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Grozījums Nr. 428
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 2. punkts – c apakšpunkts

(c) neskarot 9. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā noteikto procedūru, 
attiecībā uz pirmo desmit gadu tīkla 
attīstības plānu apstiprina investīciju 
plānus un vairākgadu tīkla attīstības plānu, 
ko katru gadu iesniedz neatkarīgais 
sistēmas operators;

(c) neskarot 9. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā noteikto procedūru, 
attiecībā uz pirmo desmit gadu tīkla 
attīstības plānu apstiprina investīciju 
plānus un vairākgadu tīkla attīstības plānu, 
ko ik pēc diviem gadiem iesniedz 
neatkarīgais sistēmas operators;

Or. en

Grozījums Nr. 429
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis piešķir pārvaldes iestādēm 
visas pilnvaras, kas tām nepieciešamas, lai 
efektīvi un bez kavēšanās veiktu 1. un 
2. punktā minētos pienākumus. Tālab 
pārvaldes iestādēm vajadzīgas vismaz 
šādas pilnvaras:

3. Dalībvalstis piešķir pārvaldes iestādēm 
visas pilnvaras, kas tām nepieciešamas, lai 
efektīvi un bez kavēšanās veiktu 1. un 
2. punktā minētos pienākumus. Tālab 
pārvaldes iestādēm vajadzīgas vismaz 
šādas pilnvaras:

(a) izdot dabasgāzes uzņēmumiem
saistošus lēmumus;

(a) izdot tīkla operatoriem saistošus 
lēmumus;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību;
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(c) pieprasīt no dabasgāzes uzņēmumiem
informāciju, kas vajadzīga paredzēto 
uzdevumu veikšanai;

(c) pieprasīt no tīkla operatoriem
informāciju, kas vajadzīga paredzēto 
uzdevumu veikšanai;

(d) uzlikt iedarbīgas, atbilstošas un 
atturošas sankcijas dabasgāzes 
uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras 
izriet no šīs direktīvas vai no pārvaldes 
iestādes vai Aģentūras lēmumiem;

(d) uzlikt iedarbīgas, atbilstošas un 
atturošas sankcijas tīkla operatoriem, kas 
nepilda saistības, kuras izriet no šīs 
direktīvas vai no pārvaldes iestādes vai 
Aģentūras lēmumiem;

(e) atbilstīgi izmeklēt un sniegt 
norādījumus strīdu izšķiršanā atbilstīgi 
7. un 8. punktam;

(e) atbilstīgi izmeklēt un sniegt 
norādījumus strīdu izšķiršanā atbilstīgi 
7. un 8. punktam;

(f) apstiprināt 26. pantā minētos drošības 
pasākumus.

(f) apstiprināt 26. pantā minētos drošības 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus dabasgāzes uzņēmumiem ES 
tirgū. Ir skaidri jānodala pārvaldes un konkurences iestādes.

Grozījums Nr. 430
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis piešķir pārvaldes iestādēm 
visas pilnvaras, kas tām nepieciešamas, lai 
efektīvi un bez kavēšanās veiktu 1. un 
2. punktā minētos pienākumus. Tālab 
pārvaldes iestādēm vajadzīgas vismaz 
šādas pilnvaras:

3. Dalībvalstis piešķir pārvaldes iestādēm 
visas pilnvaras, kas tām nepieciešamas, lai 
efektīvi un bez kavēšanās pildītu 1. un 
2. punktā minētos uzdevumus. Tālab 
pārvaldes iestādēm vajadzīgas vismaz 
šādas pilnvaras:

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ļauj pārvaldes iestādēm veikt strukturālus pasākumus pret enerģētikas 
uzņēmumiem un vājināt to tirgus stāvokli arī tādā gadījumā, ja šie uzņēmumi nav pārkāpuši 
konkurences noteikumus. Nav skaidrs, kāpēc pārvaldes iestādēm jābūt iejaukšanās pilnvarām 
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ar mazāk priekšnosacījumiem nekā konkurences ierobežošanas iestādēm, kuras par to ir 
atbildīgas vispirms.

Grozījums Nr. 431
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis piešķir pārvaldes iestādēm 
visas pilnvaras, kas tām nepieciešamas, lai 
efektīvi un bez kavēšanās veiktu 1. un 
2. punktā minētos pienākumus. Tālab
pārvaldes iestādēm vajadzīgas vismaz 
šādas pilnvaras:

3. Dalībvalstis piešķir pārvaldes iestādēm 
visas pilnvaras, kas tām nepieciešamas, lai 
saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem 
efektīvi un bez kavēšanās veiktu 1. un 
2. punktā minētos pienākumus. Pārvaldes 
iestādēm ir tiesības saskaņā ar noteiktiem 
nosacījumiem, kas ir savietojami ar valstu 
noteikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis piešķir pārvaldes iestādēm 
visas pilnvaras, kas tām nepieciešamas, lai 
efektīvi un bez kavēšanās veiktu 1. un 
2. punktā minētos pienākumus. Tālab
pārvaldes iestādēm vajadzīgas vismaz 
šādas pilnvaras:

3. Dalībvalstis piešķir pārvaldes iestādēm 
visas pilnvaras, kas tām nepieciešamas, lai 
saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem 
efektīvi un bez kavēšanās veiktu 1. un 
2. punktā minētos pienākumus. Pārvaldes 
iestādēm ir tiesības saskaņā ar noteiktiem 
nosacījumiem, kas ir savietojami ar valstu 
noteikumiem:

Or. en
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Pamatojums

Pārvaldes iestādēm ir jānodrošina atbilstība noteiktajiem nosacījumiem (pamatojoties uz šo 
direktīvu) un nosacījumiem, kurus paredz to valsts juridiskais pilnvarojums.

Grozījums Nr. 433
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis piešķir pārvaldes iestādēm
visas pilnvaras, kas tām nepieciešamas, lai 
efektīvi un bez kavēšanās veiktu 1. un 
2. punktā minētos pienākumus. Tālab 
pārvaldes iestādēm vajadzīgas vismaz 
šādas pilnvaras:

3. Dalībvalstis piešķir pārvaldes iestādēm 
visas pilnvaras, kas tām nepieciešamas, lai 
efektīvi un bez kavēšanās veiktu 
pienākumus saskaņā ar 1. un 2. punktā 
minētajiem nosacījumiem un ievērojot 
valsts juridisko pilnvarojumu. Pārvaldes
iestādēm ir šādi pienākumi:

Or. en

Grozījums Nr. 434
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izdot dabasgāzes uzņēmumiem
saistošus lēmumus;

(a) izdot tīkla operatoriem saistošus 
lēmumus;

Or. de

Pamatojums

Pasākumi ir jāveic tikai tad, ja patiešām ir pārkāpti normatīvie noteikumi. Ir jānoraida gāzes 
realizācijas politika.
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Grozījums Nr. 435
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izdot dabasgāzes uzņēmumiem
saistošus lēmumus;

(a) izdot tīkla operatoriem saistošus 
lēmumus;

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ļauj pārvaldes iestādēm veikt strukturālus pasākumus pret enerģētikas 
uzņēmumiem un vājināt to tirgus stāvokli arī tādā gadījumā, ja šie uzņēmumi nav pārkāpuši 
konkurences noteikumus. Nav skaidrs, kāpēc pārvaldes iestādēm jābūt iejaukšanās pilnvarām 
ar mazāk priekšnosacījumiem nekā konkurences ierobežošanas iestādēm, kuras par to ir 
atbildīgas vispirms.

Grozījums Nr. 436
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja normatīvie noteikumi nav pārkāpti, lemt 
par pasākumiem, kas ir vajadzīgi efektīvas 
tīklu darbības veicināšanai;

Or. de
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Pamatojums

Pasākumi ir jāveic tikai tad, ja patiešām ir pārkāpti normatīvie noteikumi. Ir jānoraida gāzes 
realizācijas politika.

Grozījums Nr. 437
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm veikt pētījumus par dabasgāzes 
tirgu darbību;

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ļauj pārvaldes iestādēm veikt strukturālus pasākumus pret enerģētikas 
uzņēmumiem un vājināt to tirgus stāvokli arī tādā gadījumā, ja šie uzņēmumi nav pārkāpuši 
konkurences noteikumus. Nav skaidrs, kāpēc pārvaldes iestādēm jābūt iejaukšanās pilnvarām 
ar mazāk priekšnosacījumiem nekā konkurences ierobežošanas iestādēm, kuras par to ir 
atbildīgas vispirms.

Grozījums Nr. 438
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību;
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ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ļauj pārvaldes iestādēm pēc vajadzības veikt strukturālus pasākumus
pret enerģētikas uzņēmumiem. Nav skaidrs, kāpēc šādi pasākumi ir jāatļauj gadījumos, kad 
nav pārkāpti konkurences noteikumi.

Grozījums Nr. 439
Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un 
ierosināt kompetentajai iestādei
pasākumus, kas ir vajadzīgi efektīvas 
konkurences veicināšanai un tirgus 
pareizas darbības nodrošināšanai;

Or. fr

Pamatojums

Tā kā trūkst skaidru konkurences noteikumu, šis priekšlikums pārvaldes iestādēm piešķirtu 
absolūtas un neparedzamas pilnvaras iejaukties tirgū, tādējādi pārkāpjot robežu, kur sākas 
valsts kompetences iestāžu pilnvaras. Papildus tam, ka „gāzes realizācija” ir viltus panaceja 
(ņemot vērā mākslīgos piegādes avotus un no mērķa tirgus atšķirīgus gāzes pārdošanas 
noteikumus), šīs neierobežotās pilnvaras būs pretrunā mērķim harmonizēt iekšējā tirgus 
noteikumus.
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Grozījums Nr. 440
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību
un, ja konkurences noteikumi nav 
pārkāpti, lemt par pasākumiem, kas ir 
vajadzīgi efektīvas konkurences 
veicināšanai un tirgus pareizas darbības 
nodrošināšanai, tostarp gāzes realizācijas 
programmām;

(b) sadarboties ar valsts konkurences 
iestādēm dabasgāzes tirgu darbības
izmeklēšanā un veikt pasākumus, kas ir 
vajadzīgi efektīvas konkurences 
veicināšanai un tirgus pareizas darbības 
nodrošināšanai;

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm ir jānodrošina atbilstība noteiktajiem tiesiskajiem nosacījumiem. Jābūt 
pieejamam pārredzamam pārsūdzības procesam, kuru izmantot gadījumos, ja ir jāapstrīd 
pārvaldes iestāžu atzinumi. Konkurences noteikumi ir jāīsteno kompetences iestādēm, nevis 
neatkarīgām pārvaldes iestādēm. Lai veicinātu ieguldījumus, pārvaldes iestāžu darbības 
nosacījumiem vismaz ir jābūt pārredzamiem un noteiktiem.

Grozījums Nr. 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti,
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarboties ar valsts konkurences 
iestādēm dabasgāzes tirgu darbības 
izmeklēšanā un, pamatojoties uz šādiem 
pētījumiem, saskaņā ar valsts tiesību 
aktos noteiktajām pilnvarām lemt par 
pasākumiem, kas ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu atbilstību pienākumiem, kas 
noteikti šajā direktīvā vai pārvaldes 
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iestādes vai Aģentūras lēmumos;

Or. en

Pamatojums

Konkurences noteikumi ir jāīsteno kompetences iestādēm, nevis neatkarīgām pārvaldes 
iestādēm.

Grozījums Nr. 442
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti,
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja regulatīvie noteikumi ir pārkāpti, lemt 
par pasākumiem, kas ir vajadzīgi efektīvas 
energotīklu darbības veicināšanai;

Or. en

Pamatojums

Kopumā jānorāda, ka tirgus stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanas gadījumā piemērojamie 
konkurences noteikumi gan ES, gan valsts līmenī ir samērīgi un ierosinātajam formulējumam 
to nevajadzētu izvērst. Parasti nav papildus jānorāda, ka pasākumiem ir jābūt samērīgiem. 
Gāzes realizācijas programmas radītu gāzes tirgiem paralēlu tirgu, samazinot to likviditāti. 
Šis noteikums ieguldītājos rada lielu neskaidrību.

Grozījums Nr. 443
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 3. punkts – b) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
pamatojoties uz šo pētījumu rezultātiem,
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

Or. en

Pamatojums

Vairākumā Eiropas Savienības tiesisko sistēmu tiesa varēs tikai pārbaudīt, vai pārvaldes 
iestāde sava lēmuma pieņemšanā ir ievērojusi procesuālo kārtību (ierobežotā pārbaude).

Grozījums Nr. 444
Eluned Morgan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām; 
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā tiktu 
izveidots patiesi konkurētspējīgs tirgus, 
paredzot pakāpenisku gāzes realizāciju 
par reālajām cenām, lai līdz 2020. gadam 
neviens atsevišķs uzņēmums neaizņemtu 
tirgus daļu, kas pārsniedz 20 % no 
attiecīgā tirgus; Komisija definē attiecīgo 
tirgu.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka attiecīgajā tirgū viens vai vairāki uzņēmumi neieņemtu dominējošu 
stāvokli, valsts pārvaldes iestādēm ir pilnvaras ierobežot gāzes uzņēmuma tirgus daļu līdz 
20 %. Tas atvērs dalībvalstu tirgus, jo īpaši tos, kuros ir dominējoši tirgus dalībnieki, kas 
vairākos gadījumos ļaunprātīgi izmantojuši savu stāvokli, un pārējiem tirgus dalībniekiem 
nodrošinās vienlīdzīgu piekļuvi tirgum.   Tā kā tirgi kļūst aizvien integrētāki, palielināsies 
tirgus ģeogrāfiskais lielums, tādējādi šis noteikums ļaus uzņēmumiem augt.

Grozījums Nr. 445
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;
nodrošināt, lai Eiropas Savienībā tiktu 
izveidots patiesi konkurētspējīgs tirgus, 
paredzot pakāpenisku gāzes realizāciju 
par reālajām cenām, lai līdz 2020. gadam 
neviens atsevišķs uzņēmums attiecīgajā 
tirgū neaizņemtu tirgus daļu, kas 
pārsniedz 50 %; Komisija definē attiecīgo 
tirgu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka attiecīgajā tirgū viens vai vairāki uzņēmumi neieņemtu dominējošu 
stāvokli, valsts pārvaldes iestādēm ir pilnvaras ierobežot gāzes uzņēmuma tirgus daļu līdz 
50%. Tas atvērs dalībvalstu tirgus, jo īpaši tos, kuros ir dominējoši tirgus dalībnieki, kas 
vairākos gadījumos ļaunprātīgi izmantojuši savu stāvokli, un pārējiem tirgus dalībniekiem 
nodrošinās vienlīdzīgu piekļuvi tirgum.   Tā kā tirgi kļūst aizvien integrētāki, palielināsies 
tirgus ģeogrāfiskais lielums, tādējādi šis noteikums ļaus uzņēmumiem augt.
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Grozījums Nr. 446
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(ba) pieņemot, ka konkurences 
noteikumi nav pārkāpti, veikt pasākumus, 
ja pārredzami un nediskriminējoši, 
piemēram, apmaiņas procesā, 
vairumtirdzniecībai piedāvā mazāk par 
20 % no dalībvalstu ievešanas vietās 
reģistrētā gāzes apjoma;”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz veicināt jaunu un mazāku gāzes uzņēmumu piekļuvi tirgum un uzlabot 
gāzes tirgus cenu pārredzamību.

Amendment 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pieprasīt no dabasgāzes uzņēmumiem 
informāciju, kas vajadzīga paredzēto 
uzdevumu veikšanai;

(c) iegūt no dabasgāzes uzņēmumiem 
informāciju, kas vajadzīga paredzēto 
uzdevumu veikšanai, tostarp pamatojumus 
atteikumam piešķirt trešo pušu piekļuvi
un informāciju par pasākumiem, kas 
vajadzīgi tīkla pastiprināšanai; un 
vajadzības gadījumā sadarboties ar 
finanšu tirgus regulatoriem;

Or. en
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Pamatojums

Lai valsts regulatīvās iestādes varētu uzraudzīt gāzes tirgus darbību, tām ir jābūt spējīgām no 
gāzes uzņēmumiem iegūt visu attiecīgo informāciju.

Grozījums Nr. 448
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pieprasīt no dabasgāzes uzņēmumiem 
informāciju, kas vajadzīga paredzēto
uzdevumu veikšanai;

(c) iegūt no dabasgāzes uzņēmumiem 
informāciju, kas vajadzīga paredzēto 
uzdevumu veikšanai, tostarp pamatojumus 
atteikumam piešķirt trešo pušu piekļuvi 
un informāciju par pasākumiem, kas 
vajadzīgi tīkla pastiprināšanai; un 
vajadzības gadījumā sadarboties ar 
finanšu tirgus regulatoriem;

Or. en

Pamatojums

Lai valsts regulatīvās iestādes varētu uzraudzīt gāzes tirgus darbību, tām ir jābūt spējīgām no 
gāzes uzņēmumiem iegūt visu attiecīgo informāciju.

Grozījums Nr. 449
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pieprasīt no dabasgāzes uzņēmumiem 
informāciju, kas vajadzīga paredzēto 
uzdevumu veikšanai;

(c) saskaņā ar dalībvalstīs esošo 
informācijas vākšanas kārtību pieprasīt no 
dabasgāzes uzņēmumiem informāciju, kas 
vajadzīga paredzēto uzdevumu veikšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 450
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzlikt iedarbīgas, atbilstošas un 
atturošas sankcijas dabasgāzes 
uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras 
izriet no šīs direktīvas vai no pārvaldes 
iestādes vai Aģentūras lēmumiem;

(c) uzlikt atbilstošas sankcijas dabasgāzes 
uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras 
izriet no šīs direktīvas vai no pārvaldes 
iestādes vai Aģentūras lēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 451
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā pašreizējā regulējuma apstākļos, dalībvalstis, ja tās vēlas, var pašas ieviest tarifu 
vai to aprēķināšanas metožu regulatīvo kontroli. Turklāt pārvaldes iestādes pienākums 
noteikt tarifus ir pretrunā 19. pantam, jo saskaņā ar šo pantu piekļuve ir jānodrošina, 
pamatojoties uz apstiprinātiem tarifiem.
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Grozījums Nr. 452
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju;

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju
saspiestas gāzes uzglabāšanai, ja tā ir 
tehniski un/vai ekonomiski nepieciešama, 
lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā, un SDG 
iekārtām. Šiem tarifiem jāatbilst 
faktiskajām izmaksām, ja vien šādas 
izmaksas ir tādas pašas kā efektīvam un 
strukturāli līdzīgam operatoram un ir 
pārredzamas. Tiem jābūt tādiem, lai varētu 
veikt vajadzīgās investīcijas tīklos un SDG 
iekārtās, nodrošinot tīklu un SDG iekārtu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

Formulējums, kas sniegts a) apakšpunktā, atspoguļo pašreizējo direktīvu/regulu nepilnību, jo 
nepastāv prasības, ka sadales tarifiem jāatbilst izmaksām.  Piedāvātais formulējums attiecina 
pašreizējos Gāzes pārvades regulas noteikumus arī uz gāzes sadali un SDG iekārtām (ja vien 
nav noteikts atbrīvojums). Tas arī saspiestas gāzes uzglabāšanai piemēro regulētu trešās 
puses pieeju, nevis paredz dalībvalstīm izvēli starp regulētu trešās puses piekļuvi vai sarunu 
ceļā panāktu trešās puses piekļuvi.

Grozījums Nr. 453
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju;

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jāatbilst 
faktiskajām izmaksām, ja vien šādas 
izmaksas ir tādas pašas kā efektīvam un 
strukturāli līdzīgam operatoram un ir 
pārredzamas. Tiem jābūt tādiem, lai varētu 
veikt vajadzīgās investīcijas tīklos un SDG 
iekārtās, nodrošinot tīklu un SDG iekārtu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

Formulējums, kas sniegts a) apakšpunktā, atspoguļo pašreizējo direktīvu/regulu nepilnību, jo 
nepastāv prasības, ka sadales tarifiem jāatbilst izmaksām.

Grozījums Nr. 454
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju;

(a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, kā arī to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar pārvades un 
sadales tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu, un noteikumi un tarifi, kas 
attiecas uz pieeju SDG iekārtām, tostarp to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar tarifu, kas attiecas 
uz pieeju SDG iekārtām, noteikšanu vai 
apstiprināšanu. Šiem tarifiem jābūt 
tādiem, lai varētu veikt vajadzīgās 
investīcijas tīklos un SDG iekārtās, 
nodrošinot tīklu un SDG iekārtu 
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dzīvotspēju. Šeit var ietvert īpašu 
regulējumu jauniem ieguldījumiem;

Or. en

Pamatojums

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

Tas pats attiecas uz pieeju SDG iekārtām.

Grozījums Nr. 455
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām.  Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju;

(a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, kā arī to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar pārvades un 
sadales tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu, un noteikumi un tarifi, kas 
attiecas uz pieeju SDG iekārtām, tostarp to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar tarifu, kas attiecas 
uz pieeju SDG iekārtām, noteikšanu vai 
apstiprināšanu. Šiem tarifiem jābūt 
tādiem, lai varētu veikt vajadzīgās 
investīcijas tīklos un SDG iekārtās, 
nodrošinot tīklu un SDG iekārtu 
dzīvotspēju; Tas var ietvert īpašu 
regulējumu jauniem ieguldījumiem;

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, ka pārvaldes iestādes atbild par pārvades un sadales tarifu noteikšanu vai 
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apstiprināšanu: pārvades un sadales tarifus, kā arī to aprēķināšanas metodes vai arī metodes 
saistībā ar pārvades un sadales tarifu noteikšanu vai apstiprināšanu, tostarp uzraudzību, lai 
sekotu tam, kā šīs metodes izmanto tarifu noteikšanai. Tas pats attiecas uz pieeju SDG 
iekārtām.

Grozījums Nr. 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju; 

(a) pieslēgums un piekļuve valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, kā arī to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar pārvades un 
sadales tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu, un noteikumi un tarifi, kas 
attiecas uz pieeju SDG iekārtām, tostarp to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar tarifu, kas attiecas 
uz pieeju SDG iekārtām, noteikšanu vai 
apstiprināšanu. Šiem tarifiem jābūt 
tādiem, lai varētu veikt vajadzīgās 
investīcijas tīklos un SDG iekārtās, 
nodrošinot tīklu un SDG iekārtu 
dzīvotspēju; Tas var ietvert īpašu 
regulējumu jauniem ieguldījumiem;

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, ka valsts pārvaldes iestādes atbild par pārvades un sadales tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu un to aprēķināšanas metodēm, vai arī par metodēm, ar kurām nosaka vai 
apstiprina pārvades un sadales tarifus, kā arī par uzraudzību, lai sekotu tam, kā šīs metodes 
izmanto tarifu noteikšanai. Tas pats attiecas uz pieeju SDG iekārtām.
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Grozījums Nr. 457
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju;

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, kā arī to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar pārvades un 
sadales tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu, un noteikumi un tarifi, kas 
attiecas uz pieeju SDG iekārtām, tostarp to 
aprēķināšanas metodes vai arī metodes un 
uzraudzība saistībā ar tarifu, kas attiecas 
uz pieeju SDG iekārtām, noteikšanu vai 
apstiprināšanu. Šiem tarifiem jābūt 
tādiem, lai varētu veikt vajadzīgās 
investīcijas tīklos un SDG iekārtās, 
nodrošinot tīklu un SDG iekārtu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 458
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
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noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju;

noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām, kā arī to aprēķināšanas 
metodes vai arī metodes un uzraudzība 
saistībā ar pārvades un sadales tarifu 
noteikšanu vai apstiprināšanu. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt 
vajadzīgās investīcijas tīklos un SDG 
iekārtās, nodrošinot tīklu un SDG iekārtu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

Ir jāgarantē sistēmas pārredzamība, lai visiem tirgus dalībniekiem nodrošinātu pieeju, un 
valsts pārvaldes iestādēm ir jānodrošina efektīvas plānošanas iespējas.

Grozījums Nr. 459
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju;

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi un šo 
tarifu aprēķināšanai izmantojamās 
metodes, un noteikumi un tarifi, vai vismaz 
šo tarifu aprēķināšanai izmantojamās 
metodes, kas attiecas uz pieeju SDG 
iekārtām. Šiem tarifiem un metodēm jābūt 
tādiem, lai varētu veikt vajadzīgās 
investīcijas tīklos un SDG iekārtās, 
nodrošinot tīklu un SDG iekārtu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā pašreizējā regulējuma apstākļos, dalībvalstis, ja tās vēlas, var pašas ieviest tarifu 
vai to aprēķināšanas metožu regulatīvo kontroli. Turklāt pārvaldes iestādes pienākums 
noteikt tarifus ir pretrunā 19. pantam, jo saskaņā ar šo pantu pieeja ir jānodrošina, 
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pamatojoties uz apstiprinātiem tarifiem.

Grozījums Nr. 460
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju;

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi un to 
aprēķināšanai izmantojamās metodes, un 
noteikumi un tarifi, vai tarifu 
aprēķināšanai izmantojamās metodes, kas 
attiecas uz pieeju SDG iekārtām Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt 
vajadzīgās investīcijas tīklos un SDG 
iekārtās, nodrošinot tīklu un SDG iekārtu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt pietiekami elastīgām, lai varētu noteikt ne tikai tarifus, bet 
arī to aprēķināšanas metodes.

Grozījums Nr. 461
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
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tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju;

tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju; Šie tarifi var arī 
paredzēt  īpašu regulējumu jauniem 
ieguldījumiem.

Or. de

Pamatojums

Pārvades un sadales tarifu noteikšanas vai apstiprināšanas metodēm un/vai uzraudzībai, ko 
veic Aģentūra, jāparedz iespēja īstenot vajadzīgos ieguldījumus SDG iekārtu tīklos.

Grozījums Nr. 462
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) balansēšanas (līdzsvarošanas) 
pakalpojumu nodrošināšana.

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

Or. en

Pamatojums

Formulējums, kas sniegts b) apakšpunktā, pamatojas uz ERGEG labas prakses 
pamatnostādnēm attiecībā uz gāzes pārvades līdzsvarošanu un apstiprina principu, ka 
pārvades sistēmas operatora (PSO) veikta līdzsvarošana nedrīkst iespaidot ieņēmumus 
plašākā nozīmē (pastāv tikai iespēja stimulēt veiktspēju).
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Grozījums Nr. 463
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) balansēšanas (līdzsvarošanas) 
pakalpojumu nodrošināšana.

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 464
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(ba) gāzes kvalitātes pakalpojumu 
sniegšana.”

Or. en

Pamatojums

Papildus gāzes savienojumu un līdzsvarošanas pakalpojumu noteikumu 
paredzēšanai/apstiprināšanai valsts pārvaldes iestādēm ir arī jāuzrauga/jāregulē gāzes 
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kvalitātes pārveides pakalpojumu sniegšana (atkal izmantojot regulētu trešās puses pieeju), 
kas pretējā gadījumā var būtiski traucēt jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū/konkurenci.

Grozījums Nr. 465
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 4. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(ba) gāzes kvalitātes pakalpojumu 
sniegšana tirgū.”

Or. en

Pamatojums

Formulējums, kas sniegts ba) apakšpunktā, paredz, ka valsts pārvaldes iestādēm ir arī 
jāuzrauga/jāregulē gāzes kvalitātes pārveides pakalpojumu sniegšana (pamatojoties uz 
regulētu trešās puses pieeju), kas pretējā gadījumā var būtiski traucēt jaunu dalībnieku 
ienākšanu tirgū/konkurenci.

Grozījums Nr. 466
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 467
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Valsts regulatīvajām iestādēm ir jānodrošina, ka PSO līdzsvarošanas pasākumus veic atklāti 
un pārredzami, lai visiem tirgus dalībniekiem nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju.

Grozījums Nr. 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Valsts regulatīvajām iestādēm ir jānodrošina, ka PSO līdzsvarošanas pasākumus veic atklāti 
un pārredzami, lai visiem tirgus dalībniekiem nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju.

Grozījums Nr. 469
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt pietiekami elastīgām, lai varētu noteikt ne tikai tarifus, bet 
arī to aprēķināšanas metodes.

Grozījums Nr. 470
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iestādes nodrošina tīkla operatoriem 
atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā 
palielināt efektivitāti un sekmēt tirgus 
integrāciju.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 471
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 472
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5.a Valsts pārvaldes iestādes uzrauga 
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pārslodzes pārvaldību valstu 
elektroenerģijas sistēmās un 
starpsavienojumos.
Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
pārslodzes pārvaldības procedūru 
aprakstu, norādot jaudas sadalījumu, 
attiecīgās valsts pārvaldes iestādei 
apstiprināšanai. Valsts pārvaldes iestādes 
pirms apstiprināšanas var pieprasīt 
pārvades sistēmu operatoriem šos 
noteikumus mainīt.”

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 473
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5.a Valsts pārvaldes iestādes uzrauga 
pārslodzes pārvaldību valstu 
elektroenerģijas sistēmās un 
starpsavienojumos.
Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
pārslodzes pārvaldības procedūru 
aprakstu, norādot jaudas sadalījumu, 
attiecīgās valsts pārvaldes iestādei 
apstiprināšanai. Valsts pārvaldes iestādes 
pirms apstiprināšanas var pieprasīt 
pārvades sistēmu operatoriem šos 
noteikumus mainīt.”

Or. en
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Pamatojums

Šā iemesla dēļ ir skaidri jānosaka, ka pakalpojumu regulatori oficiāli apstiprina pārslodzes 
pārvaldības procedūras, lai nodrošinātu Regulas 1775/2005 efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr. 474
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Gāzes uzglabāšanas un SDG tirgus neveido monopolu. Regula apdraudēs arī pašreizējo 
konkurenci un plānotos ieguldījumus, kuri vajadzīgi nepieciešamo gāzes papildkrātuvju 
būvniecībā.

Grozījums Nr. 475
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

minētos tarifus, lai nodrošinātu to 
samērīgumu un nediskriminējošu 
piemērošanu.

Or. de

Pamatojums

Jāsvītro vārds „uzglabāšana”, jo uzglabāšanas tarifu regulēšana mazinās ieguldījumus. Uz 
gāzes uzglabāšanu neattiecas monopoltirgus darbības principi: šajā jomā ir izveidojies 
funkcionāls konkurētspējīgs tirgus.  Regula apdraudēs pašreizējo konkurenci un plānotos 
ieguldījumus gāzes papildkrātuvju būvniecībā, kas ir steidzami nepieciešams, lai stiprinātu 
piegādes stabilitāti ES.

Grozījums Nr. 476
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 477
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vajadzības gadījumā pieprasīt pārvades, 
SDG un sadales sistēmas operatoriem 
grozīt noteikumus, tostarp šajā pantā 
minētos tarifus, lai nodrošinātu to 
samērīgumu un nediskriminējošu 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai Eiropas Savienībā nodrošinātu konkurētspējīgu tirgus vidi un piegādes stabilitāti, 
pārvaldes iestādes nedrīkst būt tiesīgas ietekmēt tarifus par uzglabāšanu, jo šāda prakse rada 
šķēršļus ieguldījumiem, lai palielinātu plānoto un papildu uzglabāšanas jaudu. Uzglabāšanas 
sistēmu operatori atšķirībā no tīkla operatoriem nedarbojas dabīga monopolstāvokļa tirgus 
struktūrā, un līdz ar to jebkāds regulējums var apdraudēt konkurenci un ieguldījumu 
veikšanu.

Grozījums Nr. 478
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
vajadzības gadījumā pieprasīt 
infrastruktūras operatoriem, uz kuriem 
saskaņā ar 18. pantu, 19. panta 4. punktu 
un 20. pantu attiecas sistēma par regulētu 
trešās puses pieeju, grozīt noteikumus, 
tostarp šajā pantā minētos tarifus, lai 
nodrošinātu to samērīgumu un 
nediskriminējošu piemērošanu.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā direktīvā ietverto iespēju noteiktos apstākļos izveidot 
sistēmu par neregulētu trešās puses pieeju (ja saskaņā ar 22. pantu var piemērot atbrīvojumu 
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vai ja dalībvalsts vēlas vienoties par pieeju uzglabāšanas sistēmām (19. panta 3. punkts)).

Grozījums Nr. 479
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
vajadzības gadījumā pieprasīt 
infrastruktūras operatoriem, uz kuriem 
saskaņā ar 18. pantu, 19. panta 4. punktu 
un 20. pantu attiecas sistēma par regulētu 
trešās puses pieeju, grozīt noteikumus, 
tostarp šajā pantā minētos tarifus, lai 
nodrošinātu to samērīgumu un 
nediskriminējošu piemērošanu.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā direktīvā ietverto iespēju noteiktos apstākļos izveidot
sistēmu par neregulētu trešās puses pieeju (ja saskaņā ar 22. pantu var piemērot atbrīvojumu 
vai ja dalībvalsts vēlas vienoties par pieeju uzglabāšanas sistēmām (19. panta 3. punkts)).

Grozījums Nr. 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

samērīgumu un nediskriminējošu 
piemērošanu. Ja tiek novilcināta pārvades, 
uzglabāšanas, SDG un sadales tarifu 
noteikšana, valsts pārvaldes iestādes ir 
tiesīgas noteikt provizoriskus pārvades un 
sadales tarifus un lemt par piemērotiem 
kompensācijas pasākumiem, ja pastāv 
atšķirība starp provizoriskajiem un 
galīgajiem tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
vajadzības gadījumā pieprasīt pārvades, 
uzglabāšanas, SDG un sadales sistēmas 
operatoriem grozīt šajā pantā minētos 
noteikumus, lai nodrošinātu to 
samērīgumu un nediskriminējošu 
piemērošanu. Ja tiek novilcināta pārvades, 
uzglabāšanas, SDG un sadales tarifu 
noteikšana, valsts pārvaldes iestādes ir 
tiesīgas noteikt provizoriskus pārvades un 
sadales tarifus un lemt par piemērotiem 
kompensācijas pasākumiem, ja pastāv 
atšķirība starp provizoriskajiem un 
galīgajiem tarifiem.

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt tiesīgām nodrošināt, lai pārvades un sadales sistēmu 
operatori veiktu piemērotus pasākumus.
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Grozījums Nr. 482
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 483
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\715991LV.doc 37/91 PE404.589v01-00

LV

ja tas ir atcelts apelācijas kārtībā. ja tas ir atcelts apelācijas kārtībā.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz iespēja iesniegt sūdzību par uzglabāšanas operatora darbību.

Grozījums Nr. 484
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 485
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs pret konkurenci vērsta darbība ir konkurences uzraudzības iestāžu 
kompetence. Tomēr atsevišķas dalībvalstis ar šo un citām jomām saistītās pilnvaras ir 
nodevušas pārvaldes iestāžu ziņā. Ņemot vērā šīs atšķirīgās tiesību sistēmas, 24.c panta 
9. punkts ir neatbilstīgs.

Grozījums Nr. 486
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus
pamato.

12. Pārvaldes iestāžu lēmumi ir pamatoti, 
samērīgi un nepieciešami, pienācīgi 
ņemot vērā tirgus dalībnieku viedokļus 
par viņu spēkā esošajām līgumsaistībām, 
kā arī ar lēmumu saistītajām 
paredzamajām izmaksām un 
priekšrocībām, un šos lēmumus publicē.

Or. en
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Grozījums Nr. 487
Mary Honeyball

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pamato.

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pienācīgi apsver un pamato.

Or. en

Pamatojums

Skaidrāks formulējums, lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestāžu neatkarību.

Grozījums Nr. 488
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pamato.

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pienācīgi apsver un pamato.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
valsts līmeņa mehānismus, lai persona, 

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

kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, 
varētu šo lēmumu pārsūdzēt tiesā vai citā
no iesaistītajām pusēm un valdības 
neatkarīgā valsts iestādē.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestādes lēmumu neatkarību un integritāti, lēmumu 
pārsūdzēšana ir jāizskata neatkarīgai struktūrai, piemēram, tiesai, kuru neietekmē privātas 
vai politiskas intereses arī saskaņā ar šīs direktīvas 24.a panta 2. punktu, ar ko nosaka 
pārvaldes iestāžu neatkarību no citām publiskām vai privātām struktūrām, tirgus interesēm 
vai valdības. Pārsūdzību izskatīšana tiesā palīdz nodrošināt pārvaldes iestādes neatkarību no 
politiskas iejaukšanās.

Grozījums Nr. 490
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārvaldes iestāžu neatkarību, pārsūdzības jāizskata neatkarīgā un neitrālā 
struktūrā. Šis grozījums atbilst 24.a panta 2. punktā paredzētajiem noteikumiem par 
pārvaldes iestāžu neatkarību no jebkādām publiskām vai privātām struktūrām, tirgus 
interesēm un valdības. Paredzot iespēju pārvaldes iestādes lēmumus pārsūdzēt tiesā, šo 
lēmumu pieņemšana kļūs neatkarīgāka.



AM\715991LV.doc 41/91 PE404.589v01-00

LV

Grozījums Nr. 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pēc valsts pārvaldes iestāžu pilnvaru un pienākumu saskaņošanas ir jāsaskaņo arī lēmumu 
pārsūdzēšanas kārtība.

Grozījums Nr. 492
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Komisijas priekšlikums par pilnvarām pieņemt pamatnostādnes, piemērojot regulatīvo 
kontroles procedūru, būtiski ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības un ir jānoraida.

Grozījums Nr. 493
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 494
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Komitoloģijas procedūra ir ierosināta, lai ierobežotu Eiropas Parlamenta ietekmi. Līdz ar to 
būtiskus lēmumus par iekšējā enerģijas tirgus struktūru pieņemtu ārpus demokrātiskas 
likumdošanas procedūras. Piemērojot komitoloģijas procedūru, Komisijai piešķirto pilnvaru 
apjoms nav pamatots.

Grozījums Nr. 495
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā ar 24.c panta 14. punktu paredz Komisijai piešķirt ievērojamas pilnvaras, proti, 
tiesības noteikt pārvaldes iestāžu kompetenci, tas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 496
Christian Ehler

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

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. Minēto pasākumu, kas paredzēts 
šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

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

Lai nodrošinātu, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto 
procedūru. Komisijai pilnvaras jāpiešķir tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai veiktu 
visus vajadzīgos grozījumus.

Grozījums Nr. 497
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pārvaldes iestādes sadarbojas vismaz 
reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās 
vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla 
pārvaldību, efektīvi sadalītu pārrobežu 
jaudu, un nodrošinātu starpsavienojumu 
jaudu reģionā, veicinot efektīvu 
konkurenci.

Or. de

Pamatojums

Pārrobežu konkurence ir vajadzīga, lai radītu nepieciešamos infrastruktūras apstākļus, 
tostarp pietiekamu starpsavienojumu jaudu.

Lēmums izveidot dabasgāzes biržas, kas darbotos kā atvērti galvenie tirgi, ir tikai tirgu 
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struktūras jautājums, un tas nekādā gadījumā neattiecas uz pārvaldes iestādēm.

Grozījums Nr. 498
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pārvaldes iestādes sadarbojas vismaz 
reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās 
vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla 
pārvaldību, izveidotu kopīgas dabasgāzes 
biržas un piešķirtu pārrobežu jaudu, un 
nodrošinātu minimālo starpsavienojumu 
jaudu reģionā, kas ļauj attīstīties efektīvai 
konkurencei. Pārvaldes iestāde visus 
pieņemtos lēmumus, ar kuriem tiek 
traucēta dabasgāzes tirgu integrācija 
reģionālā līmenī, paziņo Komisijai un 
Energoregulatoru sadarbības aģentūrai.

Or. ro

Grozījums Nr. 499
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 500
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 501
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2.a Valsts pārvaldes iestādes ir tiesīgas 
vienoties ar citu ES dalībvalstu pārvaldes 
iestādēm, lai veicinātu sadarbību 
pārvaldes jomā.”

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 502
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.d pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
paplašinot pārvaldes iestāžu pienākumu 
sadarboties savā starpā un ar Aģentūru, 
un nosakot situācijas, kurās Aģentūra 
lemj par regulējumu infrstruktūrai, kas 
savieno vismaz divas dalībvalstis. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Komitoloģijas procedūra ir ierosināta, lai ierobežotu Eiropas Parlamenta ietekmi, un līdz ar 
to būtiskus lēmumus par iekšējā enerģijas tirgus struktūru pieņemtu ārpus demokrātiskas 
likumdošanas procedūras. Šis punkts ir jāsvītro, jo komitoloģijas procedūras iznākumam var 
būt tālejošas sekas, un šādi noteikumi būtiski ietekmē tarifu nodalīšanas nosacījumus, kas 
skar pārvades tīkla operatorus.

Grozījums Nr. 503
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.e pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkura pārvaldes iestāde un Komisija 
var prasīt Aģentūrai sniegt atzinumu par 
pārvaldes iestādes pieņemtā lēmumu 
atbilstību šajā direktīvā vai Regulā (EK) 
Nr. 1775/2005 minētajām 
pamatnostādnēm.

1. Jebkura pārvaldes iestāde un Komisija 
var prasīt Aģentūrai sniegt atzinumu par 
pārvaldes iestādes pieņemtā lēmumu 
atbilstību šajā direktīvā vai Regulā (EK) 
Nr. 1775/2005 minētajām 
pamatnostādnēm.

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

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

3. Ja pārvaldes iestāde, kas pieņēmusi 
minēto lēmumu, neizpilda Aģentūras 
atzinumu četru mēnešu laikā no tā 
saņemšanas dienas, Aģentūra informē 
Komisiju.
4. Jebkura pārvaldes iestāde, ja tā 
uzskata, ka pārvaldes iestādes pieņemtais 
lēmums neatbilst šajā direktīvā vai Regulā 
(EK) Nr. 1775/2005 minētajām 
pamatnostādnēm, var divu mēnešu laikā 
no minētā lēmuma pieņemšanas informēt 
Komisiju.
5. Ja Komisija divu mēnešu laikā kopš 
informācijas saņemšanas no Aģentūras 
saskaņā ar 3. punktu vai no pārvaldes 
iestādes saskaņā ar 4. punktu vai pēc 
savas iniciatīvas trīs mēnešu laikā kopš 
lēmuma pieņemšanas konstatē, ka 
pārvaldes iestādes pieņemtais lēmums liek 
nopietni apšaubīt tā atbilstību šajā 
direktīvā vai Regulā (EK) Nr. 1775/2005 
paredzētajām pamatnostādnēm, Komisija 
var lemt par procedūras uzsākšanu. Tādā 
gadījumā Komisija aicina attiecīgo 
pārvaldes iestādi un procedūrā iesaistītās 
puses iesniegt komentārus.
6. Ja Komisija nolemj uzsākt procedūru, 
tā ne vēlāk kā četrus mēnešus no minētā 
lēmuma pieņemšanas pieņem galīgo 
lēmumu, ar kuru
(a) nolemj neiebilst pret pārvaldes iestādes 
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lēmumu
or
(b) pieprasa attiecīgajai pārvaldes iestādei 
grozīt vai atcelt savu lēmumu, ja Komisija 
uzskata, ka nav ievērotas pamatnostādnes.
7. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
uzsākt procedūru vai galīgo lēmumu 
attiecīgi 5. un 6. punktā noteiktajos 
termiņos, uzskatāms, ka Komisija 
neiebilst pret pārvaldes iestādes lēmumu.
8. Pārvaldes iestāde divu mēnešu laikā 
izpilda Komisijas lēmumu grozīt vai 
atsaukt lēmumu un attiecīgi informē 
Komisiju.
9. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar ko 
paredz šā panta izpildei piemērojamo 
procedūru. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja piemērotu 24.e panta 3.–9. punktā paredzēto procedūru, tiktu izveidota sistēma, saskaņā 
ar kuru Eiropas Komisija pieņemtu galīgu un saistošu lēmumu attiecībā uz valsts tiesību aktu 
izpildi. Šāda kārtība ierobežo dalībvalstu kompetenci īstenot valsts tiesību aktus.

Grozījums Nr. 504
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.e pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Termiņa saīsināšana.

Grozījums Nr. 505
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.e pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar ko 
paredz šā panta izpildei piemērojamo 
procedūru. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

9. Komisija groza pamatnostādnes, ar ko 
paredz šā panta izpildei piemērojamo 
procedūru. 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

Lai nodrošinātu, ka Parlaments un Padome pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto 
procedūru. Komisijai pilnvaras jāpiešķir tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai veiktu 
visus vajadzīgos grozījumus.

Grozījums Nr. 506
Dominique Vlasto

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt kompetentajām iestādēm, lai tās 
varētu veikt savus pienākumus, atbilstošus 
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atbilstošus datus par visiem notikušajiem 
dabasgāzes piegādes līgumu un gāzes 
atvasināto instrumentu darījumiem ar 
vairumtirdzniecības patērētājiem un 
pārvades sistēmas operatoriem, kā arī 
uzglabāšanas un SDG operatoriem.

datus par visiem notikušajiem dabasgāzes 
piegādes līgumu un gāzes atvasināto 
instrumentu darījumiem ar 
vairumtirdzniecības patērētājiem un 
pārvades sistēmas operatoriem, kā arī 
uzglabāšanas un SDG operatoriem.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumiem par datu vākšanu, kas attiecas uz vairumtirdzniecības līgumiem, jābūt skaidri 
formulētiem un saistītiem ar konkrētiem kompetento iestāžu uzdevumiem. Turklāt kompetentās 
iestādes var būt arī struktūras, kuras nav minētas šajā direktīvas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 507
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai 
atbilstošus datus par visiem notikušajiem 
dabasgāzes piegādes līgumu un gāzes 
atvasināto instrumentu darījumiem ar 
vairumtirdzniecības patērētājiem un 
pārvades sistēmas operatoriem, kā arī 
uzglabāšanas un SDG operatoriem.

1. Dalībvalstis prasa, lai piegādes 
uzņēmumi vismaz piecus gadus sniedz
valsts konkurences iestādei un Komisijai 
nepieciešamos datus par visiem 
notikušajiem dabasgāzes piegādes līgumu 
un gāzes atvasināto instrumentu 
darījumiem ar vairumtirdzniecības 
patērētājiem un pārvades sistēmas 
operatoriem, kā arī uzglabāšanas un SDG 
operatoriem.

Or. de

Pamatojums

Prasība, ka iestādes ir tiesīgas publicēt tikai tādus datus, kas neattiecas uz finanšu 
instrumentu darījumiem, nav pamatota. Šāds noteikums būtu diskriminējošs attiecībā uz 
dabasgāzes piegādes līgumu slēgšanu ar vairumtirdzniecības patērētājiem un pārvades 
sistēmas operatoriem, kā arī SDG operatoriem, un nostādītu neizdevīgā stāvoklī iesaistītos 
tirgus dalībniekus, tādējādi arī radot ievērojamus šķēršļus tirgus piekļuvei.
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Grozījums Nr. 508
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai 
atbilstošus datus par visiem notikušajiem 
dabasgāzes piegādes līgumu un gāzes 
atvasināto instrumentu darījumiem ar 
vairumtirdzniecības patērētājiem un 
pārvades sistēmas operatoriem, kā arī
uzglabāšanas un SDG operatoriem.

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz trīs gadus jāspēj 
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai 
atbilstošus datus par visiem notikušajiem 
dabasgāzes piegādes līgumu un gāzes 
atvasināto instrumentu darījumiem ar 
vairumtirdzniecības patērētājiem un 
pārvades sistēmas operatoriem, kā arī 
uzglabāšanas un SDG operatoriem.

Or. de

Pamatojums

Birokrātijas samazināšana.

Grozījums Nr. 509
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai 
atbilstošus datus par visiem notikušajiem 
dabasgāzes piegādes līgumu un gāzes 
atvasināto instrumentu darījumiem ar 
vairumtirdzniecības patērētājiem un 

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai līgumu
datus par visiem notikušajiem dabasgāzes 
piegādes līgumu un gāzes atvasināto 
instrumentu darījumiem ar 
vairumtirdzniecības patērētājiem un 
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pārvades sistēmas operatoriem, kā arī 
uzglabāšanas un SDG operatoriem.

pārvades sistēmas operatoriem, kā arī 
uzglabāšanas un SDG operatoriem.

Or. en

Pamatojums

Prasības par SDG un uzglabāšanas datu sniegšanu ir pārmērīgas un pārsniedz tās prasības, 
kas paredzētas spēkā esošajās pamatnostādnēs. Datu sniegšanai jābūt motivētai un
samērīgai, un papildu datu pieprasīšana nav pamatota.

Grozījums Nr. 510
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Minētie dati var ietvert informāciju par
darījuma ilgumu, piegādes un līguma 
izpildes noteikumiem, enerģijas apjomu, 
izpildes dienu un laiku, darījumu cenām un 
attiecīgā vairumtirdzniecības patērētāja 
identifikācijas datiem, kā arī konkrētas 
ziņas par visiem neizpildītajiem gāzes 
piegādes līgumiem un gāzes atvasinātajiem 
instrumentiem. 

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 24.f pantā ir paredzēts tikai aprakstīt pamatnosacījumus attiecībā uz datu 
glabāšanas pienākumu, nevis precizēt attiecīgās informācijas saturu. Šāda precizēšana jāveic 
saskaņā ar attiecīgām pamatnostādnēm.
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Grozījums Nr. 511
Dominique Vlasto

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Stratēģisku datu publicēšana kaitētu Eiropas tirgus dalībniekiem, kas dabasgāzi importē ES, 
jo ar ražošanu nesaistītie Eiropas tirgus dalībnieki saņemtu informāciju par nosacījumiem, 
kas ietekmē viņu konkurentu noietu. Ir jāparedz iespēja attiecīgajām iestādēm saņemt šādus 
datus, taču tos nedrīkst publiskot minētajā veidā (šāds vispārējs piesardzības noteikums jau ir 
ieviests citās ekonomikas nozarēs).

Grozījums Nr. 512
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvaldes iestāde var nolemt sniegt 
daļu informācijas citiem tirgus 
dalībniekiem ar nosacījumu, ka netiek 
atklāta komerciāli svarīga informācija par 
konkrētiem tirgus dalībniekiem vai 
atsevišķiem darījumiem. Šo punktu 
nepiemēro informācijai par finanšu 

svītrots
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instrumentiem, uz ko attiecas Direktīva 
2004/39/EK.

Or. de

Pamatojums

Komitoloģijas procedūra ir ierosināta, lai ierobežotu Eiropas Parlamenta ietekmi. Līdz ar to 
būtiskus lēmumus par iekšējā enerģijas tirgus struktūru pieņemtu ārpus demokrātiskas 
likumdošanas procedūras. Piemērojot komitoloģijas procedūru, Komisijai piešķirto pilnvaru 
apjoms nav pamatots. Uzglabātie dati satur konfidenciālu ekonomisko informāciju, ko 
nevajadzētu publiskot. Šā iemesla dēļ publiskojamā informācija ir skaidri jānošķir no 
uzglabājamās informācijas.

Grozījums Nr. 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pastāvīgu pārskatāmību lēmumu pieņemšanā, vienlaikus ievērojot 
komerciālo konfidencialitāti, jāgroza 3. punkts.
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Grozījums Nr. 514
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama lielāka skaidrība attiecībā uz pārvaldes iestādes savāktās informācijas 
izplatīšanas raksturu un mērķi, lai novērstu jebkādu iespēju valsts pārvaldes iestādei, 
izpaužot informāciju, īstenot diskrecionāru praksi vai pat diskriminējošu attieksmi.

Grozījums Nr. 515
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 

svītrots
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to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums par pilnvarām pieņemt pamatnostādnes, piemērojot regulatīvo 
kontroles procedūru, būtiski ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības un ir jānoraida.

Grozījums Nr. 516
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Komitoloģijas procedūra ir ierosināta, lai ierobežotu Eiropas Parlamenta ietekmi. Līdz ar to 
būtiskus lēmumus par iekšējā enerģijas tirgus struktūru pieņemtu ārpus demokrātiskas 
likumdošanas procedūras. Piemērojot komitoloģijas procedūru, Komisijai piešķirto pilnvaru 
apjoms nav pamatots.
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Grozījums Nr. 517
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šīs pilnvaras, lai pieņemtu pamatnostādnes, nav nepieciešamas, jo nav skaidrs kā šīs metodes 
varētu noteikt komitoloģijas procedūrā.

Grozījums Nr. 518
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var grozīt
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, groza saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
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Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir panākt, lai Parlaments un Padome pieņemtu pamatnostādnes saskaņā ar 
parasto procedūru. Pilnvaru nodošana  Komisijai jāsaglabā nepieciešamo grozījumu 
robežās.

Grozījums Nr. 519
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz gāzes atvasināto 
instrumentu darījumiem starp piegādes 
uzņēmumiem un vairumtirdzniecības 
patērētājiem un pārvades sistēmu 
operatoriem, kā arī uzglabāšanas un SDG 
sistēmu operatoriem, šo pantu piemēro 
tikai tad, kad Komisija ir pieņēmusi 
4. punktā minētās pamatnostādnes.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā 24.f panta 2. punktā ir pietiekami skaidri aprakstīta informācija, kas jāuzglabā, nav 
vajadzīgs sīkāk to precizēt ar pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 520
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz gāzes atvasināto svītrots
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instrumentu darījumiem starp piegādes 
uzņēmumiem un vairumtirdzniecības 
patērētājiem un pārvades sistēmu 
operatoriem, kā arī uzglabāšanas un SDG 
sistēmu operatoriem, šo pantu piemēro 
tikai tad, kad Komisija ir pieņēmusi 
4. punktā minētās pamatnostādnes.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātā komitoloģijas procedūra paredz mazināt Eiropas Parlamenta ietekmi. Tādā veidā 
ļoti svarīgi lēmumi par iekšējo enerģijas tirgu tiktu  izslēgti no demokrātiska likumdošanas 
procesa.  Galu galā šāds noteikums varētu kaitēt sadarbībai starp Aģentūru un EVRK, jo tās 
abas izdod ieteikumus par to, vai uz darījumiem saistībā ar gāzes piegādes līgumiem un 
atvasinātajiem gāzes  instrumentiem jāattiecina pārredzamības prasības  pirmstirdzniecības  
un/vai pēctirdzniecības posmā un, ja tā ir, kādām šīm prasībām ir jābūt. 

Grozījums Nr. 521
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz gāzes atvasināto 
instrumentu darījumiem starp piegādes 
uzņēmumiem un vairumtirdzniecības 
patērētājiem un pārvades sistēmu 
operatoriem, kā arī uzglabāšanas un SDG 
sistēmu operatoriem, šo pantu piemēro 
tikai tad, kad Komisija ir pieņēmusi
4. punktā minētās pamatnostādnes.

5. Attiecībā uz gāzes atvasināto 
instrumentu darījumiem starp piegādes 
uzņēmumiem un vairumtirdzniecības 
patērētājiem un pārvades sistēmu 
operatoriem, kā arī uzglabāšanas un SDG 
sistēmu operatoriem, šo pantu piemēro 
tikai tad, kad ir pieņemtas 4. punktā 
minētās pamatnostādnes.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir panākt, lai Parlaments un Padome pieņemtu pamatnostādnes saskaņā ar 
parasto procedūru. Pilnvaru nodošana  Komisijai jāsaglabā nepieciešamo grozījumu 
robežās.
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Grozījums Nr. 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Iekļauj šādu pantu:
„24.fa pants

Reglamentējošas pilnvaras, lai veicinātu 
konkurenci gāzes tirgū
1. Neskarot 24.c panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, valsts pārvaldes iestādes 
tiem sistēmas lietotājiem, par kuriem ir 
noteikts, ka tiem ir ievērojama tirgus 
spēja, kā izklāstīts 24.h pantā, var noteikt:
(a) pienākumu nodrošināt pārredzamību 
attiecībā uz īpašas informācijas, kā 
grāmatvedības datu, tehnisko 
specifikāciju, specifisku datu par 
pārdošanas līgumiem, pakalpojumu 
piegādes nosacījumiem, piekļuves 
nosacījumiem attiecībā uz pakalpojumiem 
un cenām publicēšanu;
(b) ja sistēmas lietotājs veic diskrimināciju 
savu līgumslēdzēju pušu starpā attiecībā 
uz vienādiem darījumiem, valsts pārvaldes 
iestāde var noteikt pienākumu nodrošināt 
vienlīdzīgu attieksmi, piemēram, atcelt 
jebkuras tādas būtiskas līguma klauzulas, 
ko uzskata par diskriminējošām, tostarp 
cenas, maksājumu termiņus, 
diskriminējošus pārdošanas un pirkšanas 
nosacījumus un metodes, un izslēgt 
jebkādu līguma klauzulu, kuras dēļ 
līguma noslēgšana uzņēmumam kļūst 
atkarīga no kādām saistībām, kuras 
sakarā ar to raksturu vai attiecībā pret 
parasto līgumu prakses kontekstu nav 
līguma priekšmeta daļa;
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(c) ja efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka sistēmas lietotājs var 
saglabāt cenas pārmērīgi zemā vai augstā 
līmenī, valsts pārvaldes iestāde var uzlikt 
pienākumus, kas attiecas uz īslaicīgu 
cenu regulēšanu, ieskaitot pienākumus, 
lai cenas būtu saistītas ar izmaksām, un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu 
uzskaites sistēmu un cenu noteikšanas 
sistēmu. Uzliekot pienākumu piemērot 
izmaksas atspoguļojošus cenu noteikšanas 
mehānismus, cenu regulēšanai jābalstās 
uz izmaksām, kas sistēmas lietotājam 
rodas saistībā ar ražošanu un 
ieguldījumiem, ieskaitot šādu ieguldījumu 
atbilstošu peļņu parastos uzņēmējdarbības 
apstākļos.
2. Valsts pārvaldes iestādes var aizliegt 
sistēmas lietotājiem ar ievērojamu tirgus 
spēju tirgū, kā minēts 22.h panta 
1. punktā, un pēc 22.h pantā noteikto 
procedūru izpildes:
(a) noteikt pārmērīgas cenas 
konkurentiem no saistītiem uzņēmumiem 
vai no uzņēmumiem, kas ir vertikāli 
integrēta uzņēmuma sastāvā, kā noteikts 
2. pantā;
(b) noteikt nepamatoti zemas cenas 
salīdzinājumā ar konkurentu noteiktajām 
cenām;
(c) nepamatoti dot priekšroku noteiktiem 
patērētājiem vai
(d) nepamatoti apvienot pakalpojumus.

3. Tiek paredzēta pārsūdzēšanas kārtība, 
un tā neskar apelācijas tiesību 
izmantošanu saskaņā ar Kopienas un 
attiecīgo valstu tiesību aktiem. Pārsūdzība 
nav atliekoša.”

Or. en

(Pēc Direktīvas 2003/55/EK 24.f panta pievienots jauns 24.fa pants)
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Pamatojums

Gadījumā, ja valsts pārvaldes iestāde konstatē, ka gāzes  tirgū dominē viens vai vairāki 
sistēmas  lietotāji, tiem jāspēj noteikt pasākumus, kas nodrošina, lai tirgus dotu labumu 
galalietotājiem, vienlaikus kļūstot konkurētspējīgākiem. Tajā pašā laikā ir jāparedz 
pārsūdzēšanas kārtība.

Grozījums Nr. 523
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Iekļauj šādu pantu:
„24.fa pants
1. Neskarot 24.c panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, valsts pārvaldes iestādes 
tiem sistēmas lietotājiem, par kuriem ir 
noteikts, ka tiem ir ievērojama tirgus 
spēja, kā izklāstīts 24.h pantā, var noteikt:
(a) pienākumu nodrošināt pārskatāmību 
attiecībā uz īpašas informācijas, kā 
grāmatvedības datu, tehnisko 
specifikāciju, specifisku datu par 
pārdošanas līgumiem, pakalpojumu 
piegādes nosacījumiem, piekļuves 
nosacījumiem attiecībā uz pakalpojumiem 
un cenām publicēšanu;
(b) ja sistēmas lietotājs veic diskrimināciju 
savu līgumslēdzēju pušu starpā attiecībā 
uz vienādiem darījumiem, valsts pārvaldes 
iestāde var noteikt pienākumu nodrošināt 
vienlīdzīgu attieksmi, piemēram, atcelt 
jebkuras tādas būtiskas līguma klauzulas, 
ko uzskata par diskriminējošām, tostarp 
cenas, maksājumu termiņus, 
diskriminējošus pārdošanas un pirkšanas 
nosacījumus un metodes, un izslēgt 
jebkādu līguma klauzulu, kuras dēļ 
līguma noslēgšana uzņēmumam kļūst 
atkarīga no kādām saistībām, kuras 
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sakarā ar to raksturu vai attiecībā pret 
parasto līgumu prakses kontekstu nav 
līguma priekšmeta daļa;
(c) ja efektīvas konkurences trūkums 
nozīmē to, ka sistēmas lietotājs var 
saglabāt cenas pārmērīgi zemā vai augstā 
līmenī, valsts pārvaldes iestāde var uzlikt 
pienākumus, kas attiecas uz īslaicīgu 
cenu regulēšanu, ieskaitot pienākumus, 
lai cenas būtu saistītas ar izmaksām, un 
pienākumus attiecībā uz izmaksu 
uzskaites sistēmu un cenu noteikšanas 
sistēmu. Uzliekot pienākumu piemērot 
izmaksas atspoguļojošus cenu noteikšanas
mehānismus, cenu regulēšanai jābalstās 
uz izmaksām, kas sistēmas lietotājam 
rodas saistībā ar ražošanu un 
ieguldījumiem, ieskaitot šādu ieguldījumu 
atbilstošu peļņu parastos uzņēmējdarbības 
apstākļos. 
2. Valsts pārvaldes iestādes var aizliegt 
sistēmas lietotājiem ar ievērojamu tirgus 
spēju tirgū, kā minēts 22.h panta 
1. punktā, un pēc 22.h pantā noteikto 
procedūru izpildes:
(a) noteikt pārmērīgas cenas 
konkurentiem no saistītiem uzņēmumiem 
vai no uzņēmumiem, kas ir vertikāli 
integrēta uzņēmuma sastāvā, kā noteikts 
2. pantā;
(b) noteikt nepamatoti zemas cenas 
salīdzinājumā ar konkurentu noteiktajām 
cenām;
(c) nepamatoti dot priekšroku noteiktiem 
patērētājiem vai
(d) nepamatoti apvienot pakalpojumus.
3. Tiek paredzēta pārsūdzēšanas kārtība, 
un tā neskar apelācijas tiesību 
izmantošanu saskaņā ar Kopienas un 
attiecīgo valstu tiesību aktiem. Pārsūdzība 
nav atliekoša.”

Or. en
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Pamatojums

Gadījumā, ja valsts pārvaldes iestāde konstatē, ka gāzes  tirgū dominē viens vai vairāki 
sistēmas  lietotāji, tiem jāspēj noteikt pasākumus, kas nodrošina, lai tirgus dotu labumu 
galalietotājiem, vienlaikus kļūstot konkurētspējīgākiem. Tajā pašā laikā ir jāparedz 
pārsūdzēšanas kārtība.

Grozījums Nr. 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.b) Iekļauj šādu pantu:

„24.fb pants

Konkurences veicināšana gāzes tirgū

1. Lai veicinātu efektīvu konkurenci gāzes 
tirgū, izvairītos no dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas un aizsargātu 
patērētāju intereses, valsts pārvaldes 
iestādes veic tirgus analīzi 
vairumtirgotāju, galapatērētāju un 
papildpakalpojumu tirgū, lai noteiktu, cik 
efektīva ir konkurence attiecīgajā tirgū.
2. Ja kādā no norādītajiem tirgiem 
konkurence nav efektīva attiecībā uz 
1. pantā izklāstītajiem mērķiem, valsts 
pārvaldes iestādes veic analīzi, kādēļ 
sistēmas lietotājs atrodas dominējošam 
stāvoklim līdzvērtīgā situācijā, proti, tik 
spēcīgā ekonomiskā situācijā, kas tam 
ļauj lielā mērā rīkoties neatkarīgi no 
saviem konkurentiem, patērētājiem un 
galapatērētājiem. Valsts pārvaldes 
iestādes publicē analīzes rezultātus savās 
tīmekļa vietnēs.
3. Identificējot sistēmas lietotājus ar 
ievērojamu tirgus spēju, valsts pārvaldes 
iestādes, neskarot Kopienas tiesību aktus, 
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ņem vērā:
(a) to, vai ir sistēmas lietotājs operators 
konkrētā tirgus ģeogrāfiskajā vietā un 
cieši saistītajos tirgos, kur starp abiem 
tirgiem pastāv tādas saites, kas ļauj vienā 
tirgū esošo tirgus spēju pārnest arī uz otru 
tirgu, šādi nostiprinot minētā operatora 
tirgus spēju; 
(b) sistēmas lietotāja lielumu un tā tirgus 
daļu;
(c) sistēmas lietotāja un tā kontrolē esošo 
uzņēmumu darbības jomu un tā 
uzņēmuma darbības jomu, kura kontrolē 
atrodas sistēmas lietotājs, vertikālo 
integrāciju un identificēto tirgu vienoto 
raksturojumu attiecībā uz saitēm, 
produktu daudzveidību un preču un 
pakalpojumu apjomu, kurus piedāvā 
paketēs;
(d) to, vai pastāv šķēršļi iekļūšanai tirgū, 
tā izaugsmei un paplašināšanai;
(e) atbilstošas pirktspējas trūkumu vai tās 
zemo līmeni;
(f) potenciālas konkurences trūkumu;

(g) apjomradītos un darbības 
ietaupījumus.
4. Ne vēlāk kā 2 gadus pēc Direktīvas 
…/…/EK [ar ko groza Direktīvu 
2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu] 
stāšanās spēkā un ik pēc 3 gadiem pēc 
iepriekšējā pārskata valsts pārvaldes 
iestādes veic tirgus analīzi attiecīgajos 
tirgos. Jebkurš sistēmas operators var 
pieprasīt agrāku tirgus analīzi, ja kopš 
pēdējās tirgus analīzes konkurences 
apstākļi attiecīgajā tirgū ir ievērojami 
mainījušies un ja rezultāti, kas minēti 
2. punktā, ir publicēti vairāk nekā pirms 
gada.  Atteikums veikt papildu tirgus 
analīzi ir pienācīgi jāpamato.

Or. en
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(Pēc Direktīvas 2003/55/EK 24.fa panta pievienots jauns 24.fb pants)

Pamatojums

Gāzes nozarei ES ir tendence radīt konkurences problēmas, ņemot vērā augsto koncentrācijas 
pakāpi, vertikālo integrāciju un piedāvājumu sarežģītību. Turklāt nozares strukturālās 
iezīmes — dabīgais monopols un tas, ka ieguldījumi šīs iezīmes grozīs tikai pēc 10 gadiem, 
liek atļaut regulatoriem īsā laikā iejaukties. Regulatoriem jāspēj analizēt tirgu un noteikt, vai 
sistēmas lietotāji ir dominējošā stāvoklī vai nav.

Grozījums Nr. 525
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.b) Iekļauj šādu pantu:
„24.fb pants

1. Lai veicinātu efektīvu konkurenci gāzes 
tirgū, izvairītos no dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas un aizsargātu 
patērētāju intereses, valsts pārvaldes 
iestādes veic tirgus analīzi 
vairumtirgotāju, galapatērētāju un 
papildpakalpojumu tirgū, lai noteiktu, cik 
efektīva ir konkurence attiecīgajā tirgū.
2. Ja kādā no norādītajiem tirgiem 
konkurence nav efektīva attiecībā uz 
1. pantā izklāstītajiem mērķiem, valsts 
pārvaldes iestādes veic analīzi, kādēļ 
sistēmas lietotājs atrodas dominējošam 
stāvoklim līdzvērtīgā situācijā, proti, tik 
spēcīgā ekonomiskā situācijā, kas tam 
ļauj lielā mērā rīkoties neatkarīgi no 
saviem konkurentiem, patērētājiem un 
galapatērētājiem. Valsts pārvaldes 
iestādes publicē analīzes rezultātus savās 
tīmekļa vietnēs.
3. Identificējot sistēmas lietotājus ar 
ievērojamu tirgus spēju, valsts pārvaldes 
iestādes, neskarot Kopienas tiesību aktus, 
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ņem vērā:
(a) to, vai ir sistēmas lietotājs operators 
konkrētā tirgus ģeogrāfiskajā vietā un 
cieši saistītajos tirgos, kur starp abiem 
tirgiem pastāv tādas saites, kas ļauj vienā 
tirgū esošo tirgus spēju pārnest arī uz otru 
tirgu, šādi nostiprinot minētā operatora 
tirgus spēju; 
(b) sistēmas lietotāja lielumu un tā tirgus 
daļu;
(c) sistēmas lietotāja un tā kontrolē esošo 
uzņēmumu darbības jomu un tā 
uzņēmuma darbības jomu, kura kontrolē 
atrodas sistēmas lietotājs, vertikālo 
integrāciju un identificēto tirgu vienoto 
raksturojumu attiecībā uz saitēm, 
produktu daudzveidību un preču un 
pakalpojumu apjomu, kurus piedāvā 
paketēs;
(d) to, vai pastāv šķēršļi iekļūšanai tirgū, 
tā izaugsmei un paplašināšanai;
(e) atbilstošas pirktspējas trūkumu vai tās 
zemo līmeni;
(f) potenciālas konkurences trūkumu;
(g) apjomradītos un darbības 
ietaupījumus.
4. Ne vēlāk kā 2 gadus pēc Direktīvas 
…/…/EK [ar ko groza Direktīvu 
2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu] 
stāšanās spēkā un ik pēc 3 gadiem pēc 
iepriekšējā pārskata valsts pārvaldes 
iestādes veic tirgus analīzi attiecīgajos 
tirgos. Jebkurš sistēmas operators var 
pieprasīt agrāku tirgus analīzi, ja kopš 
pēdējās tirgus analīzes konkurences 
apstākļi attiecīgajā tirgū ir ievērojami 
mainījušies un ja rezultāti, kas minēti 
2. punktā, ir publicēti vairāk nekā pirms 
gada.  Atteikums veikt papildu tirgus 
analīzi ir pienācīgi jāpamato.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 526
Reino Paasilinna

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) 28. panta 1. punktu aizstāj šādi:
„1. Dalībvalstis, kurām nav tieša 
pieslēguma citu dalībvalstu savstarpēji 
savienotai sistēmai un kurām ir tikai 
viens galvenais ārējais piegādātājs, var 
izdarīt atkāpi no šīs direktīvas 4., 7., 9., 
23. un/vai 24. panta. Par galveno 
piegādātāju uzskata piegādes 
uzņēmumu, kura tirgus daļa ir lielāka 
par 75 %. Šī atkāpe automātiski zaudē 
spēku, tiklīdz vairs nav spēkā vismaz 
viens no šiem nosacījumiem. Par visām 
šādām atkāpēm ziņo Komisijai.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis, kurām nav tieša pieslēguma citu dalībvalstu savstarpēji savienotai sistēmai un 
kurām ir tikai viens galvenais ārējais piegādātājs, jābūt iespējai izdarīt atkāpi no nošķiršanas 
prasībām.
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Grozījums Nr. 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 15.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.b) 28. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.a Igaunija, Latvija un Lietuva ir izolēts 
reģions, kuram nav tieša pieslēguma citu 
dalībvalstu savstarpēji savienotai sistēmai, 
un ir tikai viens galvenais ārējais 
piegādātājs, kuram ir ekskluzīvas 
monopoltiesības, kas piešķirtas ar 
līgumiem vai saistībām noslēgtām pirms 
2004. gada 1. maija, un pašreiz šīm 
valstīm nav iespējas saņemt piegādes no 
jebkura cita piegādātāja, tāpēc tās var 
izdarīt atkāpi no 7., 7.a, 7.b, 7.c, 7.d un 
9. panta. Par galveno piegādātāju uzskata 
piegādes uzņēmumu, kura tirgus daļa šajā 
reģionā  ir lielāka par 75 %.  Šī atkāpe 
automātiski zaudē spēku dienā, kad 
beidzas ar galveno piegādātāju pirms 
2004. gada 1. maija noslēgtā līguma vai 
saistību termiņš, bet ne vēlāk kā 10 gadus 
pēc Direktīvas .../.../EK [ar ko groza 
Direktīvu 2003/55/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes 
iekšējo tirgu] pieņemšanas. Par visām 
šādām atkāpēm ziņo Komisijai.”

Or. en

Pamatojums

Baltijas valstu reģionā ir izolēts gāzes tirgus, kurā ir tikai viens ārējais piegādātājs un nav 
savienojuma ar citām dalībvalstīm. Pašreiz ir spēkā ilgtermiņa līgumi, kas piešķir ārējiem 
piegādātājiem ekskluzīvas tiesības attiecībā uz gāzes piegādi. Nošķiršanas prasību tūlītēja 
īstenošana nozīmētu pašreiz saistošo līgumu laušanu, un tā rezultātā šīm valstīm rastos 
juridiskas un finansiālas sekas. Lai no tā izvairītos, Baltijas reģiona valstīm jāpiešķir iespēja 
izdarīt atkāpes.
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Grozījums Nr. 528
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
31. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) 31. panta 3. punkta 1. daļas 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:
„3. Komisija ne vēlāk kā piecus gadus 
pēc Direktīvas .../.../EK [ar ko groza 
Direktīvu 2003/55/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes 
iekšējo tirgu] nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei sīku 
izstrādātu ziņojumu, kurā izklāstīts 
paveiktais darbs iekšējā gāzes tirgus 
izveidošanā. Ziņojumā jo īpaši apsver:”

Or. en

Pamatojums

SDG objektu celtniecības apjoms liecina, ka tiek radīti līdzvērtīgi konkurences apstākļi. 
Pārrunātas piekļuves izvēlei jābūt pieejamai jo īpaši uzņēmumiem, kuriem ir nodalītas 
īpašumtiesības, jo šadā gadījumā nav interešu konflikta. Tāpēc regulējums var būt mazāk 
stingrs.

Grozījums Nr. 529
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – a) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.b) A pielikuma a) punktu groza šādi:
„(a) ir tiesīgi slēgt līgumu ar gāzes 
piegādātāju un attiecīgā gadījumā arī ar 
sadales sistēmas operatoru, kurā 
norādīta, ja tas ir atbilstīgi attiecīgajam 
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līgumam:
– uzņēmuma identitāte un adrese,
– sniedzamie pakalpojumi, piedāvātā 
pakalpojuma komerciālās un tehniskās 
kvalitātes līmeņi, kā arī pakalpojuma 
uzsākšanas laiks.
[…]”

Or. de

(Direktīvas 2003/55/EK A pielikuma a) punkta pašreizējā teksta grozījums)

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir precīzāk definēt vairākus noteikumus, kuri praksē ir izrādījušies pārāk 
neskaidri. Otrais ievilkums —  tirgū, kas pakļauts konkurencei, piegādes kvalitāte ir 
pamattiesība. Tomēr vārdam „kvalitāte” ir jābūt pietiekam, lai norādītu, ka tas attiecas gan 
uz komerciālajiem, gan tehniskajiem standartiem. Patiesībā „sākotnējās pieslēgšanas laiks” 
nav ļoti svarīgs, tas nozīmē laiku, kad tīklam pieslēdz jau izveidotu pieslēgumu.

Grozījums Nr. 530
Mia De Vits

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – a) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.b) A pielikuma a) punktu aizstāj ar 
šādu:
„(a) ir tiesīgi slēgt līgumu ar gāzes 
piegādātāju, kurā norādīta:
– piegādātāja identitāte un adrese,

– sniedzamie pakalpojumi, piedāvātā 
pakalpojuma kvalitātes līmeņi, kā arī 
sākotnējās pieslēgšanas laiks,
– ja piedāvā, tad piedāvātie uzturēšanas 
pakalpojumu veidi,
– līdzekļi, ar kādiem var iegūt jaunāko 
informāciju par visiem piemērojamiem 
tarifiem un uzturēšanas maksu,
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– līguma darbības ilgums, pakalpojumu 
un līguma atjaunošanas un 
pārtraukšanas noteikumi, tiesības 
atteikties no līguma,
– kompensācijas un atlīdzības 
noteikumi, kas piemērojami, ja līguma 
iekļautie pakalpojuma kvalitātes līmeņi 
nav ievēroti, tostarp neprecīzi un novēloti 
norēķini, …

– strīdu izšķiršanas procedūru 
uzsākšanas metodes saskaņā ar 
f) apakšpunktu  un
– skaidri norādīta informācija par 
patērētāju tiesībām, kas sniegta norēķinu 
un elektroenerģijas uzņēmumu tīmekļa 
vietnēs.”

Or. en

Pamatojums

Konkurētspējīgā tirgū pakalpojumu kvalitāte un pārredzamība ir būtiskas tiesības.

Grozījums Nr. 531
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – a) punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.b) A pielikuma a) punkta 2. ievilkumu 
aizstāj ar šādu:
„- sniedzamie pakalpojumi, piedāvāto 
pakalpojumu komerciālās un tehniskās 
kvalitātes līmenis, kā arī pakalpojuma 
uzsākšanas laiks,”

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 532
Mia De Vits

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – b) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.c) A pielikuma b) punktu aizstāj ar 
šādu:
„(b) saņem atbilstīgu paziņojumu par 
jebkuru nodomu grozīt līguma 
nosacījumus un ir informēti par savām 
tiesībām uzteikt līgumu pēc paziņojuma 
saņemšanas. Pakalpojumu sniedzēji tieši 
informē savus abonentus par maksas 
palielināšanu un dara to savlaicīgi – ne 
vēlāk kā viena parastā rēķina apmaksas 
termiņa laikā pēc palielinājuma stāšanās 
spēkā pārredzamā un visaptverošā veidā.   
Dalībvalstis nodrošina to, ka patērētāji 
var brīvi uzteikt līgumu, ja viņi 
nepieņem jaunos nosacījumus, kurus 
tiem ir paziņojis gāzes pakalpojumu 
sniedzējs;”

Or. en

(Tāds pats formulējums kā Direktīvas 2003/55/EK A pielikuma b)apakšpunktā, pievienojot 
precizējumu „pārredzamā un visaptverošā veidā”)

Pamatojums

Konkurētspējīgā tirgū pārredzamība ir būtiska.
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Grozījums Nr. 533
Mia De Vits

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – c) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.d) A pielikuma c) punktu aizstāj ar 
šādu:
„c) saņem pārredzamu, neatkarīgu
informāciju par piemērojamajām cenām 
un tarifiem un par standarta 
noteikumiem un nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju gāzes pakalpojumiem un to 
izmantošanu valsts un Kopienas līmenī;”

Or. en

(Tāds pats formulējums kā Direktīvas 2003/55/EK A pielikuma c)apakšpunktā, pievienojot 
precizējumu „valsts un Kopienas līmenī”)

Pamatojums

Precizēta informācija uzlabos konkurētspēju.

Grozījums Nr. 534
Mia De Vits

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – d) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.e) A pielikuma d) punktu aizstāj ar 
šādu:
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„(d) tiem piedāvā plašu norēķinu metožu 
klāstu, kas nediskriminē mazāk 
aizsargātus patērētājus. [...] Vispārīgie 
noteikumi un nosacījumi ir taisnīgi un 
pārredzami. Tos sniedz skaidrā un 
saprotamā valodā. Patērētājus aizsargā 
no negodīgām vai maldinošām 
pārdošanas metodēm, tostarp  pārdevēja 
noteiktiem ārpuslīgumiskiem šķēršļiem;”

Or. en

(Tāds pats formulējums kā Direktīvas 2003/55/EK A pielikuma d) apakšpunktā, pievienojot 
frāzi „kas nediskriminē mazāk aizsargātus patērētājus” un „tostarp pārdevēja noteiktiem 

ārpuslīgumiskiem šķēršļiem”)

Pamatojums

Mazāk aizsargāti patērētāji ir jo īpaši jāaizsargā.

Grozījums Nr. 535
Mia De Vits

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 16.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – f) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.f) A pielikuma f) punktu aizstāj ar 
šādu:
„(f) tie gūst labumu no pārredzamām, 
vienkāršām un nedārgām procedūrām, 
ko izmanto sūdzību izskatīšanā. Šādas 
procedūras ļauj taisnīgi un ātri trīs 
mēnešu laikā izšķirt strīdus, nodrošinot 
atlīdzības un/vai kompensācijas sistēmu, 
ja tāda ir pamatota. Ja iespējams, 
jāievēro Komisijas ieteikumā 98/257/EK 
izklāstītie principi;”

Or. en

(Tāds pats formulējums kā Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma f)apakšpunktā, pievienojot 
precizējumu „trīs mēnešu laikā”)
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Pamatojums

Patērētājus ir jāpārstāv iestādei, kura ir neatkarīga no valsts pārvaldes iestādes, valdības, kā 
arī no elektroenerģijas piegādātājiem.

Grozījums Nr. 536
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – h) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) var viegli pāriet pie cita piegādātāja. Ja 
pāriešanas procesam ir nepieciešama 
piegādes punkta informācija, uzskaites 
dati vai standarta patēriņa profils, 
dalībvalstis nodrošina, lai tas būtu 
pieejams bez maksas jebkuram 
uzņēmumam, kam ir atļauta pieeja 
šādiem datiem. Par datu pārvaldību 
atbildīgās personas pienākums ir sniegt šos 
datus uzņēmumam. Dalībvalstis nodrošina 
saskaņotu datu formātu un kārtību, kādā 
piegādātāji un vajadzības gadījumā
patērētāji var piekļūt datiem. Par šo
konkrēto pakalpojumu no patērētāja
neiekasē izteiktu atsevišķu samaksu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums koncentrējas uz to, lai nodrošinātu, ka jaunajam piegādātājam tiešā veidā ir 
pieejami visi dati, kas nepieciešami pārejas procesam. Piegādātājiem nav obligāti jābūt 
licencētiem, un, tā kā parasti uzskaites dati ir vajadzīgi tieši jaunajam piegādātājam, sistēmu 
pārejai var būt nepieciešams, lai datus nodotu pienācīgi pilnvarotiem trešās puses uzskaites 
uzņēmumiem, nevis piegādātājam. Konkurentspējīgā tirgū jebkuras papildizmaksas galu galā  
iekļauj patērētāju rēķinos.
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Grozījums Nr. 537
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – h) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) var viegli pāriet pie cita piegādātāja. Ja 
pāriešanas procesam ir nepieciešama 
piegādes punkta informācija, uzskaites 
dati vai standarta patēriņa profils, 
dalībvalstis nodrošina, lai tas būtu 
pieejams bez maksas jebkuram 
uzņēmumam, kam ir atļauta pieeja
šādiem datiem. Par datu pārvaldību 
atbildīgās personas pienākums ir sniegt šos 
datus uzņēmumam. Dalībvalstis nodrošina 
saskaņotu datu formātu un kārtību, kādā 
piegādātāji un vajadzības gadījumā
patērētāji var piekļūt datiem. Par šo
konkrēto pakalpojumu no patērētāja
neiekasē izteiktu atsevišķu samaksu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums koncentrējas uz to, lai nodrošinātu visus datus, kas pārejas procesā vajadzīgi, lai 
tie būtu tiešā veidā pieejami jaunajam piegādātājam, nevis lai šos datus patērētājam sniegtu 
pēc pieprasījuma attiecībā uz sistēmām. Konkurentspējīgā tirgū jebkuras papildizmaksas galu 
galā  iekļauj patērētāju rēķinos.  Izmaiņas formulējumā, lai precizētu nolūku.

Grozījums Nr. 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – h) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un 
ar skaidru vienošanos un bez maksas var 

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

un bez maksas var nodrošināt jebkuram 
uzņēmuma ar piegādes licenci piekļuvi 
saviem uzskaites datiem, kuros var iekļaut 
datus par energoapgādi attiecīgajā 
apgabalā, un visus valsts un Kopienas 
mehānismus energoefektivitātes 
veicināšanai. Par datu pārvaldību 
atbildīgās personas pienākums ir sniegt šos 
datus uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka 
datu formātu un kārtību, kādā piegādātāji 
un patērētāji var bez liekas kavēšanās
piekļūt datiem. Par šo pakalpojumu 
nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu 
samaksu;

Or. en

Pamatojums

Tas veicinās vidi aizsargājošu darbību un palielinās patērētāja nozīmi, pozitīvi ietekmējot 
tirgu.

Grozījums Nr. 539
Mia De Vits

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – h) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

 „(h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un 
ar skaidru vienošanos un bez maksas var 
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites 
datiem, kuros var iekļaut datus par 
energoapgādi attiecīgajā apgabalā un 
visus valsts un Kopienas mehānismus 
energoefektivitātes veicināšanai.  Par datu 
pārvaldību atbildīgās personas pienākums 
ir sniegt šos datus uzņēmumam. 
Dalībvalstis nosaka datu formātu un 
kārtību, kādā piegādātāji un patērētāji var 
piekļūt datiem. Par šo pakalpojumu 
nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu 
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samaksu;

Or. en

Pamatojums

Tas veicinās vidi aizsargājošu darbību un palielinās patērētāja nozīmi, pozitīvi ietekmējot 
tirgu.

Grozījums Nr. 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A. pielikums – h) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 541
Mia De Vits

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – i) punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko gāzes patēriņu un 
izmaksām, kurā var iekļaut informāciju 
par energoapgādi, kura pieejama 
attiecīgajā apgabalā, un valsts Kopienas 
mehānismiem energoefektivitātes 
veicināšanai. Par šo pakalpojumu nedrīkst 
no patērētāja iekasēt atsevišķu samaksu;
Lai nodrošinātu šādas informācijas 
sniegšanu, visās mājsaimniecībās līdz 
2015. gadam jāuzstāda viedie mēraparāti.

Or. en

Pamatojums

Tā veicinās vidi aizsārgājošu darbību un palielinās patērētāja nozīmi, pozitīvi ietekmējot 
tirgu. Viedie mēraparāti sniedz informāciju piegādātājam par faktisko patēriņu un iunformē 
klientu par faktiskajām patēriņa izmaksām. Tas patērētājiem ļautu samazināt pieprasījumu 
maksimālās slodze laikā, kad enerģija ir visdārgākā, un samazināt enerģijas izmaksas. Ja 
patērētāji pilnībā saprot pasākumus vides jomā, tie varētu sniegt vēlamo efektivitātes 
pieaugumu, kas arī  ir paredzētais rezultāts.

Grozījums Nr. 542
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – i) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) saņem pienācīgu un regulāru
informāciju par faktisko gāzes patēriņu, 
pamatojoties uz  faktiskajiem mērījumiem 
vai aprēķiniem, ja uzskaites dati  nav 
pieejami. Par šo pakalpojumu nedrīkst no 
patērētāja iekasēt nekādu atsevišķu 
samaksu;

Or. en
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Pamatojums

Patērētāji ir jāinformē pietiekami bieži, lai viņi varētu kontrolēt patēriņu. Tas nebūt nenozīmē 
sniegt informāciju katru mēnesi. No otras puses, mēraparāti bieži tiek uzstādīti dzīvokļos, kas 
īpaši apgrūtina un sadārdzina mērījumu nolasīšanu. Ieteicams pielietot elastīgāku pieeju un 
šādos gadījumos izmantot aprēķinus.

Grozījums Nr. 543
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – i) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā prasība, lai patērētājus informētu katru mēnesi, ir pārlieku stingra, un tā varētu 
būt neproporcionāla, ņemot vērā uzskaites augstās izmaksas.  Turklāt uz šo jomu jau attiecas 
direktīvas par energopakalpojumiem 13. pants.  Tādēļ formulējumam jābūt saskaņotam ar 
energoefektivitātes pakalpojumu direktīvu, lai novērstu prasību pārklāšanos un pretrunas 
šajā jomā.

Grozījums Nr. 544
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – i) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

faktisko elektroenerģijas patēriņu un 
izmaksām, lai varētu regulēt savu 
elektroenerģijas patēriņu. Par šo konkrēto
pakalpojumu no patērētāja neiekasē 
izteiktu atsevišķu samaksu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā prasība, lai patērētājus informētu katru mēnesi, ir pārlieku stingra, un tā varētu 
būt neproporcionāla, ņemot vērā uzskaites augstās izmaksas.    Turklāt uz šo jomu jau 
attiecas direktīvas par energoefektivitātes pakalpojumiem 13. pants. Konkurentspējīgā tirgū 
jebkuras papildizmaksas galu galā  iekļauj  patērētāju rēķinos.  Izmaiņas formulējumā, lai 
precizētu nolūku.

Grozījums Nr. 545
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – j) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

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



PE404.589v01-00 84/91 AM\715991LV.doc

LV

Grozījums Nr. 546
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – j) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 547
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – j) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Prasībai ir jābūt mazāk stingai, lai atzītu, ka, lai iepriekšējais piegādātājs slēgtu mērījumus, 
tas ir atkarīgs no sadales uzņēmuma/jaunā piegādātāja un no ražošanas procesiem.

Grozījums Nr. 548
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – ja) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – ja) punkts (jauns)



PE404.589v01-00 86/91 AM\715991LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(ja) Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību 
harta kā  ierosinājusi Komisija ir pamats 
pamatnostādnēm par patērētāju  
aizsardzību, kuras Aģentūra ierosinājusi 
Komisijai.”

Or. en

(Direktīvas 2003/55/EK A pielikumam pievieno jaunu ja) punktu)

Pamatojums

Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartā ņem vērā attiecīgo ieinteresēto pušu un sociālo 
partneru viedokļus par patērētāju tiesībām, un tas jāatzīst šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 550
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – ja) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(ja) Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību 
harta kā  ierosinājusi Komisija ir pamats 
pamatnostādnēm par patērētāju  
aizsardzību, kuras Aģentūra ierosinājusi 
Komisijai.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartā ņem vērā attiecīgo ieinteresēto pušu un sociālo 
partneru viedokļus par patērētāju tiesībām, un tas jāatzīst šajā direktīvā.
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Grozījums Nr. 551
Mia De Vits

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – ja) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(ja) Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību 
harta kā  ierosinājusi Komisija ir pamats 
pamatnostādnēm par patērētāju  
aizsardzību, kuras Aģentūra ierosinājusi 
Komisijai.”

Or. en

(Direktīvas 2003/55/EK A pielikumam pievieno jaunu ja) punktu)

Pamatojums

Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartā ņem vērā attiecīgo ieinteresēto pušu un sociālo 
partneru viedokļus par patērētāju tiesībām, un tas jāatzīst šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – jb) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(jb) Katrā dalībvalstī ir jāizveido oficiāla 
neatkarīga iestāde patērētāju 
pārstāvēšanai enerģētikas jomā. Iestādei 
jāpārstāv patērētāji oficiālās konsultācijās 
ar attiecīgajām struktūrām saistībā ar 
iekšējo enerģijas tirgu. Iestādei 
jānodrošina galapatērētāju pienācīga 
aizsardzība saskaņā ar šajā direktīvā 
minētajiem noteikumiem un jābūt 
atbildīgai jo īpaši par neatkarīga 
ieteikuma un ticamas informācijas 
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sniegšanu patērētājiem.”

Or. en

(Direktīvas 2003/55/EK A pielikumam pievieno jaunu jb) punktu)

Pamatojums

Lai gan valsts pārvaldes iestādei jādod pilnvaras aizsargāt patērētājus, ir nepieciešams, lai 
patērētājiem tiek dota oficiāla iespēja izteikties. Valsts pārvaldes iestāde un patērētāju 
aizsardzības iestāde nodrošina sadarbību un informācijas apmaiņu, kā arī to jautājumu 
saskanīgu izskatīšanu, kuri ietekmē abas iestādes. 

Grozījums Nr. 553
Mia De Vits

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – jb) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(jb) Katrā dalībvalstī ir jāizveido oficiāla 
neatkarīga iestāde patērētāju 
pārstāvēšanai enerģētikas jomā. Iestādei 
jāpārstāv patērētāji oficiālās konsultācijās 
ar attiecīgajām struktūrām saistībā ar 
iekšējo enerģijas tirgu. Iestādei 
jānodrošina galapatērētāju pienācīga 
aizsardzība saskaņā ar šajā direktīvā 
minētajiem noteikumiem un jābūt 
atbildīgai jo īpaši par neatkarīga 
ieteikuma un ticamas informācijas 
sniegšanu patērētājiem.”

Or. en

(Direktīvas 2003/55/EK A pielikumam pievieno jaunu punktu)

Pamatojums

Lai gan valsts pārvaldes iestādei jādod pilnvaras aizsargāt patērētājus, ir nepieciešams, lai 
patērētājiem tiek dota oficiāla iespēja izteikties. Valsts pārvaldes iestāde un patērētāju 
aizsardzības iestāde nodrošina sadarbību un informācijas apmaiņu, kā arī to jautājumu 
saskanīgu izskatīšanu, kuri ietekmē abas iestādes. 
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Grozījums Nr. 554
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2003/55/EK
A pielikums – jb) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(jb) Katrā dalībvalstī ir jāizveido oficiāla 
neatkarīga iestāde patērētāju 
pārstāvēšanai enerģētikas jomā. Iestādei 
jāpārstāv patērētāji oficiālās konsultācijās 
ar attiecīgajām struktūrām saistībā ar 
iekšējo enerģijas tirgu. Iestādei 
jānodrošina galapatērētāju pienācīga 
aizsardzība saskaņā ar šajā direktīvā 
minētajiem noteikumiem un jābūt 
atbildīgai jo īpaši par neatkarīga 
ieteikuma un ticamas informācijas 
sniegšanu patērētājiem.”

Or. en

Pamatojums

Lai gan valsts pārvaldes iestādei jādod pilnvaras aizsargāt patērētājus, ir nepieciešams, lai 
patērētājiem tiek dota oficiāla iespēja izteikties. Valsts pārvaldes iestāde un patērētāju 
aizsardzības iestāde nodrošina sadarbību un informācijas apmaiņu, kā arī to jautājumu 
saskanīgu izskatīšanu, kuri ietekmē abas iestādes. 

Grozījums Nr. 555
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas Paparizov, 
Anni Podimata, Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Tam ir jānodrošina šajā direktīva paredzēto noteikumu efektīva īstenošana.

Grozījums Nr. 557
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas Paparizov, 
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Balstoties uz sabiedriskajām 
apspriešanām un diskusijām ar 
kompetentajām iestādēm, pēc atzinuma 
saņemšanas no Energoregulatoru 
sadarbības aģentūras un sešus gadus pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā komisija ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par to, 
vai ir lietderīgi šo direktīvu saglabāt vai 
grozīt.  Elektroenerģijas uzņēmumu 
pārstrukturēšanas daudzās versijas, kas 
noteiktas Direktīvas 2003/55/EK 8.a–8.d, 
9. un 10.b pantā, pārbauda jo īpaši 
attiecībā uz to, cik efektīva ir to ietekme uz 
tīkla piekļuvi un nepieciešamajiem 
ieguldījumiem.

Or. en

Pamatojums

Tam ir jānodrošina šajā direktīva paredzēto noteikumu efektīva īstenošana.


