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Grozījums Nr. 36
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) ERGEG paveiktais darbs ir pozitīvi 
ietekmējis elektroenerģijas un gāzes 
iekšējā tirgus attīstību. Taču ar nozares 
atbalstu ERGEG ir ierosinājusi valsts 
pārvaldes iestāžu brīvprātīgo sadarbību 
organizēt Kopienas struktūrā ar skaidri 
noteiktām pilnvarām un tiesībām konkrētos 
gadījumos pieņemt atsevišķus regulatīvus 
lēmumus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. lt

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 37
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ietekmes novērtējums, kurā tika 
izskatīti centralizētai struktūrai vajadzīgie 
resursi, liecināja, ka neatkarīgai 
centralizētai struktūrai, salīdzinot ar citiem 
iespējamiem risinājumiem, ir vairākas 
priekšrocības ilgtermiņā. Tāpēc jāizveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra, 
turpmāk tekstā dēvēta par „Aģentūru”.

(5) Ietekmes novērtējums, kurā tika 
izskatīti centralizētai struktūrai vajadzīgie 
resursi, liecināja, ka neatkarīgai 
centralizētai struktūrai, salīdzinot ar citiem 
iespējamiem risinājumiem, ir vairākas 
priekšrocības ilgtermiņā. Tāpēc jāizveido 
Energoregulatoru sadarbības tīkls, turpmāk 
tekstā dēvēts par „Tīklu”.

(Šis grozījums piemērojams visā tekstā. To 
pieņemot, atbilstošas izmaiņas būs jāveic 
visā tekstā.)
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Or. fr

Grozījums Nr. 38
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts 
pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek 
atbilstīgi koordinētas un vajadzības 
gadījumā pabeigtas Kopienas līmenī.
Tāpēc jānodrošina Aģentūras neatkarība, 
tehniskās un regulatīvās iespējas, 
darbības pārredzamība un efektivitāte.

(6) Tīklam jānodrošina, lai regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts 
pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek 
atbilstīgi koordinētas un vajadzības 
gadījumā pabeigtas Kopienas līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts 
pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek 
atbilstīgi koordinētas un vajadzības 
gadījumā pabeigtas Kopienas līmenī.
Tāpēc jānodrošina Aģentūras neatkarība, 
tehniskās un regulatīvās iespējas, darbības 
pārredzamība un efektivitāte.

Aģentūrai kā valsts pārvaldes iestāžu 
delegācijai jānodrošina, lai regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts 
pārvaldes iestādes saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK un Direktīvu 2003/55/EK, tiek 
atbilstīgi koordinētas Eiropas un 
reģionālajā līmenī un vajadzības gadījumā 
pabeigtas šajos līmeņos. Tāpēc jānodrošina 
Aģentūras neatkarība, tehniskās un 
regulatīvās iespējas, darbības pārredzamība 
un efektivitāte.

Or. en
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Pamatojums

Aģentūra ir jāuzskata par valsts pārvaldes iestāžu delegāciju un nevis par Komisijas pilnvaru 
izpildītāju. Turklāt, lai izvairītos no regulējuma vakuuma, pēc valstu tirgu integrācijas 
reģionālajos tirgos, Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras attiecīgo valsts iestāžu koordinācijai 
vadības, noteikumu izveides un reģionālo tirgu uzraudzības jomā.

Grozījums Nr. 40
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Aģentūrai jāuzrauga pārvades sistēmu 
operatoru sadarbība elektroenerģijas un 
gāzes nozarēs, kā arī elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam uzticēto 
uzdevumu izpilde. Aģentūras iesaistīšanās 
ir būtiska, jo palīdzēs nodrošināt pārvades 
sistēmu operatoru sadarbības efektivitāti 
un pārredzamību iekšējā tirgus labā.

(7) Tīklam jāorganizē valstu pārvades 
sistēmu operatoru sadarbība 
elektroenerģijas un gāzes nozarēs.

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jāizveido struktūra, kurā valsts 
pārvaldes iestādes varētu sadarboties. Šai 
struktūrai jāveicina elektroenerģijas un 
gāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīga 
piemērošana visā Kopienā. Situācijās, kas 
attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, 
Aģentūrai vajadzīgas pilnvaras pieņemt 
atsevišķus lēmumus. Šīs pilnvaras 
vajadzīgas gadījumos, kad tiek lemts par 

svītrots
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regulējumu infrastruktūrai, kura savieno 
vismaz divas dalībvalstis, un par jaunu 
elektroenerģijas starpsavienojumu un 
gāzes infrastruktūras objektu, kas atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
atbrīvojumiem no iekšējā tirgus 
noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jāizveido struktūra, kurā valsts 
pārvaldes iestādes varētu sadarboties. Šai 
struktūrai jāveicina elektroenerģijas un 
gāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīga 
piemērošana visā Kopienā. Situācijās, kas 
attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, 
Aģentūrai vajadzīgas pilnvaras pieņemt 
atsevišķus lēmumus. Šīs pilnvaras
vajadzīgas gadījumos, kad tiek lemts par 
regulējumu infrastruktūrai, kura savieno 
vismaz divas dalībvalstis, un par jaunu 
elektroenerģijas starpsavienojumu un 
gāzes infrastruktūras objektu, kas atrodas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
atbrīvojumiem no iekšējā tirgus 
noteikumiem.

(8) Jāizveido struktūra, kurā valsts 
pārvaldes iestādes varētu sadarboties. Šai 
struktūrai jāveicina elektroenerģijas un 
gāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīga 
piemērošana visā Kopienā. Situācijās, kas 
attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, 
Aģentūrai vajadzīgas pilnvaras pieņemt
atsevišķus lēmumus. Šīm pilnvarām 
jāattiecas uz regulatīvo režīmu
infrastruktūrai, kura savieno vismaz divas 
dalībvalstis, un atbrīvojumiem no iekšējā 
tirgus noteikumiem jauniem
elektroenerģijas starpsavienojumiem.

Or. en

Pamatojums

Visus atbrīvojuma pieprasījumus vispirms izskata attiecīgo dalībvalstu pārvaldes iestādes, lai 
atvieglotu un racionalizētu lielāko jauno gāzes infrastruktūru celtniecību, un pēc tam tos 
iesniedz apstiprināšanai Komisijā, kura sniedz vislabāko drošību Eiropas interesēm, 
pateicoties tās izveides uzdevumam — Līgumu sargāšanai.
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Grozījums Nr. 43
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija 
par valsts pārvaldes iestādēm, tai 
jākonsultē Komisija par tirgus 
regulēšanas jautājumiem. Jāparedz, ka 
Aģentūra informē Komisiju, ja konstatē, 
ka pārvades sistēmu oepratoru sadarbībai 
nav vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts 
pārvaldes iestāde, kuras lēmums neatbilst 
pamatnostādnēm, atsakās izpildīt 
Aģentūras atzinumu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija 
par valsts pārvaldes iestādēm, tai 
jākonsultē Komisija par tirgus regulēšanas 
jautājumiem. Jāparedz, ka Aģentūra 
informē Komisiju, ja konstatē, ka 
pārvades sistēmu oepratoru sadarbībai 
nav vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts 
pārvaldes iestāde, kuras lēmums neatbilst 
pamatnostādnēm, atsakās izpildīt 
Aģentūras atzinumu.

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija 
par valsts pārvaldes iestādēm, tai ir jāpilda 
funkcijas saistībā ar tirgus regulēšanas 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jāuzņemas galvenā loma tirgus kodeksu izstrādē un pieņemšanā.
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Grozījums Nr. 45
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi.

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
nesaistošus atzinumus, palīdzot pārvaldes 
iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi. Ja valsts iestāde 
neievēro Aģentūras atzinumu, attiecīgajai 
valsts iestādei publiski jāsniedz pietiekams 
pamatojums. Aģentūra, ja tā to uzskata 
par nepieciešamu, var sagatavot jaunu 
saistošu atzinumu, tajā iekļaujot 
pietiekamu pamatojumu.

Or. it

Pamatojums

Aģentūrai jābūt pilnvarotai izsniegt nesaistošus atzinumu, lai tādējādi palīdzētu valsts 
iestādēm un tirgus dalībniekiem dalīties informācijā par labāko praksi.
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Grozījums Nr. 47
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aģentūras struktūra jāpielāgo 
enerģijas tirgus regulēšanas īpašajām 
vajadzībām. Jo īpaši jāņem vērā valsts 
pārvaldes iestāžu īpašās funkcijas un 
neatkarība.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aģentūras struktūra jāpielāgo 
enerģijas tirgus regulēšanas īpašajām 
vajadzībām. Jo īpaši jāņem vērā valsts 
pārvaldes iestāžu īpašās funkcijas un 
neatkarība.

(11) Aģentūras struktūra jāpielāgo 
enerģijas tirgus regulēšanas īpašajām 
vajadzībām. Jo īpaši jāņem vērā valsts 
pārvaldes iestāžu īpašās funkcijas un 
jānodrošina šo iestāžu neatkarība.

Or. lt

Pamatojums

Izstrādājot un vēlāk īstenojot trešās enerģētikas paketes noteikumus, ne tikai jāņem vērā, bet 
arī jāgarantē valsts pārvaldes iestāžu neatkarība.
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Grozījums Nr. 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Administratīvajai valdei jāpiešķir 
pilnvaras, kas vajadzīgas, lai noteiktu 
budžetu, pārbaudītu tā izlietojumu, 
sagatavotu iekšējos noteikumus, pieņemtu 
finanšu noteikumus un ieceltu direktoru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē Administratīvās valdes loma un pilnvaras. Tāpēc šāds apsvērums šajā procesa 
stadijā ir pāragrs, un tas jāsvītro.

Grozījums Nr. 50
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Administratīvajai valdei jāpiešķir 
pilnvaras, kas vajadzīgas, lai noteiktu 
budžetu, pārbaudītu tā izlietojumu, 
sagatavotu iekšējos noteikumus, pieņemtu 
finanšu noteikumus un ieceltu direktoru.

(12) Tīkla administratīvajai valdei 
jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai 
noteiktu budžetu, pārbaudītu tā 
izlietojumu, sagatavotu iekšējos 
noteikumus, pieņemtu finanšu noteikumus 
un ieceltu direktoru.

Or. fr



AM\716143LV.doc 11/90 PE404.596v01-00

LV

Grozījums Nr. 51
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi un neatkarīgi veiktu 
regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu 
neatkarība ir ne vien labas pārvaldības 
pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes 
priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts 
pārvaldes iestādēm, regulatoru valdei
jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, 
un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt 
norādījumus no valdības vai citām 
publiskām vai privātām struktūrām.

(13) Tīklam jāpiešķir pilnvaras, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi un neatkarīgi veiktu 
regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu 
neatkarība ir ne vien labas pārvaldības 
pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes 
priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts 
pārvaldes iestādēm, regulatoru tīklam
jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, 
un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt 
norādījumus no valdības vai citām 
publiskām vai privātām struktūrām.

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām procedūrālas 
vienkāršības labad jānodrošina 
pārsūdzības iespējas apelācijas valdē, kas 
ir Aģentūras sastāvā, bet nav atkarīga no 
Aģentūras administratīvās un regulatīvās 
struktūras.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 53
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām procedūrālas 
vienkāršības labad jānodrošina pārsūdzības 
iespējas apelācijas valdē, kas ir Aģentūras 
sastāvā, bet nav atkarīga no Aģentūras 
administratīvās un regulatīvās struktūras.

(14) Tā kā Aģentūrai ir lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras, procedūrālas 
vienkāršības labad ieinteresētajām pusēm
jānodrošina pārsūdzības iespējas apelācijas 
valdē, kas ir Aģentūras sastāvā, bet nav 
atkarīga no Aģentūras administratīvās un 
regulatīvās struktūras.

Or. lt

Pamatojums

Šajā dokumentā ir noteiks, ka Aģentūra pieņems vispārēja rakstura un vispārēja līmeņa 
lēmumus. Tehniska tulkošanas kļūda lietuviešu valodā.

Grozījums Nr. 54
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ne vēlāk kā četrus gadus pēc tam, 
kad Aģentūra ir faktiski uzsākusi darbu, 
un vēlāk ik pēc pieciem gadiem Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz pārskatu par Aģentūras 
konkrētajiem izpildītajiem uzdevumiem 
un sasniegtajiem rezultātiem, to 
papildinot ar atbilstīgiem priekšlikumiem 
Aģentūras darba uzlabošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izveide Energoregulatoru tīkla izveide
Tiek izveidota Eiropas Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra, turpmāk saukta par 
„Aģentūru”, kuras uzdevums ir Kopienas 
līmenī papildināt regulatīvās funkcijas, ko 
valsts līmenī veic Direktīvas 2003/54/EK 
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā minētās pārvaldes iestādes, un 
vajadzības gadījumā koordinēt minēto 
iestāžu darbu.

Komisija, saņemot Eiropas Parlamenta 
un Padomes piekrišanu, izveido 
Energoregulatoru sadarbības tīklu, turpmāk
sauktu par „Tīklu”.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek izveidota Eiropas Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra, turpmāk saukta par 
„Aģentūru”, kuras uzdevums ir Kopienas 
līmenī papildināt regulatīvās funkcijas, ko 
valsts līmenī veic Direktīvas 2003/54/EK 
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā minētās pārvaldes iestādes, un 
vajadzības gadījumā koordinēt minēto 
iestāžu darbu.

Tiek izveidota Eiropas Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra, turpmāk saukta par 
„Aģentūru”, kuras uzdevums ir Kopienas 
līmenī — iesaistot vismaz divas 
dalībvalstis — papildināt regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic Direktīvas 
2003/54/EK 22.a pantā un Direktīvas 
2003/55/EK 24.a pantā minētās pārvaldes 
iestādes, un vajadzības gadījumā koordinēt 
minēto iestāžu darbu.

Or. de

Pamatojums

Tiek precizēts, ka Aģentūrai jādarbojas tad, ja nepietiekams regulējums var rasties pārrobežu 
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darbības rezultātā.

Grozījums Nr. 57
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants svītrots
Juridiskais statuss un atrašanās vieta

1. Aģentūra ir Kopienas struktūra ar 
juridiskas personas statusu.
2. Dalībvalstīs Aģentūrai ir visplašākā 
tiesību un rīcības spēja, ko saskaņā ar šo 
valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām 
personām. Jo īpaši tā var iegādāties vai 
pārdot kustamu un nekustamu īpašumu, 
kā arī būt par pusi tiesas procesos.
3. Aģentūru pārstāv tās direktors.
4. Aģentūras galvenā mītne atrodas 
[vieta]. Līdz savu telpu sagatavošanai 
Aģentūra izmantos Komisijas telpas.

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstīs Aģentūrai ir visplašākā 
tiesību un rīcības spēja, ko saskaņā ar šo 
valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām 
personām. Jo īpaši tā var iegādāties vai 
pārdot kustamu un nekustamu īpašumu, 
kā arī būt par pusi tiesas procesos.

2. Dalībvalstīs Aģentūrai ir visplašākā 
tiesību un rīcības spēja, ko saskaņā ar šo 
valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām 
personām. Tā var būt par pusi tiesas 
procesos.
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Or. de

Pamatojums

Aģentūrai nevajadzētu iegādāties īpašumu.

Grozījums Nr. 59
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūras galvenā mītne atrodas [vieta]. 
Līdz savu telpu sagatavošanai Aģentūra 
izmantos Komisijas telpas.

Aģentūras galvenā mītne atrodas 
Potsdamā. Līdz savu telpu sagatavošanai 
Aģentūra izmantos Komisijas telpas.

Or. de

Pamatojums

Potsdama — pilsēta, kas atrodas Brandenburgas zemē, — ar tās ievērojamo enerģētikas 
nozari ir ideāla Aģentūras atrašanās vieta vairāku iemeslu dēļ, tostarp transporta 
savienojumu Aģentūras locekļiem dēļ.

Grozījums Nr. 60
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūras galvenā mītne atrodas [vieta]. 
Līdz savu telpu sagatavošanai Aģentūra 
izmantos Komisijas telpas.

4. Aģentūras galvenā mītne atrodas 
Bukarestē, Rumānijā. Līdz savu telpu 
sagatavošanai Aģentūra izmantos 
Komisijas telpas.

Or. ro
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Pamatojums

Eiropas aģentūrām un ES struktūrvienībām jābūt visumā vienlīdzīgā veidā sadalītām starp 
dalībvalstīm. Bukareste — Rumānijas galvaspilsēta — ir ļoti attīstīta pilsēta, kurā ir Eiropas 
līmeņa infrastruktūra un divas starptautiskas lidostas. Lidojuma laiks no jebkuras Eiropas 
galvaspilsētas nepārsniedz četras stundas (no Briseles tas ir 2 stundas un 45 minūtes). 
Rumānijas prezidents un valdības atbalsta ideju par Aģentūras mītnes izvietošanu Bukarestē. 

Grozījums Nr. 61
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots
Sastāvs

Aģentūrā ir
(a) administratīvā valde, kas veic 10. 
pantā norādītos pienākumus;
(b) regulatoru valde, kas veic 12. pantā 
norādītos pienākumus;
(c) direktors, kas veic 14. pantā norādītos 
pienākumus;
(d) apelācijas valde, kas veic 16. pantā 
norādītos pienākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pastāvīgā tirgus dalībnieku grupa, 
kas veic 14.a pantā norādītos 
pienākumus;

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 14.a panta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr. 63
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
3. pants – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) pastāvīgā patērētāju grupa, kas veic 
14.b pantā norādītos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 14.b panta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr. 64
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra var Aģentūra

(a) izdot atzinumus, kas adresēti pārvades 
sistēmu operatoriem;

(a) izdod atzinumus, kas adresēti pārvades 
sistēmu operatoriem;

(b) izdot atzinumus, kas adresēti pārvaldes 
iestādēm;

(b) izdod atzinumus, kas adresēti pārvaldes 
iestādēm;

(c) izdot atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti Komisijai;

(c) izdod atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti Komisijai;

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 7. un 8. pantā.

(d) pieņem atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 6., 7. un 8. pantā.

Or. en
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Pamatojums

Aģentūrai jābūt pilnvarotai pieņemt saistošus lēmumus, arī pildot tās uzdevumus saistībā ar 
pārvades sistēmu operatoru sadarbību, lai tādējādi nepieļautu pašregulāciju.

Grozījums Nr. 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra var Aģentūra
(a) izdot atzinumus, kas adresēti pārvades 
sistēmu operatoriem;

(a) izdod atzinumus, kas adresēti pārvades 
sistēmu operatoriem;

(b) izdot atzinumus, kas adresēti pārvaldes 
iestādēm;

(b) izdod atzinumus, kas adresēti pārvaldes 
iestādēm;

(c) izdot atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti Komisijai;

(c) izdod atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti Komisijai;

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 7. un 8. pantā.

(d) pieņem atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 6., 7. un 8. pantā.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jābūt pilnvarotai pieņemt saistošus lēmumus, arī pildot tās uzdevumus saistībā ar 
pārvades sistēmu operatoru sadarbību, lai tādējādi nepieļautu pašregulāciju.

Grozījums Nr. 66
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izdot atzinumus, kas adresēti pārvades 
sistēmu operatoriem;

(a) Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. de
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Pamatojums

(a) Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 67
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
4. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 7. un 8. pantā. 

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 6., 7. un 8. pantā. 

Or. de

Pamatojums

Aģentūrai jābūt arī pilnvarotai pieņemt saistošus lēmumus saistībā ar pārvades sistēmu 
operatoru sadarbību, lai tādējādi nepieļautu pārvades sistēmu operatoru (PSO) 
pašregulāciju.

Grozījums Nr. 68
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
4. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 7. un 8. pantā.

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 6., 7. un 8. pantā.

Or. de

Pamatojums

Aģentūrai jābūt arī pilnvarotai pieņemt saistošus lēmumus saistībā ar pārvades sistēmu 
operatoru sadarbību, lai tādējādi nepieļautu pārvades sistēmu operatoru (PSO) 
pašregulāciju.
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Grozījums Nr. 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
4. pants – d a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) koordinēt attiecīgās valstu pārvaldes 
iestādes, kas nodarbojas ar reģionālajiem 
elektrības vai gāzes tirgiem;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no regulējuma vakuuma, pēc valstu tirgu integrācijas reģionālajos tirgos, 
Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras attiecīgo valsts iestāžu koordinācijai vadības, noteikumu 
izveides un reģionālo tirgu uzraudzības jomā.

Grozījums Nr. 70
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
4. pants – d a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sniegt atzinumus par tehniskajiem 
kodiem, ko sagatavojusi pārvades sistēmu 
operatoru (PSO) apvienība;

Or. ro

Pamatojums

Aģentūrai būs jāpārbauda, jāizprot un jāpieņem PSO apvienības sagatavotos tehniskos 
kodus,  kā arī jāuzrauga šo kodu izpilde pēc to pieņemšanas.
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Grozījums Nr. 71
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
4. pants – d a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) būt tiesīga pārskatīt valstu pārvaldes 
iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju;

Or. lt

Grozījums Nr. 72
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
4. pants – d b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) kopā ar Komisiju veicināt reģionālo 
sadarbību starp enerģijas tirgiem un būt 
atbildīga par to integrāciju vienotajā 
Eiropas elektrības tirgū;

Or. lt

Grozījums Nr. 73
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
4. pants – d c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) apstiprināt neatkarīgos sistēmas 
operatorus, kurus nozīmējušas 
dalībvalstis atbilstoši 
Direktīvas 2003/54/EK (kas grozīta ar 
COM(2007)0528) 10. panta 1. punktam.

Or. lt
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Grozījums Nr. 74
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma vai 
savas iniciatīvas sniedz Komisijai 
atzinumu par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar tās izveides mērķiem.

Tīkls sniedz Komisijai atzinumu par visiem 
jautājumiem, kas saistīti ar tās izveides 
mērķiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma vai 
savas iniciatīvas sniedz Komisijai 
atzinumu par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar tās izveides mērķiem. 

Aģentūra pēc Eiropas Parlamenta,
Padomes vai Komisijas pieprasījuma vai 
savas iniciatīvas sniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
atzinumu par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar tās izveides mērķiem. 

Or. de

Pamatojums

Ar grozījumu tiek palielināta sadarbība starp Aģentūru un Eiropas Parlamentu.
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Grozījums Nr. 76
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Apspriedes

Aģentūra plaši, atklāti un pārredzami 
sākotnējā posmā apspriežas ar tirgus 
dalībniekiem, patērētājiem un tiešajiem 
lietotājiem, jo īpaši par tās uzdevumu 
attiecībā uz pārvades sistēmu operatoriem 
(PSO).

Or. en

Pamatojums

Pašlaik sabiedriskas apspriedes ES līmenī īsteno ERGEG. Tādēļ Aģentūrai vajadzētu 
pārņemt šo uzdevumu, jo tai jau ir labi izstrādāti noteikumi un pieredze sabiedrisku apspriežu 
rīkošanā. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku interesēs, savukārt PSO var būt 
ieinteresētā puse.

Grozījums Nr. 77
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Apspriedes

Aģentūra plaši, atklāti un pārredzami 
sākotnējā posmā apspriežas ar tirgus 
dalībniekiem, patērētājiem un tiešajiem 
lietotājiem, jo īpaši par tās uzdevumu 
attiecībā uz pārvades sistēmu operatoriem 
(PSO).

Or. en
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Pamatojums

Pašlaik sabiedriskas apspriedes ES līmenī īsteno ERGEG. Tādēļ Aģentūrai vajadzētu 
pārņemt šo uzdevumu, jo tai jau ir labi izstrādāti noteikumi un pieredze sabiedrisku apspriežu 
rīkošanā. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku interesēs, savukārt PSO var būt 
ieinteresētā puse.

Grozījums Nr. 78
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Apspriedes

Aģentūra plaši, atklāti un pārredzami 
sākotnējā posmā apspriežas ar tirgus 
dalībniekiem, patērētājiem un tiešajiem 
lietotājiem, jo īpaši par tās uzdevumu 
attiecībā uz pārvades sistēmu operatoriem 
(PSO).

Or. en

Pamatojums

Pašlaik sabiedriskas apspriedes ES līmenī īsteno ERGEG. Tādēļ Aģentūrai vajadzētu 
pārņemt šo uzdevumu, jo tai jau ir labi izstrādāti noteikumi un pieredze sabiedrisku apspriežu 
rīkošanā. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku interesēs, savukārt PSO var būt 
ieinteresētā puse.

Grozījums Nr. 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
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Apspriedes
Aģentūra plaši, atklāti un pārredzami 
sākotnējā posmā apspriežas ar tirgus 
dalībniekiem, patērētājiem un tiešajiem 
lietotājiem, jo īpaši par tās uzdevumu 
attiecībā uz pārvades sistēmu operatoriem.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik sabiedriskas apspriedes ES līmenī īsteno ERGEG. Tādēļ Aģentūrai vajadzētu 
pārņemt šo uzdevumu, jo tai jau ir labi izstrādāti noteikumi un pieredze sabiedrisku apspriežu 
rīkošanā.

Grozījums Nr. 80
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Apspriedes ar tirgus dalībniekiem un 

patērētājiem 
Pildot savus pienākumus, Aģentūra plaši, 
atklāti un pārredzami sākotnējā posmā 
apspriežas ar visiem iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētājiem, jo īpaši par 
tās uzdevumiem attiecībā uz pārvades 
sistēmu operatoriem (PSO).

Or. de

Pamatojums

Pašlaik sabiedriskas apspriedes ES līmenī īsteno ERGEG. Aģentūrai vajadzētu pārņemt šo 
uzdevumu, jo tai jau ir izstrādāti noteikumi un pieredze saistībā ar sabiedriskām apspriedēm. 
Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku interesēs, savukārt PSO var būt ieinteresētā 
puse.
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Grozījums Nr. 81
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Apspriedes ar tirgus dalībniekiem un 

patērētājiem 
Pildot savus pienākumus, Aģentūra plaši, 
atklāti un pārredzami sākotnējā posmā 
apspriežas ar visiem iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem un patērētājiem, jo īpaši par 
tās uzdevumiem attiecībā uz pārvades 
sistēmu operatoriem (PSO).

Or. de

Pamatojums

Pašlaik sabiedriskas apspriedes ES līmenī īsteno ERGEG. Aģentūrai vajadzētu pārņemt šo 
uzdevumu, jo tai jau ir izstrādāti noteikumi un pieredze saistībā ar sabiedriskām apspriedēm. 
Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku interesēs, savukārt PSO var būt ieinteresētā 
puse.

Grozījums Nr. 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Pamatnostādņu izstrāde

1. Aģentūra ne vairāk kā sešu mēnešu 
laikā izstrādā pamatnostādņu projektu 
skaidru un objektīvu pamatprincipu 
izveidei tirgus un tehnisko noteikumu 
saskaņošanas nolūkos.
2. Sagatavojot šīs pamatnostādnes, 
Aģentūra plaši, atklāti un pārredzami 
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apspriežas ar visām iesaistītajām pusēm 
un tās informē.
3. Ņemot vērā šīs apspriedes, Aģentūra 
galīgi noformē un pieņem pamatnostādņu 
projektu. Tā publisko visus saņemtos 
apsvērumus un paskaidro, kā tie ir ņemti 
vērā pamatnostādņu galīgajā projektā, vai 
pamato, kāpēc tie ir noraidīti.
4. Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Eiropas Parlamenta vai Komisijas 
pieprasījuma var uzsākt šo pašu 
procedūru, lai atjauninātu 
pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

Pēc tam, kad Aģentūra ir īstenojusi plašas apspriedes ar mērķi noteikt noteikumus 
saskaņošanas pamatprincipus, vajadzētu izstrādāt un pieņemt pamatnostādnes. Tikai pēc 
pamatotu pamatnostādņu pieņemšanas var pienācīgi izstrādāt kodeksus. Paredzot iespēju 
Eiropas Parlamentam iniciēt šo pamatnostādņu pārskatīšanu, tiek stiprināta tā loma.

Grozījums Nr. 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Tirgus kodeksu izstrāde

1. Pieņemot pamatnostādnes saskaņā ar 
5.a pantu, Aģentūra ne vairāk kā sešu 
mēnešu laikā izstrādā tirgus kodeksu 
projektus, kuri pilnībā atbilst 
pamatnostādnēs noteiktajiem principiem.
2. Sagatavojot šo kodeksu projektus, 
Aģentūra plaši, atklāti un pārredzami 
apspriežas ar visām iesaistītajām pusēm 
un tās informē. 



PE404.596v01-00 28/90 AM\716143LV.doc

LV

3. Ņemot vērā šīs apspriedes, Aģentūra 
galīgi noformē un pieņem tirgus kodeksu 
projektus. Tā publisko visus saņemtos 
apsvērumus un paskaidro, kā tie ir ņemti 
vērā pamatnostādņu galīgajā projektā, vai 
pamato, kāpēc tie ir noraidīti.
4. Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Eiropas Parlamenta pieprasījuma var 
uzsākt šo pašu procedūru, lai pārskatītu 
pastāvošos kodeksus, ievērojot 
iepriekšminētajā 2. punktā aprakstīto 
procesu.

Or. en

Pamatojums

Tirgus kodeksus vajadzētu izstrādāt un pieņemt pēc plašām apspriedēm, ko rīko Aģentūra. 
Paredzot iespēju Eiropas Parlamentam iniciēt šo kodeksu pārskatīšanu, tiek stiprināta tā 
loma.

Grozījums Nr. 84
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Uzdevumi, kas saistīti ar pārvades sistēmu 
operatoru sadarbību
1. Aģentūra sniedz Komisijai atzinumu 
par elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla statūtu projektu, 
locekļu sarakstu un reglamenta projektu, 
kā minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.b 
panta 2. punktā un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla statūtu 
projektu, locekļu sarakstu un reglamenta 
projektu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 
1775/2005 2.b panta 2. punktā.
2. Aģentūra uzrauga, kā savus uzdevumus 
veic elektroenerģijas pārvades sistēmu 
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operatoru Eiropas tīkls, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d pantā, un 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkls, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.d pantā. 
3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu.
4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts, kas 
iesniegts sasakaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktu, nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību.
5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu 
un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskais vai 
tirgus kodekss nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību, ka tehniskais 
vai tirgus kodekss nav pieņemts pamatotā 
termiņā vai ka pārvades sistēmu operatori 
nav īstenojuši tehnisko vai tirgus kodeksu. 
6. Aģentūra uzrauga pārvades sistēmu 
operatoru reģionālo sadarbību, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.h pantā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.h pantā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un
10 gadu investīciju plāna projektu.

3. Aģentūra apstiprina Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c pantā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c pantā minēto 
elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu 10 gadu investīciju 
plānu, tādējādi nodrošinot 
nediskriminējošu attieksmi, patiesu 
konkurenci, kā arī efektīvu un drošu 
tirgus darbību.

Or. en

Pamatojums

10 gadu investīciju plāns ir jāapstiprina Aģentūrai. Jāizvairās no pašregulējuma ES līmenī. 
PSO investīciju plānu apstiprināšana ir valsts pārvaldes iestādes uzdevums. Tāpēc 10 gadu 
investīciju plāns, kurš attiecas uz visu ES, ES līmenī jāapstiprina Aģentūrai. Ieguldītajiem ir 
vajadzīgs skaidri un paredzami reglamentējošie noteikumi.

Grozījums Nr. 86
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un 

3. Aģentūra apstiprina kodeksus un 
noteikumus (tostarp 10 gadu investīciju 
plānu saistībā ar atšķirīgu 
apstiprināšanas procedūru un metožu 
radītiem šķēršļiem, kuri kavē pārrobežu 
tīkla attīstību), lai nodrošinātu 
nediskriminējošu attieksmi, patiesu 
konkurenci , ka arī efektīvu un drošu 
tirgus darbību.
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10 gadu investīciju plāna projektu.

Or. xm

Pamatojums

Precizējumi un papildinājumi, ņemot vērā gāzes tirgus regulējumu. 

Grozījums Nr. 87
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu.

3. Pēc apspriedēm ar visām 
ieinteresētajām pusēm atbilstoši 
5.a pantam Aģentūra sagatavo 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 
2. punktā, un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktā, stratēģiskās pamatnostādnes
par tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu jomās, 
kas iekļautas Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.c panta 3. un 5. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c panta 3. un 5. punktā.
Šīs stratēģiskās pamatnostādnes 
nodrošina nediskriminējošu attieksmi, 
patiesu konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību. Pēc to sagatavošanas Aģentūra 
nosūta stratēģisko pamatnostādņu 
projektu Komisijai, kura var pieņemt šīs 
stratēģiskās pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
13. panta 2. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 14. panta 2. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Regulatīvā procesa sākumstadijā Energoregulatoru sadarbības aģentūrai vajadzētu sniegt 
Komisijai oficiālu atzinumu, ko sagatavo kā pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkliem 
(PSOET) paredzētas stratēģiskas pamatnostādnes, lai tas kalpotu par pamatu tehniskajiem 
kodeksiem. Mēs iesakām, ņemot vērā šo oficiālo atzinumu, izmantot komitoloģijas procedūru, 
lai ar tās palīdzību izstrādātu „saistošas" stratēģisko pamatnostādnes, kuras būs turpmākā 
darba pamatā.

Grozījums Nr. 88
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu.

3. Pēc apspriedēm ar visām 
ieinteresētajām pusēm atbilstoši 
5.a pantam Aģentūra sagatavo 
stratēģiskās pamatnostādnes 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 
2. punktā, un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktā, jomās, kas iekļautas Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.c panta 3. un 
5. punktā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.c panta 3. un 5. punktā. Šīs stratēģiskās 
pamatnostādnes nodrošina 
nediskriminējošu attieksmi, patiesu 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību. 
Pēc to sagatavošanas Aģentūra nosūta 
stratēģisko pamatnostādņu projektu 
Komisijai, kura var pieņemt šīs 
stratēģiskās pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
13. panta 2. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 14. panta 2. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Ieteikto tehnisko kodeksu darbības joma un apjoms, kā arī augsta līmeņa principi saistībā ar 
10 gadu investīciju plānu, kas jāizstrādā pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkliem 
atbilstoši Regulas Nr. 1225/2003 2.e pantam un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e pantam, 
jānosaka jau iepriekš.

Grozījums Nr. 89
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu.

3. Pēc apspriedēm ar visām 
ieinteresētajām pusēm atbilstoši 
5.a pantam Aģentūra sagatavo 
stratēģiskās pamatnostādnes 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam jomās, 
kas iekļautas Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.c panta 3. un 5. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c panta 3. un 5. punktā. 
Šīs stratēģiskās pamatnostādnes 
nodrošina nediskriminējošu attieksmi, 
patiesu konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību. Pēc to sagatavošanas Aģentūra 
nosūta stratēģisko pamatnostādņu 
projektu Komisijai, kura var pieņemt šīs 
stratēģiskās pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
13. panta 2. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 14. panta 2. punktā.

Or. de

Pamatojums

Ieteikto tehnisko kodeksu darbības joma un apjoms, kā arī vispārējie principi saistībā ar 
10 gadu investīciju plānu, kas jāizstrādā elektroenerģijas un gāzes PSO atbilstoši attiecīgi 
Regulas Nr. 1225/2003 2.e pantam un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e pantam, jānosaka jau 
iepriekš, izmantojot komitoloģijas procedūru, kurā ir iesaistītas visas iestādes.
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Grozījums Nr. 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu.

3. Pēc apspriedēm ar visām 
ieinteresētajām pusēm Aģentūra sagatavo 
stratēģiskās pamatnostādnes 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.d panta 
2. punktā, un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktā, jomās, kas iekļautas Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.c panta 3. un 
5. punktā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.c panta 3. un 5. punktā. Šīs stratēģiskās 
pamatnostādnes nodrošina 
nediskriminējošu attieksmi, patiesu 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību. 
Pēc stratēģisko pamatnostādņu 
sagatavošanas Aģentūra tās nodod 
Komisijai, kura tās var pieņemt.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jābūt pilnvarotai pēc apspriedēm ar visām ieinteresētajām pusēm sagatavot 
„stratēģiskās pamatnostādnes”.

Grozījums Nr. 91
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 3. Aģentūrai pēc apspriedēm ar valstu 



AM\716143LV.doc 35/90 PE404.596v01-00

LV

sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu.

iestādēm saistībā ar jurisdikcijas darbības 
jomām jāsniedz elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam un gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam 
stratēģiskās pamatnostādnes par 
tehniskajiem kodiem. Atbilstoši šīm 
pamatnostādnēm elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam (PSOET) un gāzes PSOET 
jāsagatavo tehnisko kodu kopuma 
projekts un tas jānodod Aģentūrai 
apstiprināšanai.
Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam un gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam jāvienojas par ikgadējās darba 
programmas projektu un 10 gadu 
investīciju plāna projektu un tie jānodod 
Aģentūrai.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā valstu teritoriju specifiskās īpašības, valstu iestādēm jāpiešķir konsultatīva loma. 
Turklāt elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kas ir tehniska 
organizācija, nevajadzētu izstrādāt tirgus noteikumus. Komisijai vajadzētu pieņemt tirgus 
noteikumus, ņemot vērā operatoru viedokli, un Aģentūrai vajadzētu pieņemt tehniskos 
kodeksus, pamatojoties uz elektroenerģijas un gāzes PSOET sagatavoto projektu.

Grozījums Nr. 92
Lena Ek

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eitropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehnisko vai tirgus kodeksu projektiem, 
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ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu.

ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus kodeksi
3.a Aģentūra nodod stratēģiskās 
pamatnostādnes par tirgus kodeksiem 
Komisijai apstiprināšanai. Šis 
apstiprinājums ļauj Aģentūrai sagatavot 
tirgus kodeksu kopuma projektu.
Pēc tam Aģentūra atklāti un pārredzami 
apspriežas ar visiem iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem, kā arī sagatavošanas laikā 
tos informē par šī projekta sagatavošanu 
un tos pilnīgi iesaista šajā procesā. Ņemot 
vērā šīs apspriedes, Aģentūra nosaka 
tirgus kodeksu kopuma projektu un to 
nodod Komisijai, lai tā to pieņemtu un 
attiecīgi uzraudzītu.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā valstu teritoriju specifiskās īpašības, valstu iestādēm jāpiešķir konsultatīva loma. 
Turklāt elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kas ir tehniska 
organizācija, nevajadzētu izstrādāt tirgus noteikumus. Komisijai vajadzētu pieņemt tirgus 
noteikumus, ņemot vērā operatoru viedokli, un Aģentūrai vajadzētu pieņemt tehniskos 
kodeksus, pamatojoties uz elektroenerģijas un gāzes PSOET sagatavoto projektu.
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Grozījums Nr. 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Investīciju plānos 10 gadiem iekļauj 
noteikumus par pāreju uz inteliģentajiem 
tīkliem. Aģentūra un valstu pārvaldes 
iestādes sniedz skaidras norādes pārvades 
sistēmu operatoriem par virzību uz 
inteliģento tīklu īstenošanu. Šajā nolūkā 
nosaka pakāpenisku grafiku ar mērķi tajā 
iekļauties.

Or. en

Pamatojums

Inteliģento tīklu tehnoloģijas izstrāde ir nozīmīgs notikums, kas pietiekamā mērā jāņem vērā 
10 gadu investīciju plānā.

Grozījums Nr. 95
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Investīciju plānā 10 gadiem vajadzētu 
iekļaut noteikumus par pāreju uz 
inteliģentajiem tīkliem 10 gadu laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā. Par pārvades 
sistēmu operatoru virzību uz inteliģento 
tīklu īstenošanu apspriežas ar Aģentūru 
un valstu pārvaldes aģentūrām. Šajā 
nolūkā nosaka pakāpenisku grafiku ar 
mērķi tajā iekļauties.

Or. en
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Pamatojums

Inteliģento tīklu tehnoloģijas izstrāde ir nozīmīgs notikums, kas pietiekamā mērā jāņem vērā 
10 gadu investīciju plānā.

Grozījums Nr. 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija, ņemot vērā Komisijas 
sagatavoto prioritāro sarakstu, pēc 
Komisijas pieprasījuma sagatavo 
pamatnostādņu projektu, kurš pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkliem 
(PSOET) jāievēro, sagatavojot kodeksus 
un pildot citus uzdevumus, kas minēti 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c pantā un
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.c pantā. 
Sagatavojot iepriekšminētās 
pamatnostādnes, aģentūra plaši 
apspriežas. Aģentūra nosūta 
pamatnostādņu projektu Komisijai, kura 
to nodod 13. panta 1. punktā minētajai 
komitejai, lai tā to pieņemtu atbilstoši 
procedūrai, kas izklāstīta Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 13. panta 2. punktā un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 13. panta 
2. punktā. PSOET sagatavo kodeksu 
projektus tā, lai sasniegtu mērķus un 
kritērijus, kas noteikti pamatnostādnēs, 
kuras pieņemtas atbilstoši 
iepriekšminētajai procedūrai. Aģentūra 
galīgi noformē un pieņem PSOET 
sagatavotos kodeksu projektu un arī 
pārrauga, kā tos īsteno PSOET.

Or. en

Pamatojums

Lai PSOET ievirzītu kodeksu izstrādē un citu svarīgu uzdevumu veikšanā, Komisijai 
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jāsagatavo mandāts, kurā ir izklāstīti mērķi un visi kritēriji, kuri šajos kodeksos/uzdevumos ir 
jāievēro. Tādējādi PSOET pievērsīsies tiem prioritārajiem jautājumiem, kas nodrošina 
patiešām konkurētspējīga ES tirgus izveidi. Aģentūrai ir jābūt galvenajai lomai šī mandāta 
sagatavošanā. Šajā mandātā vajadzētu iekļaut tikai tehniskus jautājumus, savukārt kodeksus 
par tehnisko darbību ir jāsagatavo PSOET.

Grozījums Nr. 97
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Komisijas pieprasījuma konsultē Komisiju 
par pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklu (PSOET) stratēģisko pamatnostādņu 
sagatavošanu, lai, ņemot vērā šīs 
pamatnostādnes, atbilstoši Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktam un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktam izstrādātu kodeksus un 
noteikumus (tostarp tehniskos kodeksus, 
vispārējos tīkla darbības dokumentus un 
pētniecības plānus, 10 gadu investīciju 
plānu, tajā paredzot, ka reizi divos gados 
tiks veikts apskats par ražošanas jaudas 
pietiekamību, un gada darba 
programmu), kā arī vajadzības gadījumā 
sniedz konsultācijas par obligāto 
pamatnostādņu pieņemšanu. Aģentūra 
pēc savas iniciatīvas vai pēc Komisijas 
pieprasījuma konsultē Komisiju par tirgus 
kodeksu sagatavošanu, tostarp par 
obligāto pamatnostādņu pieņemšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc apspriedēm ar visām 
ieinteresētajām pusēm atbilstoši 
5.a pantam, Aģentūra sagatavo 
stratēģiskās pamatnostādnes par tirgus 
kodeksiem. Pēc to sagatavošanas 
Aģentūra nosūta stratēģisko 
pamatnostādņu par tirgus kodeksiem 
projektu Komisijai, kura var pieņemt šīs 
stratēģiskās pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
13. panta 2. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 14. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Turklāt ieteikts tiek arī, lai Aģentūra sagatavotu stratēģiskas pamatnostādnes arī saistībā ar 
tirgus kodeksiem, kurus pēc tam jāizstrādā Aģentūrai, sadarbojoties ar vispiemērotākajām 
ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 99
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc apspriedēm ar visām 
ieinteresētajām pusēm atbilstoši 
5.a pantam Aģentūra sagatavo 
stratēģiskās pamatnostādnes par tirgus 
kodeksiem. Pēc to sagatavošanas 
Aģentūra nosūta stratēģisko 
pamatnostādņu par tirgus kodeksiem 
projektu Komisijai, kura var pieņemt šīs 
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stratēģiskās pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
13. panta 2. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 14. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ieteikts tiek arī, lai Aģentūra sagatavotu stratēģiskas pamatnostādnes saistībā ar tirgus 
kodeksiem, kurus pēc tam jāizstrādā Aģentūrai, sadarbojoties ar vispiemērotākajām 
ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 100
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc apspriedēm ar visām 
ieinteresētajām pusēm atbilstoši 
5.a pantam Aģentūra sagatavo 
stratēģiskās pamatnostādnes par tirgus 
kodeksiem. Pēc to sagatavošanas 
Aģentūra nosūta stratēģisko 
pamatnostādņu par tirgus kodeksiem 
projektu Komisijai, kura var pieņemt šīs 
stratēģiskās pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
13. panta 2. punktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 14. panta 2. punktā.

Or. de

Pamatojums

Regulatīvā procesa sākumstadijā Aģentūrai vajadzētu nosūtīt Komisijai priekšlikumus, kas 
sagatavoti kā pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkliem (PSOET) paredzētas stratēģiskas 
pamatnostādnes, pamatojoties uz kurām tiks izstrādāti tehniskie kodeksi. Mēs iesakām, 
pamatojoties uz šiem priekšlikumiem, izmantot komitoloģijas procedūru, lai tādējādi tiktu 
sagatavotas saistošas „stratēģiskās pamatnostādnes”, kuras savukārt būs PSOET turpmākā 
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darba pamatā. Mēs iesakām arī, lai Aģentūra sagatavotu stratēģiskās pamatnostādnes tirgus 
kodeksiem un pēc tam izstrādātu šos kodeksus, sadarbojoties ar vispiemērotākajām 
ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc apspriedēm ar visām 
ieinteresētajām pusēm atbilstoši Aģentūra 
sagatavo stratēģiskās pamatnostādnes par 
tirgus kodeksiem. Pēc stratēģisko 
pamatnostādņu par tirgus kodeksiem 
sagatavošanas Aģentūra tās nodod 
Komisijai, kura tās var pieņemt.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jābūt arī pilnvarotai pēc apspriedēm ar visām ieinteresētajām pusēm sagatavot 
„stratēģiskās pamatnostādnes” par tirgus kodeksiem.

Grozījums Nr. 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Pēc pamatnostādņu pieņemšanas 
atbilstoši 5.a pantam pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls (PSOET) sešu 
mēnešu laikā izstrādā tehnisko kodeksu 
projektus, kā tas noteikts Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c pantā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c pantā un pilnībā 
ievērojot pamatnostādnēs noteiktos 
principus.
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Sagatavojot šos kodeksus PSOET ņem 
vērā tirgus dalībnieku tehniskās 
zināšanas un tos informē. 
PSOET nodot kodeksu projektus 
Aģentūrai.
Aģentūra plaši, atklāti un pārredzami 
apspriežas par kodeksu projektiem.
Ņemot vērā šīs apspriedes, Aģentūra 
galīgi noformē un pieņem kodeksu 
projektus. Tā publisko visus saņemtos 
apsvērumus un paskaidro, kā tie ir ņemti 
vērā kodeksu galīgajā projektos, vai 
pamato, kāpēc tie ir noraidīti.
Pēc Aģentūras iniciatīvas vai pēc PSOET 
pieprasījuma var tikt uzsākta pastāvošo 
kodeksu pārskatīšanu, ievērojot 
iepriekšminētajā 2. punktā aprakstīto 
procesu.

Or. en

Pamatojums

Tehniskie kodeksi jāizstrādā pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkliem (PSOET), vienlaikus 
pilnībā ievērojot pieņemtās pamatnostādnes. Pēc plašām apspriedēm Aģentūra galīgi 
noformē un pieņem šos kodeksus.

Grozījums Nr. 103
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Aģentūra apstiprina pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu sagatavotos 
dokumentus, kas minēti Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā.
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Or. de

Pamatojums

Pamatojoties uz saistošajām stratēģiskajām pamatnostādnēm, pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkliem (PSOET) sagatavo tehnisko kodeksu priekšlikumus; šie tehniskie kodeksi 
kalpo par pamatu tehniskajiem noteikumiem, kas nepieciešami stratēģisko pamatnostādņu 
īstenošanai. Tehniskos kodeksus pēc tam nodod Aģentūrai apstiprināšanai.  Kodeksu oficiāla 
apstiprināšana Aģentūrā nozīmē procesa beigas. Savādākas pieejas izmantošana ES līmenī 
varētu apdraudēt konkurētspējīga ES iekšējā tirgus izveidi, ņemot vēra, ka PSO būtu iespēja 
pašregulēties. Šāds process jāizmanto arī saistībā ar 10 gadu investīciju plānu un visiem 
citiem dokumentiem, kurus jāsagatavo PSOET un jāapstiprina Aģentūrai.

Grozījums Nr. 104
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Aģentūra apstiprina pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu sagatavotos 
dokumentus, kas minēti Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā.

Or. de

Pamatojums

Pamatojoties uz saistošajām stratēģiskajām pamatnostādnēm, pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkliem (PSOET) sagatavo tehnisko kodeksu priekšlikumus; šie tehniskie kodeksi 
kalpo par pamatu tehniskajiem noteikumiem, kas nepieciešami stratēģisko pamatnostādņu 
īstenošanai. Tehniskos kodeksus pēc tam nodod Aģentūrai apstiprināšanai.  Kodeksu oficiāla 
apstiprināšana Aģentūrā nozīmē procesa beigas. Savādākas pieejas izmantošana ES līmenī 
varētu apdraudēt konkurētspējīga ES iekšējā tirgus izveidi, ņemot vēra, ka PSO būtu iespēja 
pašregulēties. Šāds process jāizmanto arī saistībā ar 10 gadu investīciju plānu un visiem 
citiem dokumentiem, kurus jāsagatavo PSOET un jāapstiprina Aģentūrai.
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Grozījums Nr. 105
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Aģentūra apstiprina pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu sagatavotos 
dokumentus, kas minēti Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Procesā, kura rezultātā pieņemt tehniskos kodus, pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkli 
(PSOET) sagatavo tehnisko kodeksu projektus, pamatojoties uz Energoregulatoru sadarbības 
aģentūras izstrādātajām stratēģiskajām pamatnostādnēm. Process beidzas tad, kad 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra oficiāli apstiprina tehniskos kodeksus. Savādākas 
pieejas izmantošana ES līmenī varētu apdraudēt patiesi konkurētspējīga ES iekšējā tirgus 
izveidi, ņemot vēra, ka PSO būtu iespēja pašregulēties.

Grozījums Nr. 106
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Aģentūra apstiprina pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu sagatavotos 
dokumentus, kas minēti Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā un Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 2.c panta 1. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā.

Or. en
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Pamatojums

Procesā, kura rezultātā tiks pieņemti tehniskie kodi, pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkli 
(PSOET) sagatavos tehnisko kodeksu projektus, pamatojoties uz saistošajām stratēģiskajām 
pamatnostādnēm. Process beidzas tad, kad Energoregulatoru sadarbības aģentūra oficiāli 
apstiprina tehniskos kodeksus. Savādākas pieejas izmantošana ES līmenī varētu apdraudēt 
patiesi konkurētspējīga ES iekšējā tirgus izveidi, ņemot vēra, ka PSO būtu iespēja 
pašregulēties. Tāds pats process ir attiecīgi jāpiemēro 10 gadu investīciju plānam.

Grozījums Nr. 107
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.bAģentūra koordinē Eiropas pārvades 
sistēmu operatoru un trešo valstu 
pārvaldes sistēmu operatoru apmaiņas.

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts, kas 
iesniegts sasakaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktu, nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību.

4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts, kas 
iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktu, nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, jo īpaši attiecībā uz personām, 
kurām ir zemi ienākumi un personām, 
kuras dzīvo nomaļos reģionos, efektīvu 
konkurenci un drošu un efektīvu tirgus 
darbību.
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Or. en

Grozījums Nr. 109
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts, kas 
iesniegts sasakaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktu, nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību.

4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts, kas 
iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktu, nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību.

Or. lt

Pamatojums

Tas atbilst referenta 9. grozījumam, kurā uzsvērts, ka Eiropas Parlamentu un Padomi ir 
vairāk jāiesaista Aģentūras darbībā.

Grozījums Nr. 110
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskais vai 
tirgus kodekss nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskā kodeksa 
projekts nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
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darbību, ka tehniskais vai tirgus kodekss 
nav pieņemts pamatotā termiņā vai ka 
pārvades sistēmu operatori nav īstenojuši 
tehnisko vai tirgus kodeksu.

darbību vai nav pieņemts pamatotā 
termiņā, vai ka pārvades sistēmu operatori 
nav īstenojuši tehnisko kodeksu.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskais vai 
tirgus kodekss nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību, ka tehniskais vai tirgus kodekss 
nav pieņemts pamatotā termiņā vai ka 
pārvades sistēmu operatori nav īstenojuši 
tehnisko vai tirgus kodeksu.

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskā kodeksa 
projekts nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību vai nav pieņemts pamatotā 
termiņā, vai ka pārvades sistēmu operatori 
nav īstenojuši tehnisko kodeksu.

Or. de

Grozījums Nr. 112
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskais vai 
tirgus kodekss nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskā kodeksa 
projekts nav pieņemts pamatotā termiņā 
vai ka pārvades sistēmu operatori nav 
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un efektīvu tirgus darbību, ka tehniskais
vai tirgus kodekss nav pieņemts pamatotā 
termiņā vai ka pārvades sistēmu operatori 
nav īstenojuši tehnisko vai tirgus kodeksu.

īstenojuši tehnisko kodeksu.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš minētos kodeksus un noteikumus ir jāīsteno regulatoriem, t.i. Aģentūrai, nevis pašiem 
pārvades sistēmu operatoriem (PSO). Pārvades sistēmu operatori ir monopola 
infrastruktūras operatori un nepiedalās tirgus konkurencē. Tomēr, tā kā viņiem ir interese par 
tirgus noteikumu darbību (jo tie ietekmē PSO izmaksas), viņi nedrīkst izstrādāt tirgus 
kodeksus.

Grozījums Nr. 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskais vai 
tirgus kodekss nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību, ka tehniskais
vai tirgus kodekss nav pieņemts pamatotā 
termiņā vai ka pārvades sistēmu operatori 
nav īstenojuši tehnisko vai tirgus kodeksu.

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskā kodeksa 
projekts nav pieņemts pamatotā termiņā 
vai ka pārvades sistēmu operatori nav 
īstenojuši tehnisko kodeksu.

Or. en

Pamatojums

Procesa noslēgumā Aģentūra formāli apstiprina tehniskos kodeksus. Citas pieejas īstenošana 
ES līmenī apdraudētu patiesi konkurētspējīga ES tirgus rašanos.



PE404.596v01-00 50/90 AM\716143LV.doc

LV

Grozījums Nr. 114
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskais vai 
tirgus kodekss nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību, ka tehniskais vai tirgus kodekss 
nav pieņemts pamatotā termiņā vai ka 
pārvades sistēmu operatori nav īstenojuši 
tehnisko vai tirgus kodeksu.

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskā kodeksa 
projekts nav pieņemts pamatotā termiņā 
vai ka pārvades sistēmu operatori nav 
īstenojuši tehnisko kodeksu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā atspoguļotas izmaiņas, kuras izdarītas elektroenerģijas un gāzes noteikumos. 

Grozījums Nr. 115
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Aģentūra uzrauga pārvades sistēmu 
operatoru reģionālo sadarbību, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.h pantā un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.h pantā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Reģionālā uzraudzība neietilpst Aģentūras uzdevumos.
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Grozījums Nr. 116
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Valstu pārvaldes iestāžu pārstāvji 
Aģentūrā izveido reģionālās sadarbības 
komitejas, kuras aptver tās ģeogrāfiskās 
teritorijas, kuras noteiktas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 (ar 
grozījumiem) 2.h panta 3) apakšpunktu 
un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 (ar 
grozījumiem) 2.h panta 3) apakšpunktu. 
Šīs reģionālās sadarbības komitejas 
sagatavo un pieņem reģionālās 
pamatnostādnes, kuras atbilst Komisija 
stratēģiskajām pamatnostādnēm saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1228/ 2. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2. pantu, un 
kuras ir paredzētas, lai sniegtu 
norādījumus pārvades sistēmu 
operatoriem saistībā ar darbībām, kuras ir 
paredzētas Regulas(EK) Nr. 1228/2003 
2.h panta 1) apakšpunktā un Regulas 
(EK) Nr. 1775/2005 2.h panta 
1) apakšpunktā un direktīvas par 
elektrību 11. panta 2) apakšpunkta 
praktiskajā īstenošanā. 
Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
iesniedz apstiprināšanai reģionālajā 
sadarbības komitejā tehnisko dokumentu 
projektu, kas sastādīts saskaņā ar 
procedūru, kura izklāstīta reģionālajās 
pamatnostādnēs. 
Pieņemot lēmumus reģionālajās 
sadarbības komitejās, katras dalībvalsts 
valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem 
attiecīgajā reģionā ir balsstiesības 
lēmumu pieņemšanā, turpretim citu valsts 
pārvaldes iestāžu pārstāvjiem ir tikai 
padomdevēja balss. Pēdējie minētie 
pārstāvji tomēr var izmantot veto tiesības 
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par lēmumiem, kurus pieņēma attiecīgā 
reģiona pārstāvji, ar noteikumu, ka 
vismaz puse no viņiem to neatbalsta.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir apstiprināt gaidāmajos tiesību aktos sistēmu reģionālajām iniciatīvām, 
jo pašlaik tās tiek organizētas Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupas (ERGEG) 
uzraudzībā. Ņemot vērā reģionālo integrāciju, reģiona dažādu dalībvalstu valsts pārvaldes 
iestādēm ir jābūt pieejamiem atbilstīgiem līdzekļiem, lai sīki definētu Komisijas stratēģiskās 
pamatnostādnes un apstiprinātu reģiona pārvades sistēmu operatoru sagatavotos reģionālos 
projektus.

Grozījums Nr. 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Izdevumus, kuri PSO rodas no 
Aģentūras pieņemtajiem lēmumiem, 
atgūst caur valsts pārvades tarifu 
sistēmām, ja vien šie izdevumi nav 
radušies, PSO pārkāpjot vai neievērojot 
uzdevumus, kuri tiem ir uzticēti saskaņā 
ar šo regulu, Regulu (EK) Nr. 1228/2003 
vai Regulu (EK) Nr. 1775/2005.

Or. en

Pamatojums

Izdevumus, kuri PSO rodas no Aģentūras pieņemtajiem lēmumiem sedz PSO, un tos ņem vērā, 
aprēķinot tarifus, ja vien šie izdevumi nav radušies, PSO pārkāpjot vai neievērojot savus 
uzdevumus.
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Grozījums Nr. 118
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Aģentūra uzrauga atļauju 
piešķiršanas procesu saistībā ar jaunu 
pārrobežu spēju izveidošanu un nodrošina 
šī procesa paātrināšanu ciešākas 
reģionālās sadarbības robežās.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt ātru un efektīvu atļauju piešķiršanas procesu jaunu 
pārrobežu spēju izveidošanu un izvairīties  no ieguldījumu projektu aizkavēšanās.

Grozījums Nr. 119
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Aģentūra uzrauga Eiropadomes laikā 
noteiktā mērķa sasniegšanu — līdz 
2020. gadam panākt, lai 20 % no ES 
enerģijas tiktu iegūtas no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, un sastāda gada 
ziņojumu par šī mērķa īstenošanas 
virzību.  Tā nosūta šo ziņojumu Komisijai, 
Padomei un Eiropas Parlamenta 
kompetentajai komitejai. 

Or. ro

Pamatojums

Aģentūrai ir jāveicina konkurētspējīga, efektīva un organizēta Eiropas enerģijas tirgus 
radīšana. Šajā sakarībā, tai ir jāuzrauga Kopienas mērķi enerģijas jomā.
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Grozījums Nr. 120
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Aģentūra izpēta un uzrauga prasības 
un Kopienas enerģijas tirgus 
pārredzamības pakāpi.

Or. ro

Pamatojums

Aģentūrai ir jāveicina konkurētspējīga, efektīva un organizēta Eiropas enerģijas tirgus 
radīšana. Šajā sakarībā, tai ir jāstrādā kopā un konkurences padomi un jāuzrauga enerģijas 
tirgus pārredzamība.

Grozījums Nr. 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Aģentūra pārrauga PSO veiktos 
pārrobežu jaudas aprēķinus un apvienotā 
energosistēmas jaudas reālo (kopējo) 
izmantojumu, kā arī ar negodīgu, 
diskriminējošu vai neefektīvu piekļuvi 
saistīto pārrobežu problēmu risinājumu. 

Or. en

Pamatojums

Ir jāpastiprina 6. pants, lai nodrošinātu Aģentūras faktiskas pilnvaras pārrobežu 
tirdzniecības pārraudzībā.
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Grozījums Nr. 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c Aģentūrai ir tiesības un pienākums 
pieņemt saistošus lēmumus visos 
jautājumos, kuri skar piekļuvi saistītajām 
pārvades sistēmām un to izmantošanu 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, ja attiecīgās 
valstu pārvaldes iestādes nav panākušas 
kopīgu vienošanos.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpastiprina 6. pants, lai nodrošinātu Aģentūras faktiskas pilnvaras pārrobežu 
tirdzniecības pārraudzībā.

Grozījums Nr. 123
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Uzdevumi, kas saistīti ar valsts pārvaldes 

iestādēm
1. Aģentūra pieņem atsevišķus lēmumus 
par tehniskiem jautājumiem gadījumos, 
kad šādi lēmumi ir paredzēti 
pamatnostādnēs atbilstoši Direktīvai 
2003/54/EK, Direktīvai 2003/55/EK, 
Regulai (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulai 
(EK) Nr. 1775/2005.
2. Saskaņā ar darba programmu vai pēc 
Komisijas pieprasījuma Aģentūra var 
pieņemt nesaistošas pamatnostādnes, lai 
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palīdzētu pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem savstarpēji uzzināt par 
labāko praksi.
3. Aģentūra veicina sadarbību starp valsts 
pārvaldes iestādēm un starp pārvaldes 
iestādēm reģionālā līmenī. Ja Aģentūra 
uzskata, ka jāpieņem saistoši noteikumi 
par minēto sadarbību, tā sagatavo 
Komisijai attiecīgus ieteikumus. 
4. Pēc pārvaldes iestādes vai Komisijas 
pieprasījuma Aģentūra var sniegt 
atzinumu par to, vai pārvaldes iestādes 
pieņemtais lēmums atbilst 
pamatnostādnēm, ko Komisija pieņēmusi 
saskaņā ar Direktīvu 2003/54/EK, 
Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) 
Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) 
Nr. 1775/2005. 
5. Ja valsts pārvaldes iestāde neizpilda 
Aģentūras atzinumu, kas minēts 
4. punktā, četru mēnešu laikā no tā 
saņemšanas dienas, Aģentūra informē 
Komisiju.
6. Ja valsts pārvaldes iestādei kādā 
konkrētā gadījumā rodas jautājumi par 
pamatnostādņu piemērošanu, ko Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, 
Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu 
(EK) Nr. 1775/2005, tā var lūgt Aģentūrai 
sniegt atzinumu. Aģentūra sniedz 
atzinumu pēc apspriešanās ar Komisiju 
četru mēnešu laikā. 
7. Aģentūra lemj par regulējumu 
infrastruktūrai, kas savieno vismaz divas 
dalībvalstis, atbilstoši Direktīvas 
2003/54/EK 22.d panta 3. punktam un 
2003/55/EK 24.d panta 3. punktam. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra veicina sadarbību starp valsts 
pārvaldes iestādēm un starp pārvaldes 
iestādēm reģionālā līmenī. Ja Aģentūra 
uzskata, ka jāpieņem saistoši noteikumi
par minēto sadarbību, tā sagatavo 
Komisijai attiecīgus ieteikumus.

3. Aģentūra nodrošina sadarbību starp 
valsts pārvaldes iestādēm un starp 
pārvaldes iestādēm reģionālā līmenī. Šajā 
sakarībā, Aģentūra pieņem saistošus 
noteikumus par minēto sadarbību starp 
attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm, 
kuras ir saistītas ar reģionālajiem tirgiem.
Katrai no šīm iesaistītajām iestādēm 
pienākas viena balss lēmumu pieņemšanā 
par šiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no regulējuma vakuuma, pēc valstu tirgu integrācijas reģionālajos tirgos, 
Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras attiecīgo valsts iestāžu koordinācijai vadībā, noteikumu izveidē 
un reģionālo tirgu uzraudzībā.

Grozījums Nr. 125
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra veicina sadarbību starp valsts 
pārvaldes iestādēm un starp pārvaldes 
iestādēm reģionālā līmenī. Ja Aģentūra 
uzskata, ka jāpieņem saistoši noteikumi par 
minēto sadarbību, tā sagatavo Komisijai 
attiecīgus ieteikumus. 

3. Aģentūra nodrošina sadarbību starp 
valsts pārvaldes iestādēm Eiropas un 
reģionālā līmenī. Ja Aģentūra uzskata, ka 
jāpieņem saistoši noteikumi par minēto 
sadarbību, tā sagatavo Komisijai attiecīgus 
ieteikumus. 

Or. en
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Pamatojums

Veicināšana nenodrošina to, ka ir sasniedzams Aģentūras izveidošanas nolūks, tas ir, saskaņā 
ar šīs regulas 1. pantu koordinēt pārvaldes iestāžu darbu.

Grozījums Nr. 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc pārvaldes iestādes vai Komisijas
pieprasījuma Aģentūra var sniegt atzinumu 
par to, vai pārvaldes iestādes pieņemtais 
lēmums atbilst pamatnostādnēm, ko 
Komisija pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, 
Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu 
(EK) Nr. 1775/2005. 

4. Pēc pārvaldes iestādes pieprasījuma 
Aģentūra var sniegt atzinumu par to, vai 
pārvaldes iestādes pieņemtais lēmums 
atbilst pamatnostādnēm, ko Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, 
Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu 
(EK) Nr. 1775/2005. 

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt Aģentūras neatkarīgās padomdevējas pilnvaras.

Grozījums Nr. 127
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja valsts pārvaldes iestāde neizpilda 
Aģentūras atzinumu, kas minēts 4. punktā, 
četru mēnešu laikā no tā saņemšanas 
dienas, Aģentūra informē Komisiju.

5. Ja valsts pārvaldes iestāde neizpilda 
Aģentūras atzinumu, kas minēts 4. punktā, 
četru mēnešu laikā no tā saņemšanas 
dienas, Aģentūra informē attiecīgās 
dalībvalsts valdību.

Or. de



AM\716143LV.doc 59/90 PE404.596v01-00

LV

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt Aģentūras neatkarīgās padomdevējas pilnvaras.

Grozījums Nr. 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja valsts pārvaldes iestāde neizpilda 
Aģentūras atzinumu, kas minēts 4. punktā, 
četru mēnešu laikā no tā saņemšanas 
dienas, Aģentūra informē Komisiju.

5. Ja valsts pārvaldes iestāde neizpilda 
Aģentūras atzinumu, kas minēts 4. punktā, 
četru mēnešu laikā no tā saņemšanas 
dienas, Aģentūra informē Komisiju un 
attiecīgās dalībvalsts valdību.

Or. de

Pamatojums

Ir jāinformē gan Komisija, gan attiecīgās dalībvalsts valdība.

Grozījums Nr. 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja valsts pārvaldes iestādei kādā 
konkrētā gadījumā rodas jautājumi par 
pamatnostādņu piemērošanu, ko Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, 
Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu 
(EK) Nr. 1775/2005, tā var lūgt Aģentūrai 
sniegt atzinumu. Aģentūra sniedz atzinumu 
pēc apspriešanās ar Komisiju četru
mēnešu laikā.

6. Ja valsts pārvaldes iestādei kādā 
konkrētā gadījumā rodas jautājumi par 
pamatnostādņu piemērošanu, ko Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar Direktīvu 
2003/54/EK, Direktīvu 2003/55/EK, 
Regulu (EK) Nr. 1228/2003 vai Regulu 
(EK) Nr. 1775/2005, tā var lūgt Aģentūrai 
sniegt atzinumu. Aģentūra sniedz atzinumu 
divu mēnešu laikā.

Or. de
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt Aģentūras neatkarīgās padomdevējas pilnvaras un saīsināt 
termiņus.

Grozījums Nr. 130
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
7. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Aģentūra uzrauga gāzes un elektrības 
tirgus tendences, īpaši gāzes un elektrības 
mazumtirdzniecības cenas, kā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2003/55/EK un Direktīvas 2003/54/EK 
priekšlikumos izklāstīto patērētāju tiesību 
ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Aģentūras pienākumi šobrīd ir pārāk šauri definēti. Pēc pastāvīgās patērētāju grupas 
izveidošanas Aģentūrai ir nepārtraukti jāpārrauga tās tirgus tendences, kuras ietekmē 
patērētājus.

Grozījums Nr. 131
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
7. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Šā panta 7. punktā minētos pārrobežu 
jautājumus, kuri attiecas vismaz uz divām 
dalībvalstīm, iesniedz reģionālajā 
komitejā, un par tiem pieņem lēmumus 
saskaņā ar 6. panta 7. punkta trešajā 
ievilkumā izklāstīto procedūru.
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Or. fr

Pamatojums

Lai pārvaldes iestādēm, kuras nav tieši iesaistītas lēmumos par atsevišķu reģionu, 
nevajadzētu iedziļināties šādos jautājumos, iepazīstoties ar balsošanas tēmu, būtu lietderīgi 
attiecināt lēmumu pieņemšanu tikai uz tām iestādēm, kuras ir reāli iesaistītas, vienlaikus 
ļaujot citām dalībvalstīm saglabāt konsultatīvas balsstiesības un veto tiesības konsekvences 
nodrošināšanai Kopienas līmenī.

Grozījums Nr. 132
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
7. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Aģentūra uzrauga gāzes un elektrības 
tirgus tendences, īpaši atjaunojamo 
enerģijas avotu piekļuvi tīklam, 
nodrošinot pozitīvu valstu piekļuves 
īpatnību salīdzinošo novērtēšanu un 
veicinot šīs pieejas pārņemšanu citās 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt reālu un pozitīvu atjaunojamo enerģijas avotu piekļuves 
salīdzinošo vērtēšanu saskaņā ar valstu praksi un valstu īpatnībām un arī veicināt šīs pieejas 
izplatīšanu citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 133
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
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Citi uzdevumi
1. Aģentūra var piešķirt atbrīvojumus, kā 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
7. panta. 4. punkta a) apakšpunktā. 
Aģentūra var piešķirt arī atbrīvojumus, 
kas paredzēti Direktīvas 2003/55/EK 
22. panta 3. punkta a) apakšpunktā, ja 
attiecīgā infrastruktūra atrodas vairāk 
nekā vienas dalībvalsts teritorijā. 
2. Aģentūra izvirza neatkarīgā sistēmas 
operatora kandidatūru atbilstoši 
Direktīvas 2003/54/EK 10. panta 
4. punktam un Direktīvas 2003/55/EK 
9. panta 4. punktam.

Or. fr

Grozījums Nr. 134
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra var piešķirt atbrīvojumus, kā 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
7. panta. 4. punkta a) apakšpunktā. 
Aģentūra var piešķirt arī atbrīvojumus, kas 
paredzēti Direktīvas 2003/55/EK 22. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, ja attiecīgā 
infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas 
dalībvalsts teritorijā. 

1. Aģentūra var piešķirt atbrīvojumus, kā 
paredzēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
7. panta. 4. punkta a) apakšpunktā. Pēc 
savstarpējas apspriešanās un Komisijas 
piekrišanas saņemšanas attiecīgo 
dalībvalstu pārvaldes iestādes var piešķirt 
arī atbrīvojumus, kas paredzēti Direktīvas 
2003/55/EK 22. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā, ja attiecīgā infrastruktūra 
atrodas vairāk nekā vienas dalībvalsts 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Visus atbrīvojuma pieprasījumus vispirms izskata attiecīgo dalībvalstu pārvaldes iestādes, lai 
atvieglotu un racionalizētu lielāko jauno gāzes infrastruktūru celtniecību, un pēc tam tos 
iesniedz apstiprināšanai Komisijā, kura sniedz vislabāko drošību Eiropas interesēm, 
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pateicoties tās izveides uzdevumam — Līgumu sargāšanai.

Grozījums Nr. 135
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra veicina centienus padarīt 
praktiskākas Eiropas enerģētikas tīklu 
vadlīnijas, kuras izklāstītas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumā 
Nr. 1364/2006/EK. 
Aģentūra īpaši ņem vērā šīs vadlīnijas, 
apstiprinot 6. panta 3. punktā minētos 10 
gadu investīciju plānus.

Or. fr

Grozījums Nr. 136
Lena Ek

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Veicot savus izklāstītos uzdevumus, 
Aģentūra apspriežas ar attiecīgajiem 
tirgus dalībniekiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Termiņš lēmumiem par atbrīvojumiem

Ja Aģentūra lēmumu par jautājumiem, 
kuros tai saskaņā ar šīs regulas 8. pantu 
ir saistošas pilnvaras, nepieņem ne vēlāk 
kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad 
ieinteresētā persona iesniedz 
pieprasījumu, lēmumu pieņem Eiropas 
Komisija.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no darba paralīzes Aģentūrā, tiek ieviests standarta mehānisms, lai Aģentūrai 
nopietni kavējoties galīgā lēmuma pieņemšana par atbrīvojumiem pārietu Eiropas Komisijas 
rokās.

Grozījums Nr. 138
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Enerģētikas nozares uzraudzība un 

ziņojumu sagatavošana
1. Aģentūra uzrauga gāzes un elektrības 
tirgus tendences, īpaši gāzes un elektrības 
mazumtirdzniecības cenas, kā arī 
Direktīvā 2003/55/EK un Direktīvā 
2003/54/EK izklāstīto patērētāju tiesību 
ievērošanu.
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2. Aģentūra publicē gada ziņojumu par 
gāzes un elektrības tirgus tendencēm, 
tostarp patērētāju tiesību jautājumiem. 
Šajos ziņojumos min visus atlikušos 
šķēršļus iekšējā elektrības un gāzes tirgus 
izveidei, kā arī neaizsargātu patērētāju 
vajadzības.
3. Publiskojot gada ziņojumu, Aģentūra 
Eiropas Parlamentam un Komisijai var 
iesniegt atzinumu par pasākumiem, kuri 
būtu jāveic, lai novērstu 2. punktā 
minētos šķēršļus un uzlabotu 
neaizsargātu patērētāju situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
1. Publicējot savu gada ziņojumu, 
Aģentūra nosaka ES uzglabāšanas 
prasības gan cikliskuma, gan drošības 
ziņā un izklāsta vadlīnijas par 
investīcijām ražošanā un pārvaldes 
sistēmu infrastruktūrā.
2. Aģentūra koordinē Eiropas līmenī 
valstu enerģijas krīžu vadības 
mehānismus.
3. Aģentūra koordinē Eiropas operatoru 
un trešo valstu operatoru apmaiņas.

Or. fr

Pamatojums

Papildinājums referenta 18. grozījumam.

Aģentūrai ir jāveic uzrauga loma saistībā ar Eiropas enerģijas tirgu un Eiropas enerģētikas 
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politiku.

Krīžu vadības koordinācija un apmaiņas ar trešām valstīm arī ir būtiskas tirgu darbības 
uzlabošanā.

Grozījums Nr. 140
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Uzraudzība, izpilde un sankcijas

1. Aģentūra, apspriežoties ar Komisiju, 
var piemērot finansiālas sankcijas 
pārvades sistēmu operatoriem, kas nepilda 
7. pantā noteiktās saistības vai nesniedz 
informāciju, kuru pieprasa Aģentūra savu 
uzdevumu veikšanai. Sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un atturošām.
2. Valstu pārvaldes iestādes sadarbībā ar 
Aģentūru ir atbildīgas par to, lai noteiktu 
pārvaldes sistēmu operatoru atbilstību 
saistībām, kas izriet no šajā regulā 
izklāstītajiem noteikumiem.
3. Ja piemēro sankcijas atbilstīgi šim 
pantam, iestāde publicē iesaistīto 
pārvaldes sistēmu operatoru vārdus un 
finanšu sankciju apjomus un iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai ir jābūt pieejamiem efektīviem izpildes mehānismiem, kas ļautu efektīvi veikt tās 
funkcijas.
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Grozījums Nr. 141
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Administratīvā valde

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.
2. Administratīvā valde no saviem 
locekļiem ievēl priekšsēdētāju un viņa 
vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks 
automātiski aizvieto priekšsēdētāju, ja 
priekšsēdētājs kādu iemeslu dēļ nevar 
veikt savas funkcijas. Priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš 
ir divi ar pusi gadi; šo termiņu var 
atjaunot. Tomēr priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš 
vienmēr tiek pārtraukts brīdī, kad tie vairs 
nav administratīvās valdes locekļi.
3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs, ja vien 
administratīvā valde nenolemj citādi. 
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās 
daļas locekļu pieprasījuma. 
Administratīvā valde var uzaicināt 
sanāksmēs kā novērotāju piedalīties 
jebkuru personu, kuras atzinums var būt 
svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, 
ievērojot reglamentu, var palīdzēt 
padomdevēji vai eksperti. Aģentūra 
administratīvajai valdei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.
4. Administratīvā valde lēmumus pieņem 
ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
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klātesošo.
5. Katram loceklim ir viena balss. Sīkāku 
balsojuma kārtību nosaka reglamentā, 
tostarp precizē apstākļus, kādos viens 
loceklis var darboties cita locekļa vārdā, 
un attiecīgā gadījumā noteikumus par 
kvorumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no trim 
locekļiem. Vienu ieceļ Komisija, vienu —
Padome un vienu nozīmē Eiropas 
Parlaments. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, 
un to var vienreiz atjaunot.

Or. en

Pamatojums

Lai strādātu daudz efektīvāk, valdes sastāvā jābūt trijiem locekļiem —  no katras ES iestādes 
jānorīko vienu locekli. Tādējādi iespējams izvairīties no pārliekas birokrātijas, vienlaikus 
nodrošinot trim ES iestādēm vienādas lēmumu pieņemšanas tiesības.

Grozījums Nr. 143
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 

1. Administratīvā valde sastāv no četriem
locekļiem. Divus ieceļ Komisija, un divus
— Padome. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, 
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termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

un to var vienreiz atjaunot.

Or. en

Pamatojums

Aģentūra ir relatīvi neliela (40-50 darbinieki, budžets — EUR 7 miljoni, atbilstīgi Komisijas 
ietekmes novērtējumam). Lai izvairītos no pārmērīgām izmaksām un birokrātijas un lai 
palielinātu efektivitāti, šķiet pareizi samazināt administratīvās valdes locekļu skaitu līdz 
četriem locekļiem. Ņemot vērā, ka administratīvajai valdei uzdevumus uzticēja ES izpildvara, 
Padomei un Komisijai ir jānozīmē vienāds skaits locekļu (katrai iestādei — divi).

Grozījums Nr. 144
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Administratīvā valde sastāv no divpadsmit 
locekļiem. Sešus ieceļ Komisija, un sešus 
— Padome. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, 
un to var vienreiz atjaunot.

1. Administratīvo valdi veido seši locekļi 
no dažādām dalībvalstīm. Divus ieceļ 
Komisija, divus — Padome un divus 
nozīmē Eiropas Parlaments. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot, ja panāk vienošanos ar Komisiju 
Padomi un Eiropas Parlamentu. Pirms 
nozīmēšana administratīvās valdes 
locekļu kandidātus var lūgt uzstāties 
kompetentajā Parlamenta komitejā un 
atbildēt uz tās locekļu jautājumiem.

Or. ro

Pamatojums

Aģentūras administratīvajā valdē ir jābūt tādam locekļu skaitam, kas ir piemērots šajā regulā 
izklāstīto uzdevumu un funkciju īstenošanai. Valde būs efektīvāka ar sešiem nevis divpadsmit 
locekļiem. Sešiem locekļiem ir jābūt no dažādām dalībvalstīm, la panāktu līdzsvarotu 
dalībvalstu pārstāvniecību un iespējami lielāku pārredzamību. Valdes locekļu skaitam ir jābūt 
tieši samērojamam ar aģentūras darbinieku skaitu, un jāpieliek visas pūles, lai izvairītos no 
nepamatotām prasībām attiecībā uz Aģentūras budžetu.
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Grozījums Nr. 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no pieciem
locekļiem. Divus ieceļ Komisija, divus —
Padome un vienu nozīmē Eiropas 
Parlaments. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, 
un to var vienreiz atjaunot.

Or. en

Pamatojums

Aģentūra ir relatīvi neliela. Lai izvairītos no pārmērīgām izmaksām un birokrātijas un lai 
palielinātu efektivitāti, šķiet pareizi samazināt administratīvās valdes locekļu skaitu līdz 
pieciem locekļiem.

Grozījums Nr. 146
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem un visas dalībvalstis 
tiek pārstāvētas, pamatojoties uz rotācijas 
principu. Sešus ieceļ Komisija, un sešus —
Padome. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un 
to var vienreiz atjaunot.

Or. en
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Grozījums Nr. 147
Lena Ek

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Katram loceklim ir 
aizstājējs. Trīs locekļu un viņu aizstājējus 
ieceļ Komisija, un deviņu locekļus un viņu 
aizstājējus — Padome. Pilnvaru termiņš ir 
pieci gadi, un to var vienreiz atjaunot.

Or. en

Pamatojums

1. punkts. Ja tas šķiet lietderīgi, par spīti valdes uzdevumiem atsaucē ir jānosaka, ka 
nozīmējot valdes locekļus, Padomei ir jācenšas nodrošināt līdzsvarotu dalībvalstu pārstāvību, 
iespējams, ar rotācijas sistēmas palīdzību.

Grozījums Nr. 148
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi.

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir Aģentūras neatkarības palielināšana.
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Grozījums Nr. 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Administratīvās valdes locekļi ir 
neatkarīgi no valstu valdībām.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai ir jābūt iespējami neatkarīgākai.

Grozījums Nr. 150
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs, ja vien 
administratīvā valde nenolemj citādi. 
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās 
daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā 
valde var uzaicināt sanāksmēs kā 
novērotāju piedalīties jebkuru personu, 
kuras atzinums var būt svarīgs. 
Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot 
reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai 
eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei 
sniedz sekretariāta pakalpojumus.

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Regulatoru 
valdes priekšsēdētājs/a vai viņa/viņas 
kandidāts no minētās valdes un Aģentūras 
direktors bez tiesībām balsot piedalās 
apspriedēs.  Administratīvā valde uz 
regulārajām apspriedēm sanāk vismaz 
divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc 
priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas 
pieprasījuma vai vismaz trešās daļas 
locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde 
var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju 
piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums 
var būt svarīgs. Administratīvās valdes 
locekļiem, ievērojot reglamentu, var 
palīdzēt padomdevēji vai eksperti. 
Aģentūra administratīvajai valdei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.

Or. en
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Pamatojums

Administratīvās valdes lēmumiem būs materiāla ietekme uz regulatoru valdi, tādēļ regulatoru 
valdes priekšsēdētājam/ai vai viņa/viņas kandidātam no šīs valdes ir jāpiedalās 
administratīvās valdes sanāksmēs kā novērotājam.

Grozījums Nr. 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs, ja vien 
administratīvā valde nenolemj citādi. 
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās 
daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā 
valde var uzaicināt sanāksmēs kā 
novērotāju piedalīties jebkuru personu, 
kuras atzinums var būt svarīgs. 
Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot 
reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai 
eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei 
sniedz sekretariāta pakalpojumus.

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Regulatoru 
valdes priekšsēdētājs/a vai viņa/viņas 
kandidāts no minētās valdes un Aģentūras 
direktors bez tiesībām balsot piedalās 
apspriedēs, ja vien administratīvā valde 
nenolemj citādi. Administratīvā valde uz 
regulārajām apspriedēm sanāk vismaz 
divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc 
priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas 
pieprasījuma vai vismaz trešās daļas 
locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde 
var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju 
piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums 
var būt svarīgs. Administratīvās valdes 
locekļiem, ievērojot reglamentu, var 
palīdzēt padomdevēji vai eksperti. 
Aģentūra administratīvajai valdei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Administratīvās valdes lēmumiem būs materiāla ietekme uz regulatoru valdi, tādēļ regulatoru 
valdes priekšsēdētājam/ai vai viņa/viņas kandidātam no šīs valdes ir jāpiedalās 
administratīvās valdes sanāksmēs kā novērotājam.
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Grozījums Nr. 152
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs, ja vien 
administratīvā valde nenolemj citādi. 
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās
daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā 
valde var uzaicināt sanāksmēs kā 
novērotāju piedalīties jebkuru personu, 
kuras atzinums var būt svarīgs. 
Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot
reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai 
eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei 
sniedz sekretariāta pakalpojumus.

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs. 
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz 
ceturtās daļas locekļu pieprasījuma. 
Administratīvā valde, pieņemot 
vienprātīgu lēmumu, var uzaicināt 
sanāksmēs kā novērotāju piedalīties 
jebkuru personu, kuras atzinums var būt 
svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, 
ievērojot reglamentu, var palīdzēt 
padomdevēji vai eksperti. Aģentūra 
administratīvajai valdei sniedz sekretariāta 
pakalpojumus.

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir Aģentūras neatkarības palielināšana.

Grozījums Nr. 153
Lena Ek

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs, ja vien 
administratīvā valde nenolemj citādi. 
Administratīvā valde uz regulārajām 

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Regulatoru 
valdes priekšsēdētājs vai kandidāts no 
minētās valdes un Aģentūras direktors 
piedalās apspriedēs, ja vien administratīvā 
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apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās 
daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā 
valde var uzaicināt sanāksmēs kā 
novērotāju piedalīties jebkuru personu, 
kuras atzinums var būt svarīgs. 
Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot 
reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai 
eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei 
sniedz sekretariāta pakalpojumus.

valde nenolemj citādi. Administratīvā 
valde uz regulārajām apspriedēm sanāk 
vismaz divreiz gadā. Tā sanāk arī pēc 
priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas 
pieprasījuma vai vismaz trešās daļas 
locekļu pieprasījuma. Administratīvā valde 
var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju 
piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums 
var būt svarīgs. Administratīvās valdes 
locekļiem, ievērojot reglamentu, var 
palīdzēt padomdevēji vai eksperti. 
Aģentūra administratīvajai valdei sniedz 
sekretariāta pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Administratīvās valdes locekļi ir 
neatkarīgi no valstu valdībām.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai ir jābūt iespējami neatkarīgākai. Tā kā administratīvās valdes locekļus nozīmē 
Padome un Komisija, viņi var saņemt norādījumus no šīm iestādēm, nevis no kādas konkrētas 
dalībvalsts.
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Grozījums Nr. 155
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Administratīvās valdes locekļi ir 
neatkarīgi no valstu valdībām.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai ir jābūt iespējami neatkarīgākai. Tā kā administratīvās valdes locekļus nozīmē 
Padome un Komisija, viņi var saņemt norādījumus no šīm iestādēm, nevis no kādas konkrētas 
dalībvalsts.

Grozījums Nr. 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem 
ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo.

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem 
ar kvalificētu balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Administratīvajai valdei, kas ir atbildīga par visiem administratīvajiem un budžeta 
jautājumiem, šādiem lēmumiem ir piemērotāka kvalificētā balsu vairākuma sistēma, nevis 
divu trešdaļu vairākuma balsošanas sistēma.
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Grozījums Nr. 157
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem 
ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo.

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem 
ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo, izņemot gadījumus, kad šajā
regulā vai statūtos ir paredzēts citādi.

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir Aģentūras neatkarības palielināšana.

Grozījums Nr. 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Administratīvās valdes locekļi ir 
neatkarīgi no valstu reģionu valdībām.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai ir jābūt iespējami neatkarīgākai. Tā kā administratīvās valdes locekļus nozīmē 
Padome, Eiropas Parlaments un Komisija, viņi var saņemt norādījumus no šīm iestādēm, 
nevis no kādas konkrētas dalībvalsts.
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Grozījums Nr. 159
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katram loceklim ir viena balss. Sīkāku 
balsojuma kārtību nosaka reglamentā, 
tostarp precizē apstākļus, kādos viens 
loceklis var darboties cita locekļa vārdā, 
un attiecīgā gadījumā noteikumus par 
kvorumu.

5. Katram loceklim ir viena balss. Sīkāku 
balsojuma kārtību nosaka reglamentā, 
tostarp noteikumus par kvorumu.

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir Aģentūras neatkarības palielināšana.

Grozījums Nr. 160
Lena Ek

Regulas priekšlikums
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Administratīvās valdes loceklis 
nedrīkst būt regulatoru valdes loceklis.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Lena Ek

Regulas priekšlikums
9. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Administratīvās valdes locekļi 
apņemas rīkoties neatkarīgi sabiedrības 
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interesēs. Šim nolūkam, locekļi katru 
gadu sagatavo paziņojumu par saistībām 
un paziņojumu par interesēm, norādot, ka 
vai nu viņiem nav interešu, kuras varētu 
uzskatīt par tādām, kas ietekmē to 
neatkarību, vai norādot jebkuras tiešas 
vai netiešas intereses, kuras varētu 
uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu 
neatkarību. Šos paziņojumus katru gadu 
publisko un iesniedz rakstveidā.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Administratīvās valdes uzdevumi 

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru 
saskaņā ar 13. panta 2. punktu. 
2. Administratīvā valde ieceļ regulatoru 
valdes locekļus saskaņā ar 11. panta 
1. punktu.
3. Administratīvā valde ieceļ apelācijas 
valdes locekļus saskaņā ar 15. panta 
1. punktu.
4. Administratīvā valde katru gadu līdz 
30. septembrim pēc apspriešanās ar 
Komisiju un pēc regulatoru valdes 
apstiprinājuma saskaņā ar 12. panta 
3. punktu pieņem Aģentūras nākamā 
gada darba programmu un nosūta to 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai. Darba programmas 
pieņemšana neietekmē gadskārtējo 
budžeta procedūru.
5. Administratīvā valde izmanto budžeta 
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pilnvaras saskaņā ar 18. līdz 21. pantu.
6. Administratīvā valde pēc vienošanās ar 
Komisiju lemj par to, vai pieņemt 
novēlējumus, dāvinājumus vai 
neatmaksājamus piešķīrumus no citiem 
Kopienas avotiem.
7. Administratīvajai valdei ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.
8. Administratīvā valde vajadzības 
gadījumā izstrādā Aģentūras 
personālpolitiku saskaņā ar 25. panta 
2. punktu.
9. Administratīvā valde pieņem īpašus 
noteikumus par tiesībām piekļūt 
Aģentūras dokumentiem saskaņā ar 
27. pantu.
10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 
8. punktā minēto gada pārskatu par 
Aģentūras darbību un vēlākais līdz 
15. jūnijam nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Revīzijas palātai. Pārskatā 
ietver atsevišķu sadaļu, ko apstiprina 
regulatoru valde, par Aģentūras 
regulatīvajām darbībām attiecīgajā gadā.
11. Administratīvā valde pieņem savu 
reglamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru 
saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jābalso par direktora kandidatūru. Administratīvajai valdei nav 
jānozīmē direktors.

Grozījums Nr. 164
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā 
ar 13. panta 2. punktu.

1. Administratīvā valde pēc regulatoru 
valdes piekrišanas saņemšanas ieceļ 
direktoru saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus, 
regulatoru valdei ir jābūt skaidri definētai lomai direktora iecelšanā. Tas pats attiecas arī uz 
7. punkta grozījumu. Šā grozījuma mērķis ir arī regulatoru valdes neatkarības palielināšana.

Grozījums Nr. 165
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā 
ar 13. panta 2. punktu.

1. Administratīvā valde pēc regulatoru 
valdes piekrišanas saņemšanas ieceļ 
direktoru saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

Or. de
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Pamatojums

Ņemot vērā to, ka direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus, 
regulatoru valdei ir jābūt skaidri definētai lomai direktora iecelšanā. Tas pats attiecas arī uz 
7. punkta grozījumu. Šā grozījuma mērķis ir arī regulatoru valdes neatkarības palielināšana.

Grozījums Nr. 166
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā 
ar 13. panta 2. punktu. 

1. Administratīvā valde, vienojoties ar 
regulatoru valdi, ieceļ direktoru saskaņā ar 
13. panta 2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Lai palielinātu regulatoru valdes pilnvaras.

Grozījums Nr. 167
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā 
ar 13. panta 2. punktu.

1. Administratīvā valde, saņemot
regulatoru valdes piekrišanu, ieceļ 
direktoru saskaņā ar 13. panta 2. punktu..

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valdei ir jābūt skaidri definētai lomai direktora iecelšanā, ņemot vērā to, ka 
direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus.
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Grozījums Nr. 168
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā 
ar 13. panta 2. punktu.

1. Administratīvā valde, saņemot
regulatoru valdes piekrišanu, ieceļ 
direktoru saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valdei ir jābūt skaidri definētai lomai direktora iecelšanā, ņemot vērā to, ka 
direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus. Tas pats attiecas 
arī uz 10. panta 7. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 169
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā 
ar 13. panta 2. punktu.

1. Administratīvā valde, saņemot
regulatoru valdes piekrišanu, ieceļ 
direktoru saskaņā ar 13. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valdei ir jābūt skaidri definētai lomai direktora iecelšanā, ņemot vērā to, ka 
direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus.
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Grozījums Nr. 170
Lena Ek

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās ar 
regulatoru valdi ieceļ direktoru saskaņā ar 
13. panta 2. punktu.

1. Administratīvā valde pēc apspriešanās ar 
regulatoru valdi un tās piekrišanas 
saņemšanas atbilstīgi 12. panta 
2. punktam ieceļ direktoru saskaņā ar 
13. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvā valde ieceļ regulatoru 
valdes locekļus saskaņā ar 11. panta 
1. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valdes sastāvs ir skaidri noteikts 11. panta 1. punktā. Regulatoru valdi veido viens 
pārstāvis no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, kas minēta Direktīvā 2003/54/EK un 
Direktīvā 2003/55/EK. Tādēļ nav iemesla ieviest atsevišķu regulatoru valdes iecelšanas 
procesu, ko veic administratīvā valde, lai to nesarežģītu. 



AM\716143LV.doc 85/90 PE404.596v01-00

LV

Grozījums Nr. 172
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīvā valde ieceļ regulatoru 
valdes locekļus saskaņā ar 11. panta 
1. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valdes sastāvs ir skaidri noteikts 11. panta 1. punktā (saskaņā ar Eiropas 
Enerģijas regulatoru padomes (CEER) grozījumiem). Regulatoru valdi veido viens pārstāvis 
no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, kas minēta Direktīvā 2003/54/EK un Direktīvā 
2003/55/EK. Tādēļ nav iemesla ieviest atsevišķu regulatoru valdes iecelšanas procesu, ko veic 
administratīvā valde, lai to nesarežģītu. 

Grozījums Nr. 173
Lena Ek

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde katru gadu līdz 
30. septembrim pēc apspriešanās ar 
Komisiju un pēc regulatoru valdes 
apstiprinājuma saskaņā ar 12. panta 
3. punktu pieņem Aģentūras nākamā gada 
darba programmu un nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.
Darba programmas pieņemšana neietekmē 
gadskārtējo budžeta procedūru.

4. Administratīvā valde katru gadu līdz 
30. septembrim pēc apspriešanās ar 
Komisiju un pēc regulatoru valdes 
apstiprinājuma saskaņā ar 12. panta 
3. punktu pieņem Aģentūras nākamā gada 
darba programmu un nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai. 
Darba programmas pieņemšana neietekmē 
gadskārtējo budžeta procedūru un to 
publisko.

Or. en
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Grozījums Nr. 174
Lena Ek

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Administratīvā valde pēc vienošanās ar 
Komisiju lemj par to, vai pieņemt 
novēlējumus, dāvinājumus vai 
neatmaksājamus piešķīrumus no citiem 
Kopienas avotiem.

6. Administratīvā valde pēc vienošanās ar 
Komisiju lemj par to, vai pieņemt 
novēlējumus, dāvinājumus vai 
neatmaksājamus piešķīrumus no citiem 
Kopienas avotiem vai brīvprātīgas 
dalībvalstu vai to pārvaldes iestāžu 
iemaksas..

Or. en

Grozījums Nr. 175
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Administratīvajai valdei ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.

7. Administratīvajai valdei, apspriežoties 
ar regulatoru valdi, ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valdei ir jābūt skaidri definētai lomai direktora iecelšanā, ņemot vērā to, ka 
direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus.
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Grozījums Nr. 176
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Administratīvajai valdei ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.

7. Administratīvajai valdei, apspriežoties 
ar regulatoru valdi, ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valdei ir jābūt skaidri definētai lomai direktora iecelšanā, ņemot vērā to, ka 
direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

Grozījums Nr. 177
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Administratīvajai valdei ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.

7. Administratīvajai valdei, apspriežoties 
ar regulatoru valdi, ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valdei ir jābūt skaidri definētai lomai disciplināro pilnvaru īstenošanā attiecībā 
uz direktoru, ņemot vērā to, ka direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus 
un lēmumus.
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Grozījums Nr. 178
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Administratīvajai valdei ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.

7. Pēc apspriešanās ar regulatoru valdi 
administratīvajai valdei ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus, 
regulatoru valdei ir jābūt skaidri definētai lomai direktora iecelšanā. Tas pats attiecas arī uz 
1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 179
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Administratīvajai valdei ir disciplināras 
pilnvaras attiecībā uz direktoru.

7. Pēc apspriešanās ar regulatoru valdi
administratīvajai valdei Administratīvajai 
valdei ir disciplināras pilnvaras attiecībā uz 
direktoru.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka direktors vada Aģentūru un pieņem tās atzinumus, ieteikumus un lēmumus, 
regulatoru valdei ir jābūt skaidri definētai lomai direktora iecelšanā. Tas pats attiecas arī uz 
1. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 180
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
10. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 
8. punktā minēto gada pārskatu par 
Aģentūras darbību un vēlākais līdz 
15. jūnijam nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Revīzijas palātai. Pārskatā ietver atsevišķu 
sadaļu, ko apstiprina regulatoru valde, par 
Aģentūras regulatīvajām darbībām 
attiecīgajā gadā.

10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 
8. punktā minēto gada pārskatu par 
Aģentūras darbību un par tendencēm gāzes 
un elektrības tirgos, tostarp patērētāju 
jautājumiem, kurā tā nosaka atlikušos 
šķēršļus vienota gāzes un elektrības tirgus 
pabeigšanai. Aģentūra vēlākais līdz 
15. jūnijam nosūta ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Revīzijas palātai. Pārskatā ietver atsevišķu 
sadaļu, ko apstiprina regulatoru valde, par 
Aģentūras regulatīvajām darbībām 
attiecīgajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Papildus Aģentūras administratīvajiem un regulatīvajiem pienākumiem ir jāizklāsta galvenās 
tendences un šķēršļi gāzes un elektrības tirgos. Šajā ziņojumā ir pienācīgi jāatspoguļo 
patērētāju problēmas. 

Grozījums Nr. 181
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
10. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 
8. punktā minēto gada pārskatu par 
Aģentūras darbību un vēlākais līdz 
15. jūnijam nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Revīzijas palātai. Pārskatā ietver atsevišķu

10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 
8. punktā minēto gada pārskatu par 
Aģentūras darbību un vēlākais līdz 
15. jūnijam nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, 
Reģionu komitejai un Revīzijas palātai.
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sadaļu, ko apstiprina regulatoru valde, par 
Aģentūras regulatīvajām darbībām 
attiecīgajā gadā.

Pārskatā ietver atsevišķu sadaļu, ko 
apstiprina regulatoru valde, par Aģentūras 
regulatīvajām darbībām attiecīgajā gadā.

Or. lt

Pamatojums

Reģionu komitejai, tāpat kā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ir padomdevējas 
pilnvaras, un tādēļ tai ir tiesības saņemt Aģentūras ziņojumus.
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