” vai „nebūtiskiem”. Tāpēc visi šī panta grozījumi 
jāizskata saskaņā ar parasto lēmumu pieņemšanas procedūru, nevis komitoloģijas procedūru. 

Grozījums Nr. 356
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
par 1. punktā minēto nosacījumu 
piemērošanu un noteikt procedūru 4. un 
5. punkta piemērošanai. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 

svītrots
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nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
par 1. punktā minēto nosacījumu 
piemērošanu un noteikt procedūru 4. un 
5. punkta piemērošanai. Minēto pasākumu, 
kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem
saskaņā ar 30. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

6. Komisija var grozīt pamatnostādnes par 
1. punktā minēto nosacījumu piemērošanu 
un noteikt procedūru 4. un 5. punkta 
piemērošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, groza saskaņā ar 
30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai pamatnostādnes saskaņā ar parasto procedūru pieņemtu 
Parlaments un Padome. Pilnvaru nodošana Komisijai jāsaglabā tikai attiecībā uz visiem 
nepieciešamajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 358
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6.a Īstenojot savas pilnvaras saskaņā ar 
šo pantu, Komisija vispirms apspriežas ar 
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Aģentūru.”

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras lemt par atbrīvojumiem pārrobežu infrastruktūras objektiem nevajadzētu nodot 
Aģentūrai, jo pretējā gadījumā regulatori no valstīm, kuras tas neietekmē, varētu Aģentūrā 
ietekmēt atbrīvojuma lēmumu rezultātu. Agrākā pieredze liecina, ka valstu regulatori ļoti 
bieži īsteno savas valsts intereses. Turklāt, ņemot vērā EKT spriedumu lietā 9/56, Meroni, 
[1958] ECR 133, lēmumu pieņemšanas pilnvaras, kas paredz noteiktu rīcības brīvību, 
nedrīkst piešķirt struktūrām, kas nav paredzētās Līgumos.

Grozījums Nr. 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
24. pants – 1. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Šādi aizstāj 24. panta 1. punkta 
(b) apakšpunktu:
„(b) visi tiesīgie patērētāji to teritorijā 
varētu tikt apgādāti no dabasgāzes 
uzņēmumiem vai patērētājiem, 
izmantojot tiešu līniju.”

Or. en

Pamatojums

Gāzes vads, kas savieno dabasgāzes uzņēmumu ar tiesīgu patērētāju, var būt arī starp 
patērētāju un citu tiesīgu patērētāju. Šādā gadījumā patērētājs nav tiešā veidā pieslēgts gāzes 
sadales sistēmai, bet pievienots ar cita patērētāja starpniecību. Grozījums ļauj dalībvalstīm 
nodrošināt, ka patērētājs, kas atrodas starp sadales sistēmu un citu patērētāju, netiek 
apgrūtināts ar sadales sistēmas operatora tipiskajiem pienākumiem.
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Grozījums Nr. 360
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.a pants – 3. punkts – (a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pārvaldes iestādei ir juridiskas personas 
statuss, neatkarīgs budžets un pienākumu 
veikšanai atbilstoši cilvēkresursi un 
finansējums;

(a) pārvaldes iestādei ir juridiskas personas 
statuss, finansiālā neatkarība un 
pienākumu veikšanai atbilstoši 
cilvēkresursi un finansējums;

Or. en

Pamatojums

Valsts regulatora amata piecu gadu termiņš jāatjauno vienu reizi, ņemot vērā enerģijas tirgus 
ilgtermiņa dabu un vajadzību pēc stabilitātes šajā tirgū; iecelšanai amatā uz ilgāku laiku nav 
jābūt atjaunojamai.

Grozījums Nr. 361
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.a pants – 3. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
noteiktu termiņu, kas nav pagarināms un 
ilgst vismaz piecus gadus, un atbrīvo no 
amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek 
pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja 
tiek atklāts nopietns pārkāpums.

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
vismaz piecus gadus ilgu termiņu; ikvienu 
iecelšanu uz pieciem gadiem var 
pagarināt tikai vienu reizi, bet ilgāku 
amata termiņu nevar pagarināt; vadību
atbrīvo no amata pirms termiņa tikai tad, ja 
netiek pildīti šajā pantā minētie nosacījumi 
vai ja tiek atklāts nopietns pārkāpums.

Or. en

Pamatojums

Valsts regulatora amata piecu gadu termiņš jāatjauno vienu reizi, ņemot vērā enerģijas tirgus 
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ilgtermiņa dabu un vajadzību pēc stabilitātes šajā tirgū; iecelšanai amatā uz ilgāku laiku nav 
jābūt atjaunojamai.

Grozījums Nr. 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.a pants – 3. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
noteiktu termiņu, kas nav pagarināms un 
ilgst vismaz piecus gadus, un atbrīvo no 
amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek 
pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja 
tiek atklāts nopietns pārkāpums.

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
vismaz piecus gadus ilgu termiņu; ikvienu 
iecelšanu uz pieciem gadiem var 
pagarināt tikai vienu reizi, bet ilgāku 
amata termiņu nevar pagarināt; vadību
atbrīvo no amata pirms termiņa tikai tad, ja 
netiek pildīti šajā pantā minētie nosacījumi 
vai ja tiek atklāts nopietns pārkāpums.

Or. en

Pamatojums

Valsts regulatora amata piecu gadu termiņš jāatjauno vienu reizi, ņemot vērā enerģijas tirgus 
ilgtermiņa dabu un vajadzību pēc stabilitātes šajā tirgū; iecelšanai amatā uz ilgāku laiku nav 
jābūt atjaunojamai.

Grozījums Nr. 363
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.a pants – 3. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
noteiktu termiņu, kas nav pagarināms un 
ilgst vismaz piecus gadus, un atbrīvo no 
amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek 
pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja 

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
noteiktu termiņu, kas pagarināms tikai 
vienu reizi un ilgst vismaz piecus gadus, 
vai uz nepagarināmu termiņu līdz desmit 
gadiem un atbrīvo no amata pirms termiņa 
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tiek atklāts nopietns pārkāpums. tikai tad, ja netiek pildīti šajā pantā minētie 
nosacījumi vai ja tiek atklāts nopietns 
pārkāpums.

Or. de

Pamatojums

Ja amata termiņš ir vismaz pieci gadi, jābūt iespējai šo termiņu vienu reizi pagarināt vēl par 
pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 364
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.a pants – 3. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
noteiktu termiņu, kas nav pagarināms un 
ilgst vismaz piecus gadus, un atbrīvo no 
amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek 
pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja 
tiek atklāts nopietns pārkāpums.

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
noteiktu termiņu, kas pagarināms tikai 
vienu reizi un ilgst vismaz piecus gadus, 
vai uz noteiktu nepagarināmu termiņu 
līdz desmit gadiem un atbrīvo no amata 
pirms termiņa tikai tad, ja netiek pildīti šajā 
pantā minētie nosacījumi vai ja tiek atklāts 
nopietns pārkāpums.

Or. de

Pamatojums

Ja valsts regulatoru ieceļ uz vismaz pieciem gadiem, jābūt iespējai šo termiņu vismaz vienu 
reizi pagarināt vēl par pieciem gadiem, jo gāzes tirgum parasti ir nepieciešami ilgtermiņa 
lēmumi un noteikta stabilitātes pakāpe. Iecelšanai amatā uz ilgāku laiku nav jābūt 
atjaunojamai.
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Grozījums Nr. 365
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.a pants – 3. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
noteiktu termiņu, kas nav pagarināms un
ilgst vismaz piecus gadus, un atbrīvo no 
amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek 
pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja 
tiek atklāts nopietns pārkāpums.

(b) pārvaldes iestādes priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku ieceļ uz noteiktu
termiņu, kas ilgst vismaz piecus gadus un 
ko var pagarināt vienu reizi, un atbrīvo no 
amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek 
pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja 
viņi vainojami nopietnā pārkāpumā.

Or. ro

Pamatojums

 Piecu gadu amata termiņš jāparedz tikai iestādes augstākajam vadības līmenim, tas ir, 
parasti priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam. Šādos gadījumos jābūt iespējai amata 
termiņu vienu reizi pagarināt. Civildienesta ierēdņiem jābūt iespējai turpināt savu karjeru, ja 
vien nav iemesla to vairs neļaut vai ja viņi paši vēlas aiziet no attiecīgās iestādes. 

Grozījums Nr. 366
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3.a Komisija pieņem minimālos 
standartus attiecībā uz valsts pārvaldes 
iestāžu pārredzamību un pārskatatbildību, 
pieņemot pamatnostādnes, lai 
nodrošinātu to, ka valsts pārvaldes 
iestādes pilnībā un efektīvi ievēro 1. un 
2. punktu. Minētos pasākumus, kas 
paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 



PE404.544v01-00 66/101 AM\715225LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu iekšējā elektrības tirgus efektīvu atvēršanu, valsts pārvaldes iestādēm ir 
jāievēro minimālie pārredzamības un pārskatatbildības standarti, kas tām ļauj efektīvi 
pārraudzīt elektrības tirgu.

Grozījums Nr. 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3.a Komisija pieņem minimālos 
standartus attiecībā uz valsts pārvaldes 
iestāžu pārredzamību un pārskatatbildību, 
pieņemot pamatnostādnes, lai 
nodrošinātu to, ka valsts pārvaldes 
iestādes pilnībā un efektīvi ievēro 1. un 
2. punktu. Minētos pasākumus, kas 
paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

(Iekļauj jaunu punktu pēc Direktīvas 2003/55/EK 22.a panta 3. punkta)

Pamatojums

Valsts regulatora amata piecu gadu termiņš jāatjauno vienu reizi, ņemot vērā enerģijas tirgus 
ilgtermiņa dabu un vajadzību pēc stabilitātes šajā tirgū; iecelšanai amatā uz ilgāku laiku nav 
jābūt atjaunojamai.
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Grozījums Nr. 368
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvaldes iestāde, veicot šajā direktīvā 
noteiktos pārvaldes uzdevumus, veic visus 
pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai 
sasniegtu šādus mērķus:

Lai sasniegtu mērķus nodrošināt efektīvu 
un neizkropļotu konkurenci gāzes 
piegādes jomā un panākt dabasgāzes tīklu 
ilgtermiņa, efektīvu un uzticamu darbību, 
šiem tīkliem jābūt regulētiem. Izņemot 
gadījumus, kad par šajā direktīvā noteikto 
uzdevumu veikšanu ir atbildīgas citas 
valsts iestādes, pārvaldes iestāde veic visus 
pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai 
sasniegtu šādus mērķus:

(a) ciešā sadarbībā ar Aģentūru, citu 
dalībvalstu pārvaldes iestādēm un 
Komisiju sekmēt konkurētspējīgu, drošu 
un ekoloģiski ilgtspējīgu iekšējo 
dabasgāzes tirgu Kopienā un efektīvu 
tirgus atvēršanu visiem Kopienas 
patērētājiem un piegādātājiem;
(b) attīstīt konkurējošus un pienācīgi 
funkcionējošus reģionālos tirgus Kopienā, 
lai sasniegtu a) apakšpunktā minēto mērķi;

(b) attīstīt konkurējošus un pienācīgi 
funkcionējošus reģionālos tirgus Kopienā, 
lai sasniegtu a) apakšpunktā minēto mērķi, 
izmantojot atbilstošas pārrobežu 
struktūras tīklu pieejai un tīklu 
izmantošanai;

(c) likvidēt ierobežojumus dabasgāzes 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm, tostarp
attīstīt pieprasījumam atbilstošas pārrobežu 
pārvades jaudas, palielināt valstu tirgu 
integrāciju un panākt neierobežotu 
dabasgāzes plūsmu visā Kopienā;

(c) attīstīt pieprasījumam atbilstošas 
pārrobežu pārvades jaudas, palielināt valstu 
tirgu integrāciju, lai izskaustu 
ierobežojumus dabasgāzes tirdzniecībai 
starp dalībvalstīm un attiecīgajā reģionā 
vai attiecīgā gadījumā kaimiņreģionos 
nodrošinātu noteiktu starpsavienojumu 
jaudu, kas atbilst efektīvas konkurences 
attīstības vajadzībām;

(d) īstermiņā un ilgtermiņā panākt drošu, 
uzticamu un efektīvu sistēmu attīstību, 
veicināt energoefektivitāti, pētniecību un 
inovācijas, lai nodrošinātu sistēmas 
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atbilstību pieprasījumam, un neizsīkstošo 
enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju 
inovatīvu tehnoloģiju attīstību;
(e) nodrošināt īstermiņā un ilgtermiņā 
atbilstošu stimulu tīkla operatoriem 
palielināt tīkla efektivitāti un sekmēt tirgus
integrāciju;

(e) nodrošināt īstermiņā un ilgtermiņā 
atbilstošu stimulu tīkla operatoriem 
palielināt tīkla efektivitāti un sekmēt tirgus 
integrāciju;

(f) nodrošināt valsts tirgus efektīvu 
darbību un sadarbībā ar konkurences 
iestādēm sekmēt konkurenci.

(f) nodrošināt tīkla izmantotāju ātru 
integrāciju.

Or. de

Pamatojums

Ir loģiski, ka pirmajam no veicamajiem uzdevumiem jābūt efektīvas tirgus darbības un 
efektīvas konkurences panākšanai.  Vides uzdevumu noteikšana neiederas starp iekšējā tirgus 
noteikumiem, un uzdevumu saraksts tāpēc ir atbilstoši jāsakārto. Tā vietā var būt atsauce 
Komisijas vides tiesību aktu apsvērumos vai citos attiecīgos tiesību aktos.

Grozījums Nr. 369
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvaldes iestāde, veicot šajā direktīvā 
noteiktos pārvaldes uzdevumus, veic visus 
pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai 
sasniegtu šādus mērķus:

Pārvaldes iestāde, veicot šajā direktīvā 
noteiktos pārvaldes uzdevumus, izņemot 
gadījumus, kad par to ir atbildīgas citas 
valsts iestādes, jo īpaši kompetentās 
iestādes, veic visus pasākumus, kas 
pamatoti nepieciešami, lai sasniegtu šādus 
mērķus:

Or. de

Pamatojums

Starp pārvaldes iestāžu prioritātēm jābūt dabasgāzes tīklu ilgtermiņa, efektīvas un uzticamas 
darbības nodrošināšanai. Ir arī nepieciešams to uzdevumus nošķirt no kompetento iestāžu 
uzdevumiem.
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Grozījums Nr. 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants – (a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ciešā sadarbībā ar Aģentūru, citu 
dalībvalstu pārvaldes iestādēm un 
Komisiju sekmēt konkurētspējīgu, drošu un 
ekoloģiski ilgtspējīgu iekšējo dabasgāzes 
tirgu Kopienā un efektīvu tirgus atvēršanu 
visiem Kopienas patērētājiem un 
piegādātājiem;

(a) ciešā sadarbībā ar Aģentūru, citu 
dalībvalstu pārvaldes iestādēm un 
Komisiju sekmēt konkurētspējīgu, drošu un 
ekoloģiski ilgtspējīgu iekšējo dabasgāzes 
tirgu Kopienā un efektīvu tirgus atvēršanu 
visiem Kopienas patērētājiem un 
piegādātājiem, nodrošinot, ka lietotājiem 
no tā ir maksimāls ieguvums tādā ziņā kā 
izvēle, cena un kvalitāte;

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka tirgus atvēršanai ir jābūt izdevīgai gala lietotājiem — gan patērētājiem, gan 
rūpnieciskajiem lietotājiem. Tirgus atvēršanai nav jābūt pašmērķim, bet tai ir jānodrošina 
ieguvumi izvēles, kvalitātes un cenas ziņā. Turklāt šis grozījums nosaka, ka šiem ieguvumiem 
jāizpaužas izvēles, cenas un pakalpojumu kvalitātes ziņā.

Grozījums Nr. 371
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants – (a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ciešā sadarbībā ar Aģentūru, citu 
dalībvalstu pārvaldes iestādēm un 
Komisiju sekmēt konkurētspējīgu, drošu un 
ekoloģiski ilgtspējīgu iekšējo dabasgāzes 
tirgu Kopienā un efektīvu tirgus atvēršanu 
visiem Kopienas patērētājiem un 

(a) ciešā sadarbībā ar Aģentūru, citu 
dalībvalstu pārvaldes iestādēm un 
Komisiju sekmēt konkurētspējīgu, drošu un 
ekoloģiski ilgtspējīgu iekšējo dabasgāzes 
tirgu Kopienā un efektīvu tirgus atvēršanu 
visiem Kopienas patērētājiem un 
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piegādātājiem; piegādātājiem un nodrošināt 
energoapgādes tīklu ilgtermiņa, efektīvu 
un uzticamu darbību;

Or. de

Pamatojums

Starp pārvaldes iestāžu prioritātēm jābūt dabasgāzes tīklu ilgtermiņa, efektīvas un uzticamas
darbības nodrošināšanai. Ir arī nepieciešams to uzdevumus nošķirt no kompetento iestāžu 
uzdevumiem.

Grozījums Nr. 372
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants – (c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) likvidēt ierobežojumus dabasgāzes 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm, tostarp 
attīstīt pieprasījumam atbilstošas pārrobežu 
pārvades jaudas, palielināt valstu tirgu 
integrāciju un panākt neierobežotu 
dabasgāzes plūsmu visā Kopienā;

(c) likvidēt regulatīvos ierobežojumus 
dabasgāzes tirdzniecībai starp dalībvalstīm, 
tostarp attīstīt pieprasījumam atbilstošas 
pārrobežu pārvades jaudas, palielināt valstu 
tirgu integrāciju un panākt neierobežotu 
dabasgāzes plūsmu visā Kopienā;

Or. en

Pamatojums

Valstu pārvaldes iestādēm jācenšas likvidēt regulatīvos ierobežojumus dabasgāzes 
tirdzniecībai visā ES.  Lai gan šīm iestādēm var būt noteikta ietekme, tām nav pilnvaru 
atrisināt citus, piemēram, juridiskus un līgumiskus, ierobežojumus.

Grozījums Nr. 373
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants – (c) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) likvidēt ierobežojumus dabasgāzes 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm, tostarp 
attīstīt pieprasījumam atbilstošas pārrobežu 
pārvades jaudas, palielināt valstu tirgu 
integrāciju un panākt neierobežotu 
dabasgāzes plūsmu visā Kopienā;

(c) likvidēt ierobežojumus dabasgāzes 
tirdzniecībai starp dalībvalstīm, ja tādi ir, 
tostarp attīstīt pieprasījumam atbilstošas 
pārrobežu pārvades jaudas, palielināt valstu 
tirgu integrāciju un panākt neierobežotu 
dabasgāzes plūsmu visā Kopienā;

Or. de

Pamatojums

Starp pārvaldes iestāžu prioritātēm jābūt dabasgāzes tīklu ilgtermiņa, efektīvas un uzticamas 
darbības nodrošināšanai. Ir arī nepieciešams to uzdevumus nošķirt no kompetento iestāžu 
uzdevumiem.

Grozījums Nr. 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants – (d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) īstermiņā un ilgtermiņā panākt drošu, 
uzticamu un efektīvu sistēmu attīstību, 
veicināt energoefektivitāti, pētniecību un 
inovācijas, lai nodrošinātu sistēmas 
atbilstību pieprasījumam, un neizsīkstošo 
enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju 
inovatīvu tehnoloģiju attīstību;

(d) īstermiņā un ilgtermiņā panākt drošu, 
uzticamu un efektīvu sistēmu attīstību, 
veicināt energoefektivitāti un gan 
neizsīkstošo enerģijas resursu, gan 
decentralizētas enerģijas ražošanas plaša 
mēroga integrāciju, sistēmas atbilstību un
pētniecību un inovācijas, lai izpildītu šīs 
prasības;

Or. en

Pamatojums

Vienam no pārvaldes iestādes konkrētajiem politiskajiem uzdevumiem jābūt aktīvi veicināt 
neizsīkstošo enerģijas resursu un decentralizētas enerģijas ražošanas vajadzības.
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Grozījums Nr. 375
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants – (d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) īstermiņā un ilgtermiņā panākt drošu, 
uzticamu un efektīvu sistēmu attīstību, 
veicināt energoefektivitāti, pētniecību un 
inovācijas, lai nodrošinātu sistēmas 
atbilstību pieprasījumam, un neizsīkstošo 
enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju 
inovatīvu tehnoloģiju attīstību;

(d) īstermiņā un ilgtermiņā panākt drošu, 
uzticamu un efektīvu sistēmu attīstību, 
ņemot vērā energoefektivitāti, pētniecību 
un inovācijas, lai nodrošinātu sistēmas 
atbilstību pieprasījumam, un neizsīkstošo 
enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju 
inovatīvu tehnoloģiju attīstību;

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm ir jāņem vērā energoefektivitāte, neizsīkstoši enerģijas resursi un 
zemu oglekļa emisiju tehnoloģija, bet nav nepieciešams noteikt nepārprotamu pienākumu tos 
veicināt, jo tas būtu pretrunā valsts pārvaldes iestādes uzdevumam pildīt ekonomikas (un 
konkurences) regulatora pienākumus.

Grozījums Nr. 376
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants –(f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) nodrošināt valsts tirgus efektīvu darbību 
un sadarbībā ar konkurences iestādēm 
sekmēt konkurenci.

(f) nodrošināt izdevīgumu patērētājiem ar 
valsts tirgus efektīvu darbību un sadarbībā 
ar konkurences iestādēm sekmēt 
konkurenci.

Or. en

Pamatojums

Efektīvas konkurences veicināšana nedrīkst būt pašmērķis, bet tai jābūt vērstai uz patērētāju 
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interešu nodrošināšanu tādā ziņā kā lielāka izvēle, zemākas cenas un augstāka pakalpojumu 
kvalitāte.

Grozījums Nr. 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants –(f.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(f.a). nodrošināt, lai patērētāji, tostarp 
patērētāji, kas nonākuši enerģijas 
trūkuma stāvoklī, gūtu maksimālu 
labumu tādā ziņā kā izvēle, cenas un 
kvalitāte;”

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka tirgus atvēršanai ir jābūt izdevīgai gala lietotājiem — gan patērētājiem, gan 
rūpnieciskajiem lietotājiem. Tirgus atvēršanai nav jābūt pašmērķim, bet tai ir jānodrošina 
ieguvumi izvēles, kvalitātes un cenas ziņā. Turklāt šis grozījums nosaka, ka šiem ieguvumiem 
jāizpaužas izvēles, cenas un pakalpojumu kvalitātes ziņā.

Grozījums Nr. 378
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.b pants –(f.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(f.a) nodrošināt patērētāju aizsardzību, 
jo īpaši par mazāk aizsargātajiem 
uzskatīto patērētāju aizsardzību, kā arī 
dabasgāzes piegādes pakalpojumu 
pieejamību.”

Or. ro
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Pamatojums

Direktīvas mērķis ir tirgus atvēršana, lai paralēli pieaugošajai konkurencei varētu piedāvāt 
augstākas kvalitātes un pieejamākus pakalpojumus. Tāpēc pārvaldes iestāžu politikas 
galvenajam aspektam jābūt patērētājam.

Grozījums Nr. 379
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārvaldes iestādei ir šādi pienākumi: 1. Pārvaldes iestādei ir šādi pienākumi, 
neskarot citu valsts iestāžu kompetenci:

Or. de

Pamatojums

Attiecas uz pārvaldes iestāžu un kompetenti iestāžu kompetences nošķiršanu, sk. 24.b panta 
grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 380
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nodrošināt to, ka pārvades un sadales 
sistēmas operatori un attiecīgā gadījumā 
sistēmas īpašnieki, kā arī visi dabasgāzes 
uzņēmumi pilda saistības, kas izriet no šīs 
direktīvas un attiecīgajiem Kopienas 
tiesību aktiem, tostarp tās, kas attiecas uz 
pārrobežu jautājumiem;

(a) nodrošināt to, ka pārvades, sadales, 
SDG un uzglabāšanas  sistēmas operatori 
un attiecīgā gadījumā sistēmas īpašnieki, 
kā arī visi dabasgāzes uzņēmumi pilda 
saistības, kas izriet no šīs direktīvas un 
attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, 
tostarp attiecīgos attiecībā uz pārrobežu 
jautājumiem un īpašumtiesību nošķiršanu;
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Or. en

Pamatojums

Formulējums ir jāpastiprina, lai uzsvērtu pārvaldes iestāžu pienākumu attiecībā uz 
īpašumtiesību nošķiršanu, kas ir 3. paketes svarīga sastāvdaļa.  Šī pienākuma nepārprotama 
pieminēšana un iespējamība, ka Aģentūra šo aspektu var pārbaudīt un sniegt Komisijai 
oficiālu atzinumu par atsevišķu valsts regulatoru, palīdzēs nodrošināt atbilstības ievērošanu. 

Grozījums Nr. 381
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nodrošināt to, ka pārvades un sadales 
sistēmas operatori un attiecīgā gadījumā 
sistēmas īpašnieki, kā arī visi dabasgāzes 
uzņēmumi pilda saistības, kas izriet no šīs 
direktīvas un attiecīgajiem Kopienas 
tiesību aktiem, tostarp tās, kas attiecas uz 
pārrobežu jautājumiem;

(a) nodrošināt to, ka pārvades, sadales, 
SDG un uzglabāšanas  sistēmas operatori 
un attiecīgā gadījumā sistēmas īpašnieki, 
kā arī visi dabasgāzes uzņēmumi pilda 
saistības, kas izriet no šīs direktīvas un 
attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, 
tostarp tās, kas attiecas uz pārrobežu 
jautājumiem un īpašumtiesību nošķiršanu;

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir jāpastiprina, lai uzsvērtu pārvaldes iestāžu pienākumu attiecībā uz 
īpašumtiesību nošķiršanu, kas ir 3. paketes svarīga sastāvdaļa. Nedrīkst neiekļaut SDG un 
uzglabāšanas operatorus..

Grozījums Nr. 382
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (a) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nodrošināt to, ka pārvades un sadales 
sistēmas operatori un attiecīgā gadījumā 
sistēmas īpašnieki, kā arī visi dabasgāzes 
uzņēmumi pilda saistības, kas izriet no šīs 
direktīvas un attiecīgajiem Kopienas 
tiesību aktiem, tostarp tās, kas attiecas uz 
pārrobežu jautājumiem;

neattiecas uz versiju latviešu valodā

Or. de

Pamatojums

Attiecas uz pārvaldes iestāžu un kompetenti iestāžu kompetences nošķiršanu, sk. 24.b panta 
grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem 
sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm vai citām iestādēm;

(b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem 
sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm vai citām iestādēm un 
Aģentūru, tostarp lai nodrošinātu, ka 
pārvades sistēmu operatori solidāri 
veidotu pietiekamu starpsavienojuma 
jaudu starp to pārvades infrastruktūru, lai 
nodrošinātu atbilstību efektīva vispārēja 
tirgus novērtējuma un gāzes piegādes 
drošības kritērijiem bez diskriminācijas 
starp piegādātājiem dažādās dalībvalstīs;

Or. en

Pamatojums

Ar regulatīvu pārbaudi neatkarīgi no tā, vai to veic par valsts vai privātiem pārvades sistēmu 
operatoriem, būs jānodrošina, lai lēmumos par investīcijām un infrastruktūras izmantošanu 
vienādā mērā ņemtu patērētājus tikai valsts robežās un patērētājus, kas izmanto savienotas 
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sistēmas.  Šajā ziņā 1.b punkts ir vājš.  Ir skaidri jānosaka galvenais mērķis sadarbībai starp 
valstu pārvaldes iestādēm.

Grozījums Nr. 384
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem 
sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm vai citām iestādēm;

(b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem 
sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm vai citām iestādēm, 
tostarp lai nodrošinātu, ka pastāv 
pietiekama starpsavienojuma jauda starp 
pārvades infrastruktūrām, lai nodrošinātu 
atbilstību efektīva vispārēja tirgus 
novērtējuma un gāzes piegādes drošības 
kritērijiem bez diskriminācijas starp 
piegādes uzņēmumiem dažādās 
dalībvalstīs;

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir jāpastiprina, lai noteiktu šādas sadarbības galveno mērķi, proti, ka lēmumos 
par investīcijām un infrastruktūras izmantošanu vienādā mērā jāņem patērētāji valsts robežās 
un patērētāji, kas izmanto savienotas sistēmas.

Grozījums Nr. 385
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem 
sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu 

(b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem 
sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu 
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pārvaldes iestādēm vai citām iestādēm; pārvaldes iestādēm vai citām iestādēm un 
Aģentūru;

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jābūt iesaistītai visās pārrobežu darbībās, lai nodrošinātu pārredzamu un godīgu 
praksi un pietiekamu ieguldījumu līmeni. Mums nevajadzētu pieļaut, ka attiecībā uz 
pārrobežu tirdzniecību un reģionāliem tirgiem izveidojas regulatīvs vakuums.

Grozījums Nr. 386
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem 
sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm vai citām iestādēm;

(b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem 
sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm vai citām iestādēm un 
Aģentūru;

Or. en

Grozījums Nr. 387
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošināt to, ka netiek veikta 
pārvades, sadales, uzglabāšanas, SDG un 
piegādes darbību šķērssubsidēšana;

(e) uzraudzīt to, kā tiek ievērotas 
īpašumtiesību nošķiršanas prasības, ko 
paredz šī direktīva un citi attiecīgie 
Kopienas tiesību akti, un nodrošināt to, ka 
netiek veikta pārvades, sadales, 
uzglabāšanas, SDG un piegādes darbību 
šķērssubsidēšana;
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Or. en

Pamatojums

Formulējums ir jāpastiprina, lai uzsvērtu pārvaldes iestāžu pienākumu attiecībā uz 
īpašumtiesību nošķiršanu, kas ir 3. paketes svarīga sastāvdaļa.  Šī pienākuma nepārprotama 
pieminēšana un iespējamība, ka Aģentūra šo aspektu var pārbaudīt un sniegt Komisijai 
oficiālu atzinumu par atsevišķu valsts regulatoru, palīdzēs nodrošināt atbilstības ievērošanu. 

Grozījums Nr. 388
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošināt to, ka netiek veikta 
pārvades, sadales, uzglabāšanas, SDG un 
piegādes darbību šķērssubsidēšana;

(e) uzraudzīt to, kā tiek ievērotas 
īpašumtiesību nošķiršanas prasības, ko 
paredz šī direktīva un citi attiecīgie 
Kopienas tiesību akti, un nodrošināt to, ka 
netiek veikta pārvades, sadales, 
uzglabāšanas, SDG un piegādes darbību 
šķērssubsidēšana;

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir jāpastiprina, lai uzsvērtu pārvaldes iestāžu pienākumu attiecībā uz 
īpašumtiesību nošķiršanu, kas ir 3. paketes svarīga sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 389
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pārskatīt pārvades sistēmu operatoru (f) pārskatīt pārvades sistēmu operatoru 
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investīciju plānus un gada pārskatā ietvert 
pārvades sistēmas operatoru investīciju 
plānu vērtējumu attiecībā uz to atbilstību 
Eiropas mēroga 10 gadu tīkla attīstības 
plānam, kas paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c pantā;

investīciju plānus un gada pārskatā ietvert 
pārvades sistēmas operatoru investīciju 
plānu vērtējumu attiecībā uz to atbilstību 
Eiropas mēroga 10 gadu tīkla attīstības 
plānam, kas paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c pantā; pārvades 
sistēmas operatoru investīciju plāniem 
jānodrošina, lai darbinieku prasmes un 
skaits būtu pietiekams pakalpojuma 
saistību izpildei; par investīciju plāna 
neizpildi jāpiemēro proporcionālas 
sankcijas, ko pārvades sistēmas 
operatoram uzliek saskaņā ar Aģentūras 
pieņemtajām pamatnostādnēm;

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm jābūt atbildīgām par to, lai nodrošinātu, ka desmit gadu investīciju plāni 
paredz nodrošināt, ka darbaspēks spēj izpildīt visas sabiedriskā pakalpojuma saistības, kā 
noteikts direktīvā.  Jāparedz efektīvas, atbilstošas un atturošas sankcijas, ko pret gāzes 
uzņēmumiem var izmantot gadījumos, ja netiek ievērotas kādas no direktīvā noteiktajām 
saistībām.

Grozījums Nr. 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
pārskatīt tīkla drošības un uzticamības 
noteikumus;

(g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
noteikt standartus un prasības 
pakalpojumu un apgādes kvalitātei un 
pārskatīt sasniegto pakalpojumu un 
apgādes kvalitāti, tīkla drošības un 
uzticamības noteikumus;

Or. en

Pamatojums

Dažām valsts pārvaldes iestādēm jau ir šis pienākums uzraudzīt dabasgāzes tirgus darbību 
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arī attiecībā uz piegādes un patērētājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti; šajā gadījumā 
patērētāji redzēs reālu ieguvumu no saskaņotāka un pārredzamāka regulējuma.

Grozījums Nr. 391
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
pārskatīt tīkla drošības un uzticamības 
noteikumus;

(g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
noteikt standartus un prasības 
pakalpojumu un apgādes kvalitātei un 
pārskatīt sasniegto pakalpojumu un 
apgādes kvalitāti, tīkla drošības un 
uzticamības noteikumus;

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm jāspēj uzraudzīt pakalpojumu kvalitāte, kā arī tīkla drošība un 
uzticamība, lai nodrošinātu, ka tiek pildītas sabiedriskā pakalpojuma saistības.

Grozījums Nr. 392
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
pārskatīt tīkla drošības un uzticamības 
noteikumus;

(g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
noteikt standartus un prasības 
pakalpojumu un apgādes kvalitātei un 
pārskatīt sasniegto pakalpojumu un 
apgādes kvalitāti, tīkla drošības un 
uzticamības noteikumus;

Or. en
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Pamatojums

Pārvaldes iestādēm jāspēj uzraudzīt pakalpojumu kvalitāte, kā arī tīkla drošība un 
uzticamība, lai nodrošinātu, ka tiek pildītas sabiedriskā pakalpojuma saistības.

Grozījums Nr. 393
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
pārskatīt tīkla drošības un uzticamības 
noteikumus;

g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
nosakot vai apstiprinot standartus un 
prasības attiecībā uz pakalpojuma 
kvalitāti un sniegšanu un pārskatot 
pakalpojumu kvalitātes un sniegšanas 
rezultātus, tīkla drošības un uzticamības 
noteikumus;

Or. en

Pamatojums

Dažām valsts pārvaldes iestādēm jau ir šis pienākums uzraudzīt dabasgāzes tirgus darbību 
arī attiecībā uz piegādes un patērētājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti; šajā gadījumā 
patērētāji redzēs reālu ieguvumu no saskaņotāka un pārredzamāka regulējuma.

Grozījums Nr. 394
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) uzraudzīt pārredzamību un nodrošināt 
to, ka dabasgāzes uzņēmumi ievēro 
pārredzamības pienākumus;

(h) uzraudzīt pārredzamību un nodrošināt 
to, ka pārvades sistēmas operatori ievēro 
pārredzamības pienākumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 395
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) uzraudzīt pārredzamību un nodrošināt 
to, ka dabasgāzes uzņēmumi ievēro 
pārredzamības pienākumus;

(h) uzraudzīt pārredzamību un nodrošināt 
to, ka tīkla operatori ievēro pārredzamības 
pienākumus;

Or. de

Pamatojums

Attiecas uz pārvaldes iestāžu un kompetenti iestāžu kompetences nošķiršanu, sk. 24.b panta 
grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 396
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) uzraudzīt tirgus atvērtību un 
konkurenci vairumtirdzniecībā un 
mazumtirdzniecībā, tostarp saistībā ar 
dabasgāzes biržām, cenām, ko maksā 
mājsaimniecības, operatoru maiņu, 
atteikumiem no pieslēguma un 
mājsaimniecību sūdzībām saskaņotā 
formā, kā arī konkurences kropļojumus 
vai ierobežojumus, sadarbojoties ar 
konkurences iestādēm, tostarp sniedzot 
konkurences iestādēm informāciju par 
atbilstīgiem gadījumiem;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 397
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) uzraudzīt tirgus atvērtību un 
konkurenci vairumtirdzniecībā un 
mazumtirdzniecībā, tostarp saistībā ar 
dabasgāzes biržām, cenām, ko maksā 
mājsaimniecības, operatoru maiņu, 
atteikumiem no pieslēguma un 
mājsaimniecību sūdzībām saskaņotā 
formā, kā arī konkurences kropļojumus 
vai ierobežojumus, sadarbojoties ar 
konkurences iestādēm, tostarp sniedzot 
konkurences iestādēm informāciju par 
atbilstīgiem gadījumiem;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Attiecas uz pārvaldes iestāžu un kompetenti iestāžu kompetences nošķiršanu, sk. 24.b panta 
grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 398
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) uzraudzīt tirgus atvērtību un konkurenci i) uzraudzīt tirgus atvērtības efektivitāti un 
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vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, 
tostarp saistībā ar dabasgāzes biržām, 
cenām, ko maksā mājsaimniecības, 
operatoru maiņu, atteikumiem no 
pieslēguma un mājsaimniecību sūdzībām 
saskaņotā formā, kā arī konkurences 
kropļojumus vai ierobežojumus, 
sadarbojoties ar konkurences iestādēm, 
tostarp sniedzot konkurences iestādēm 
informāciju par atbilstīgiem gadījumiem;

konkurenci vairumtirdzniecībā un 
mazumtirdzniecībā, tostarp saistībā ar 
dabasgāzes biržām, cenām, ko maksā 
mājsaimniecības, operatoru maiņu, 
atbilstošiem priekšapmaksas 
nosacījumiem, kas atspoguļo faktisko 
patēriņu, pieteikumiem uz pieslēgumu un
atteikumiem no pieslēguma, uzturēšanas 
izmaksām un mājsaimniecību sūdzībām 
saskaņotā formā, kā arī konkurences 
kropļojumus vai ierobežojumus, 
sadarbojoties ar konkurences iestādēm, 
tostarp sniedzot konkurences iestādēm 
informāciju par atbilstīgiem gadījumiem;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu patērētājiem labāku izvēli, valsts iestādei jāpiešķir pilnvaras pārraudzīt 
visdažādākās likmes un maksājumus.

Grozījums Nr. 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (i.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(i.a) uzraudzīt ierobežojošas līgumiskas 
prakses gadījumus, tostarp noteikumus 
par ekskluzīvām tiesībām, kas 
patērētājiem, kas nav mājsaimniecību 
patērētāji, var liegt vai ierobežot izvēli 
vienlaikus slēgt līgumus ar vairāk nekā 
vienu piegādātāju; attiecīgos gadījumos 
valsts pārvaldes iestādes par šādu praksi 
informē valsts kompetentās iestādes;”

Or. en
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Pamatojums

Atļaujot patērētājiem, kas nav mājsaimniecību patērētāji, izvēlēties savus piegādātājus un
nebūt ierobežotiem ar noteikumiem par ekskluzīvām tiesībām, var veicināt konkurences 
attīstību iekšējā tirgū. 

Grozījums Nr. 400
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (i.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(i.a) uzraudzīt ierobežojošas līgumiskas 
prakses gadījumus, tostarp noteikumus 
par ekskluzīvām tiesībām, kas 
patērētājiem, kas nav mājsaimniecību 
patērētāji, var liegt vai ierobežot izvēli 
vienlaikus slēgt līgumus ar vairāk nekā 
vienu piegādātāju; attiecīgos gadījumos 
valsts pārvaldes iestādes par šādu praksi 
informē valsts kompetentās iestādes;”

Or. en

Pamatojums

Atļaujot patērētājiem, kas nav mājsaimniecību patērētāji, izvēlēties savus piegādātājus un 
nebūt ierobežotiem ar noteikumiem par ekskluzīvām tiesībām, var veicināt konkurences 
attīstību iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 401
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (i.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(i.a) uzraudzīt ierobežojošas līgumiskas 
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prakses gadījumus, tostarp noteikumus 
par ekskluzīvām tiesībām, kas 
patērētājiem, kas nav mājsaimniecību 
patērētāji, var liegt vai ierobežot izvēli 
vienlaikus slēgt līgumus ar vairāk nekā 
vienu piegādātāju; attiecīgos gadījumos 
valsts pārvaldes iestādes par šādu praksi 
informē valsts kompetentās iestādes;”

Or. en

Pamatojums

Atļaujot patērētājiem, kas nav mājsaimniecību patērētāji, izvēlēties savus piegādātājus un 
nebūt ierobežotiem ar noteikumiem par ekskluzīvām tiesībām, var veicināt konkurences 
attīstību iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 402
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (i.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(i.a) uzraudzīt ierobežojošas līgumiskas 
prakses gadījumus, tostarp noteikumus 
par ekskluzīvām tiesībām, kas 
patērētājiem, kas nav mājsaimniecību
patērētāji, var liegt vai ierobežot izvēli 
vienlaikus slēgt līgumus ar vairāk nekā 
vienu piegādātāju; attiecīgos gadījumos 
valsts pārvaldes iestādes par šādu praksi 
informē valsts kompetentās iestādes;”

Or. en

Pamatojums

Atļaujot patērētājiem, kas nav mājsaimniecību patērētāji, izvēlēties savus piegādātājus un 
nebūt ierobežotiem ar noteikumiem par ekskluzīvām tiesībām, var veicināt konkurences 
attīstību iekšējā tirgū.
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Grozījums Nr. 403
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (i.b) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(i.b) atzīt līgumisko brīvību attiecībā uz 
ilgtermiņa līgumiem un iespēju slēgt uz 
aktīviem balstītus līgumus, ja šādi līgumi 
ir saderīgi ar esošajiem Kopienas tiesību 
aktiem;”

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams attīstīt jaunus resursus, jo īpaši jaunienācējiem, un, lai nodrošinātu šādu 
ieguldījumu finansēšanu, var būt nepieciešami ilgtermiņa līgumi ar noteiktu patērētāju bāzi. 
Turklāt dažiem lieliem enerģijas lietotājiem ir nepieciešama pieeja ilgtermiņa, paredzamiem 
enerģijas līgumiem, lai saglabātu konkurētspēju ar citiem reģioniem, kur šādi līgumi ir 
pieejami.

Grozījums Nr. 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) reģistrēt laiku, ko pārvades un sadales 
uzņēmumi tērē, lai izveidotu pieslēgumus 
un veiktu remontdarbus;

(j) reģistrēt laiku, ko pārvades un sadales 
uzņēmumi tērē, lai izveidotu pieslēgumus 
un veiktu remontdarbus, un piemērot 
sankcijas saskaņā ar Aģentūras 
pieņemtajām pamatnostādnēm, ja šie 
laikposmi tiek bez pienācīga iemesla 
pārsniegti;

Or. en
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Pamatojums

Jāparedz efektīvas, atbilstošas un atturošas sankcijas, ko pret gāzes uzņēmumiem var 
izmantot gadījumos, ja netiek ievērotas kādas no direktīvā noteiktajām saistībām.

Grozījums Nr. 405
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) reģistrēt laiku, ko pārvades un sadales 
uzņēmumi tērē, lai izveidotu pieslēgumus 
un veiktu remontdarbus;

(j) reģistrēt laiku, ko pārvades un sadales 
uzņēmumi tērē, lai izveidotu pieslēgumus 
un veiktu remontdarbus, un piemērot 
sankcijas saskaņā ar Aģentūras 
pieņemtajām pamatnostādnēm, ja šie 
laikposmi tiek bez pienācīga iemesla 
pārsniegti;

Or. en

Pamatojums

Lai patērētājiem nodrošinātu efektīvu aizsardzību, A pielikuma noteikumi ir jāpastiprina un 
pārvaldes iestāžu rīcībā jābūt efektīvām, atbilstošām un atturošām sankcijām, ko pret 
elektrības uzņēmumiem var izmantot gadījumos, ja netiek ievērotas kādas no direktīvā 
noteiktajām saistībām.

Grozījums Nr. 406
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (k) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) pārskatīt nosacījumus attiecībā uz 
pieeju uzglabāšanai, saspiestas gāzes 
uzglabāšanai sistēmā un citiem 

(k) pārskatīt nosacījumus attiecībā uz 
pieeju uzglabāšanai, saspiestas gāzes 
uzglabāšanai sistēmā un citiem 
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papildpakalpojumiem, kas paredzēti 
19. pantā, kā arī uzraudzīt to izpildi;

papildpakalpojumiem, kas paredzēti
19. pantā;

Or. fr

Pamatojums

Lai gan tekstā nav paskaidrota atšķirība starp „pārskatīt” un „uzraudzīt”, šāds 
papildinājums varētu radīt juridisko pamatu jaunām un konkrētām ex ante pilnvarām 
attiecībā uz uzglabāšanu, saspiestas gāzes uzglabāšanu un papildpakalpojumiem. Tas ir 
pretrunā noteikumiem, kas dalībvalstīm dod tiesības atļaut sarunās apspriestu pieeju trešām 
personām (19. panta 3. punkts). Šie neregulētie tirgus mehānismi trešo pušu pieejai 
uzglabāšanas pakalpojumiem ir stimuls veikt ieguldījumus un ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 407
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (l) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti;

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, uzraudzīt augstus standartus
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam
un mazaizsargātu patērētāju aizsardzību;

Or. en

Pamatojums

Sociālās politikas pasākumi, piemēram, vispārējā un sabiedriskā pakalpojuma augstu 
standartu noteikšana, pirmkārt ir valdību ziņā, ciktāl tie nav saistīti ar mazumtirdzniecības 
tirgus regulēšanu. Tomēr valstu pārvaldes iestādēm šādi standarti būtu jāuzrauga, lai 
nodrošinātu elektroenerģijas patērētāju augstu aizsardzības līmeni.
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Grozījums Nr. 408
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (l) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti;

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, uzraudzīt augstus standartus
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam
un mazaizsargātu patērētāju aizsardzību;

Or. en

Pamatojums

Daži pienākumi pirmkārt ir jāveic valdībām, jo tās ar sociālajiem pasākumiem nodarbojas 
vairāk nekā ar mazumtirdzniecības tirgus regulēšanu. Regulatori neuzskata, ka tiem būtu 
kompetence noteikt sociālo politiku. Tomēr regulatoriem ir jāpiešķir noteiktas pilnvaras, lai 
nodrošinātu, ka tiek efektīvi pildīti A pielikuma noteikumi. Vismaz jābūt skaidram, ka 
atbildība par A pielikuma īstenošanu attiecībā uz patērētāju aizsardzību gulstas uz 
regulatoriem.

Grozījums Nr. 409
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (l) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti;

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, uzraudzīt augstus standartus
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam
un mazaizsargātu patērētāju aizsardzību;

Or. de
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Pamatojums

Daži pienākumi pirmkārt ir jāveic valstu valdībām, jo tās ar sociālajiem pasākumiem 
nodarbojas vairāk nekā ar mazumtirdzniecības tirgus regulēšanu. Pārvaldes iestādes 
neuzskata, ka tām būtu kompetence noteikt sociālo politiku.

Grozījums Nr. 410
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (l) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti;

(l) neskarot citu valsts iestāžu pilnvaras, 
nodrošināt augstas prasības dabasgāzes 
sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti;

Or. de

Pamatojums

Attiecas uz pārvaldes iestāžu un kompetenti iestāžu kompetences nošķiršanu, sk. 24.b panta 
grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 411
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (l) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, visā Eiropas Savienībā 
nodrošināt vienmērīgas un pārredzamas 
augstas prasības dabasgāzes sabiedriskajam 
pakalpojumam patērētājiem, tostarp 
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aizsardzības pasākumu efektivitāti; mājsaimniecībām, un nodrošināt 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
visu A pielikumā paredzēto patērētāju 
tiesību aizsardzības pasākumu efektivitāti;

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādes pilnvaru pilnīgāks skaidrojums palīdz tirgus darbībai un gala rezultātā dod 
labumu patērētājiem.

Grozījums Nr. 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (l) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti;

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti un 
piemērošanu;

Or. en

Pamatojums

Lai patērētājiem nodrošinātu efektīvu aizsardzību, A pielikuma noteikumi ir jāpastiprina un 
pārvaldes iestāžu rīcībā jābūt efektīvām, atbilstošām un atturošām sankcijām, ko pret 
elektrības uzņēmumiem var izmantot gadījumos, ja netiek ievērotas kādas no direktīvā 
noteiktajām saistībām.
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Grozījums Nr. 413
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (l) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti;

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti un 
piemērošanu;

Or. en

Pamatojums

Lai patērētājiem nodrošinātu efektīvu aizsardzību, A pielikuma noteikumi ir jāpastiprina un 
pārvaldes iestāžu rīcībā jābūt efektīvām, atbilstošām un atturošām sankcijām, ko pret 
elektrības uzņēmumiem var izmantot gadījumos, ja netiek ievērotas kādas no direktīvā 
noteiktajām saistībām.

Grozījums Nr. 414
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (l.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(l.a) nodrošināt A pielikumā paredzēto 
patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu 
efektivitāti un piemērošanu;”

Or. en

Pamatojums

A pielikumā minētie „”patērētāju tiesību aizsardzības pasākumi” valstu pārvaldes iestādēm 
ir efektīvi jāpiemēro.
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Grozījums Nr. 415
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (l.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(l.a) nodrošināt A pielikumā paredzēto 
patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu 
efektivitāti;”

Or. en

Pamatojums

Daži pienākumi pirmkārt ir jāveic valdībām, jo tās ar sociālajiem pasākumiem nodarbojas 
vairāk nekā ar mazumtirdzniecības tirgus regulēšanu. Regulatori neuzskata, ka tiem būtu 
kompetence noteikt sociālo politiku. Tomēr regulatoriem ir jāpiešķir noteiktas pilnvaras, lai 
nodrošinātu, ka tiek efektīvi pildīti A pielikuma noteikumi. Vismaz jābūt skaidram, ka 
atbildība par A pielikuma īstenošanu attiecībā uz patērētāju aizsardzību gulstas uz 
regulatoriem.

Grozījums Nr. 416
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (l.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(l.a) nodrošināt A pielikumā paredzēto 
patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu 
efektivitāti;”

Or. de

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm jābūt atbildīgām par A pielikuma noteikumu efektīvas īstenošanas 
nodrošināšanu. Vismaz jābūt skaidram, ka atbildība par A pielikuma patērētāju aizsardzību 
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noteikumu īstenošanu gulstas uz pārvaldes iestādēm. Tāpēc ierosinājums šim nolūkam 
izveidot jaunu apakšpunktu.

Grozījums Nr. 417
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (n) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, 
vienota patēriņa datu formāta izmantošanu 
un piekļuvi datiem saskaņā ar A pielikuma 
h) punktu;

(n) izveidot standarta procedūras 
attiecībām starp gala patērētāju un 
piegādātāju vai izplatītāju, vai mērīšanas 
sistēmas operatoru, kas attiektos vismaz 
uz piekļuvi patēriņa datiem, vienota 
patēriņa datu formāta izmantošanu un 
piekļuvi datiem saskaņā ar A pielikuma 
h) punktu;

Or. en

Pamatojums

Piekļuves nodrošināšana faktiskā patēriņa datiem ir priekšnoteikums tam, lai patērētāji 
varētu enerģiju izmantot efektīvi vai varētu veikt atbilstošus piegādātāju salīdzinājumus. Tā 
kā tie jau apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un ir atbildīgi par enerģijas 
mazumtirdzniecības tirgu uzraudzību, regulatori būtu tās iestādes, kuriem būtu jāpievēršas 
attiecībām starp sadales sistēmas operatoriem, piegādātājiem un patērētājiem (ieskaitot 
noteikumus, atbildību, līguma noteikumus, datu apmaiņas vienošanās , kvalitātes garantijas).

Grozījums Nr. 418
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (n) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, 
vienota patēriņa datu formāta izmantošanu 

(n) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, 
tostarp datiem par cenām un jebkuriem 
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un piekļuvi datiem saskaņā ar A pielikuma 
h) punktu;

citiem saistītajiem izdevumiem, šādu
vienota patēriņa viegli saprotama datu 
formāta izmantošanu, atbilstošu 
priekšapmaksu, kas atspoguļo faktisko 
patēriņu, un visiem patērētājiem tūlītēju
piekļuvi šādiem datiem saskaņā ar 
A pielikuma h) punktu;

Or. en

Pamatojums

Patērētāji par gāzi maksā avansā, piemēram, katru mēnesi. Bieži šis avansa maksājums 
neatspoguļo patērētāja reālo patēriņu. Tādējādi energouzņēmumi no patērētājiem saņem 
bezprocentu kredītu. Izmantojot jaunās tehnoloģijas (piemēram, „viedos skaitītājus”), 
energouzņēmumi var prasīt atbilstīgāku priekšapmaksu.

Grozījums Nr. 419
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (o.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(o.a) nodrošināt, lai vairumtirdzniecības 
cenu svārstības ir pārredzamas;”

Or. en

Pamatojums

Lai visiem tirgus dalībniekiem nodrošinātu vienādus konkurences apstākļus, jābūt pieejamām 
visām vairumtirdzniecības cenu izmaiņām.

Grozījums Nr. 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (o.a) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(o.a) noteikt vai apstiprināt tīkla pieejas 
tarifus un publicēt metodoloģiju, kas 
jāizmanto šo tarifu noteikšanai;”

Or. en

Pamatojums

Valstu pārvaldes iestādēm jāspēj noteikt vai apstiprināt tarifus, lai visiem gāzes tirgus 
dalībniekiem nodrošinātu taisnīgu pieeju, un metodoloģijai, kas ir šo tarifu noteikšanas 
pamatā, jābūt pārredzamai un publicētai saskaņā ar šī panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 421
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (o.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(o.a) noteikt vai apstiprināt tīkla pieejas 
tarifus un publicēt metodoloģiju, kas 
jāizmanto šo tarifu noteikšanai;”

Or. en

Pamatojums

Valstu pārvaldes iestādēm jāspēj noteikt vai apstiprināt tarifus, lai visiem gāzes tirgus 
dalībniekiem nodrošinātu taisnīgu pieeju, un metodoloģijai, kas ir šo tarifu noteikšanas 
pamatā, jābūt pārredzamai un publicētai saskaņā ar šī panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (o.b) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(o.b) uz noteiktu un ierobežotu 
laikposmu noteikt cenu griestus tirgos, 
kuros nav konkurences, lai patērētājus 
aizsargātu pret tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu; cenu griesti jānosaka 
pietiekami augstā līmenī, lai neatturētu 
jaunienācējus un esošo konkurentu 
paplašināšanos;”

Or. en

Pamatojums

Valstu pārvaldes iestādēm jāspēj noteikt cenu griesti gadījumos, kad ir pārāk liels tirgus 
spēks, bet tiem jābūt pietiekami augstiem, lai neatturētu jaunienācējus un esošo konkurentu 
paplašināšanos un iekšējā gāzes tirgus attīstību.

Grozījums Nr. 423
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (o.b) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(o.b) uz noteiktu un ierobežotu 
laikposmu noteikt cenu griestus tirgos, 
kuros nav konkurences, lai patērētājus 
aizsargātu pret tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu; cenu griesti jānosaka 
pietiekami augstā līmenī, lai neatturētu 
jaunienācējus un esošo konkurentu 
paplašināšanos;”

Or. en

Pamatojums

Valstu pārvaldes iestādēm jāspēj noteikt cenu griesti gadījumos, kad ir pārāk liels tirgus 
spēks, bet tiem jābūt pietiekami augstiem, lai neatturētu jaunienācējus un esošo konkurentu 
paplašināšanos un iekšējā gāzes tirgus attīstību.
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Grozījums Nr. 424
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (p) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) uzraudzīt, vai tiek pareizi piemēroti 
kritēriji, pēc kuriem nosaka uzglabāšanas 
iekārtas atbilstību 19. panta 3. vai 
4. punktam.

(p) uzraudzīt, vai tiek pareizi piemēroti 
kritēriji, pēc kuriem var vērtēt, vai pieeja 
uzglabāšanas iekārtām un saspiestas 
gāzes uzglabāšanai ir tehniski un/vai 
ekonomiski nepieciešama, lai nodrošinātu 
efektīvu piekļuvi sistēmai patērētāju 
apgādes nolūkā.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību 19. panta 1. punkta jaunajiem nosacījumiem, kas prasa, lai 
dalībvalstis nosaka un publicē kritērijus, pēc kuriem var vērtēt, vai pieeja uzglabāšanas 
iekārtām un saspiestas gāzes uzglabāšanai ir tehniski un/vai ekonomiski nepieciešama, lai 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai patērētāju apgādes nolūkā.

Grozījums Nr. 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (p.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(p.a) nodrošināt, lai cenu struktūra gala 
patērētājiem neveicinātu enerģijas 
patēriņu;”

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu energoefektivitātes veicināšanu, visiem gāzes patērētājiem jābūt pieejamiem 
tā saucamajiem „progresīvajiem tarifiem”. Tie ļauj izvairīties no „binomu” cenu struktūras 
(fiksētais un proporcionālais maksājums), kad izmantota enerģija kļūst lētāka tad, ja to patērē 
vairāk. Tieši pretējam jābūt obligātam. Regulatoriem kā vispārējs noteikums jāpiemēro vai nu 
strikti proporcionālas, vai citas inovatīvas cenas.

Grozījums Nr. 426
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (p.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(p.a) noteikt un ievērot pārredzamus un 
objektīvus kritērijus iekšējā gāzes tirgus 
regulēšanai.”

Or. en

Grozījums Nr. 427
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 1. punkts – (p.b) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(p.b) publicēt procedūru, kas jāievēro 
gadījumā, ja tirgus dalībnieki vēlas 
pārsūdzēt tās lēmumus.”

Or. en


