
AM\717090LV.doc PE404.668v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2007/0198(COD)

7.4.2008

GROZĪJUMI Nr.
14 - 154

Ziņojuma projekts
Alejo Vidal-Quadras
(PE400.681v02-00)

nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))



PE404.668v01-00 2/110 AM\717090LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

AM_Com_LegReport



AM\717090LV.doc 3/110 PE404.668v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Direktīvas 2003/54/EK īstenošanā 
gūtā pieredze rāda elektroenerģijas 
iekšējā tirgus ieguvumus attiecībā uz 
lielāku efektivitāti, samazinātām cenām, 
augstākiem pakalpojumu standartiem un 
lielāku konkurenci. Tomēr joprojām 
saglabājas būtiski trūkumi un ir iespējams 
uzlabot tirgus darbību. Ir vajadzīgi 
konkrēti noteikumi, kas nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
elektroenerģijas ražošanā, jo īpaši 
iekļaujot visas īstermiņa un ilgtermiņa 
vides izmaksas, un samazinātu 
dominējošo stāvokli tirgū un cenu 
nosišanas praksi, un nodrošinātu 
nediskriminējošus pārvades un sadales 
tarifus, padarot tīklu pieejamu, 
pamatojoties uz tarifiem, kas publicēti 
pirms to stāšanās spēkā, un nodrošinātu 
mazo un neaizsargāto patērētāju tiesību 
aizsardzību un to, ka ir pilnībā pieejama 
informācija par enerģijas avotiem un par 
to ietekmi uz vidi.

Or. en

Pamatojums

No jauna iekļauj Direktīvas 2003/54/EK svarīgo 2. apsvērumu. Ja vien cenā netiks iekļautas 
ar elektroenerģijas ražošanu saistītās vides izmaksas, tirgus paliks izkropļots.  Kamēr tiek 
īstenoti centieni ar ETS palīdzību iekļaut CO2 emisiju izmaksas, pārdodot izsolēs sertifikātus, 
ir jāīsteno paralēla iniciatīva, lai enerģijas cenā iekļautu citas vides izmaksas. Komisijai būtu 
jāsāk uzraudzīt šādi tirgus kropļojumi.
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Grozījums Nr. 15
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Taču patlaban visiem Kopienas 
uzņēmumiem nevar garantēt tiesības pārdot 
elektroenerģiju jebkurā dalībvalstī ar 
vienādiem noteikumiem, bez 
diskriminācijas vai ierobežojumiem. Īpaši 
jānorāda, ka visās dalībvalstīs vēl nepastāv 
nediskriminējoša piekļuve tīkliem un 
vienlīdz efektīva regulatīvā uzraudzība.

(3) Taču patlaban visiem Kopienas 
uzņēmumiem nevar garantēt tiesības pārdot 
elektroenerģiju jebkurā dalībvalstī ar 
vienādiem noteikumiem, bez 
diskriminācijas vai ierobežojumiem. Īpaši 
jānorāda, ka visās dalībvalstīs vēl nepastāv 
nediskriminējoša piekļuve tīkliem un 
vienlīdz efektīva regulatīvā uzraudzība un 
ka joprojām saglabājas izolēti tirgi.

Or. lt

Grozījums Nr. 16
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Enerģētikas 
politika Eiropai” uzvērts, cik svarīgi ir 
pabeigt elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveidi un panākt vienādus noteikumus 
visiem Kopienas elektroenerģijas 
uzņēmumiem. Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām un Komisijas paziņojumā 
„Eiropas gāzes un elektroenerģijas nozares 
apsekojums saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 17. pantu (galīgais ziņojums)” 
parādīts, ka pašreizējie noteikumi un 
pasākumi nav pietiekams pamats 
funkcionējoša iekšējā tirgus izveidei.

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Enerģētikas 
politika Eiropai” uzvērts, cik svarīgi ir 
pabeigt elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveidi un panākt vienādus noteikumus 
visiem Kopienas elektroenerģijas 
uzņēmumiem. Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām un Komisijas paziņojumā 
„Eiropas gāzes un elektroenerģijas nozares 
apsekojums saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 17. pantu (galīgais ziņojums)” 
parādīts, ka pašreizējie noteikumi un 
pasākumi nav pietiekams pamats un 
neparedz fizisko savienojumu izveidošanu 
funkcionējoša iekšējā tirgus izveidei.

Or. lt
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Grozījums Nr. 17
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Jo īpaši ir vajadzīga ciešāka pārvades 
sistēmu operatoru sadarbība un 
koordinācija, lai panāktu to, ka pakāpeniski 
tiek saskaņoti tehniskie un tirdzniecības 
kodeksi, ar kuriem nodrošina un pārvalda 
efektīvu piekļuvi pārrobežu pārvades 
tīkliem, lai notiktu koordinēta un 
pietiekami tālredzīga plānošana un 
pārvades sistēmu attīstība Kopienā, 
pienācīgi ņemot vērā vides aspektus, kā arī 
lai sekmētu energoefektivitāti, pētniecību 
un inovācijas, jo īpaši attiecībā uz 
neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu 
oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes 
vairošanu. Pārvades sistēmu operatoriem 
vajadzētu ekspluatēt tīklus atbilstoši šiem 
saskanīgajiem tehniskajiem un 
tirdzniecības kodeksiem.

(6) Jo īpaši ir vajadzīga fizisko 
savienojumu izveide un ciešāka pārvades 
sistēmu operatoru sadarbība un 
koordinācija, lai panāktu to, ka pakāpeniski 
tiek saskaņoti tehniskie un tirdzniecības 
kodeksi, ar kuriem nodrošina un pārvalda 
efektīvu piekļuvi pārrobežu pārvades 
tīkliem, lai notiktu koordinēta un 
pietiekami tālredzīga plānošana un 
pārvades sistēmu attīstība Kopienā, 
pienācīgi ņemot vērā vides aspektus, kā arī 
lai sekmētu energoefektivitāti, pētniecību 
un inovācijas, jo īpaši attiecībā uz 
neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu 
oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes 
vairošanu. Pārvades sistēmu operatoriem 
vajadzētu ekspluatēt tīklus atbilstoši šiem 
saskanīgajiem tehniskajiem un 
tirdzniecības kodeksiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 18
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkla darbā ir ieinteresēti visus tirgus 
dalībnieki. Tāpēc ir svarīgi izmantot 
apspriežu procedūru, un būtiska nozīme ir 
pašreizējām struktūrām, kuru uzdevums ir 
sekmēt un vienkāršot apspriedes, 

svītrots
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piemēram, Elektroenerģijas pārvades 
koordinācijas apvienībai UCTE.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrisko apspriešanos pašlaik īsteno Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa 
(ERGEG). Tāpēc šis uzdevums būtu jāuzņemas Aģentūrai, jo tai jau ir stabili noteikumi un 
pieredze, veicot sabiedrisko apspriešanos. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku 
interesēs, bet pārvades sistēmu operatori ir potenciāla ieinteresētā puse. Lai nodrošinātu šī 
procesa efektivitāti, ir jāuzsver, ka pārāk daudzu apspriežu struktūru izveide var izraisīt 
apspriešanās procesa dubultošanos.

Grozījums Nr. 19
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkla darbā ir ieinteresēti visus tirgus 
dalībnieki. Tāpēc ir svarīgi izmantot 
apspriežu procedūru, un būtiska nozīme ir 
pašreizējām struktūrām, kuru uzdevums ir 
sekmēt un vienkāršot apspriedes, 
piemēram, Elektroenerģijas pārvades 
koordinācijas apvienībai UCTE.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu šī procesa efektivitāti, pārāk daudzu apspriežu struktūru izveide var izraisīt 
apspriešanās procesa dubultošanos. Sabiedrisko apspriešanos pašlaik īsteno Elektroenerģijas 
un gāzes regulatoru grupa (ERGEG), un Aģentūrai būtu jāievēro stabili noteikumi un 
pieredze, veicot sabiedrisko apspriešanos. Tāpēc 8. apsvērums ir jāsvītro.
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Grozījums Nr. 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkla darbā ir ieinteresēti visus tirgus 
dalībnieki. Tāpēc ir svarīgi izmantot 
apspriežu procedūru, un būtiska nozīme ir 
pašreizējām struktūrām, kuru uzdevums ir 
sekmēt un vienkāršot apspriedes, 
piemēram, Elektroenerģijas pārvades 
koordinācijas apvienībai UCTE.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sabiedrisko apspriešanos pašlaik īsteno Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa 
(ERGEG). Tāpēc šis uzdevums būtu jāuzņemas Aģentūrai, jo tai jau ir stabili noteikumi un 
pieredze, veicot sabiedrisko apspriešanos. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku 
interesēs, bet pārvades sistēmu operatori ir potenciāla ieinteresētā puse.

Grozījums Nr. 21
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nepieciešama vienlīdzīga piekļuve 
informācijai par sistēmas fizisko situāciju, 
lai visi tirgus dalībnieki varētu novērtēt 
kopējo pieprasījumu un piedāvājumu un 
saprast pamatojumu vairumtirdzniecības 
cenas svārstībām. Tas nozīmē precīzāku 
informāciju par elektroenerģijas ražošanu, 
piedāvājumu un pieprasījumu, tīkla jaudu, 
jaudas plūsmu un remontdarbiem, 
balansēšanu un rezerves jaudu.

(10) Nepieciešama vienlīdzīga piekļuve 
informācijai par sistēmas fizisko situāciju 
un efektivitāti, lai visi tirgus dalībnieki 
varētu novērtēt kopējo pieprasījumu un 
piedāvājumu un saprast pamatojumu 
vairumtirdzniecības cenas svārstībām. Tas 
nozīmē precīzāku informāciju par 
elektroenerģijas ražošanu, piedāvājumu un 
pieprasījumu, tīkla jaudu, jaudas plūsmu un 
remontdarbiem, balansēšanu un rezerves 
jaudu.



PE404.668v01-00 8/110 AM\717090LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Jāveicina investīcijas svarīgākajos 
jaunos infrastruktūras objektos, vienlaikus 
nodrošinot elektroenerģijas iekšējā tirgus 
efektīvu darbību.

(13) Jāveicina investīcijas svarīgākajos 
jaunos infrastruktūras objektos, jo īpaši 
veicinot pāreju uz „viedajiem” tīkliem un 
pieaugošu tādas elektroenerģijas 
integrāciju, kas ražota no neizsīkstošajiem 
enerģijas resursiem, un pieprasījuma 
puses instrumenti, vienlaikus nodrošinot 
elektroenerģijas iekšējā tirgus efektīvu 
darbību un pieaugošu neizsīkstošo 
enerģijas resursu daļu sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Šai daļai ir jāatbilst pastāvošajai Savienības politikai, kas paredz atjaunojamās enerģijas un 
„viedo” tīklu attīstības veicināšanu. Pieprasījuma puses iespējām tīklā, piemēram, uzņēmumu 
maksimumslodzes piegāžu pārdošana izsolēs, ir nepieciešami koordinēti centieni pāri ES 
robežām. Tām jānodrošina tādi paši apstākļi kā piegādes puses iespējām.

Grozījums Nr. 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Regulā (EK) Nr. 1228/2003 ir 
paredzēts, ka daži pasākumi ir jāpieņem
saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

(14) Regulā (EK) Nr. 1228/2003 ir 
paredzēts, ka daži pasākumi ir jāgroza
saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.
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Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Attiecībā uz Regulu (EK) 
Nr. 1228/2003/EK Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras jo īpaši sagatavot vai pieņemt
pamatnostādnes, kas vajadzīgas, lai 
panāktu minimālo saskaņotības pakāpi šīs 
regulas mērķa sasniegšanai. Tā kā minētie 
pasākumi ir vispārīgi un paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 elementus un papildinātu 
Regulu (EK) Nr. 1228/2003, iekļaujot 
jaunus nebūtiskus elementus, šādi 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas paredzēta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

(17) Attiecībā uz Regulu (EK) 
Nr. 1228/2003/EK Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras jo īpaši grozīt pamatnostādnes, 
kas vajadzīgas, lai panāktu minimālo 
saskaņotības pakāpi šīs regulas mērķa 
sasniegšanai. Tā kā minētie pasākumi ir 
vispārīgi un paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
elementus un papildinātu Regulu (EK) 
Nr. 1228/2003, iekļaujot jaunus nebūtiskus 
elementus, šādi pasākumi jāgroza saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Or. de

Pamatojums

Ierosinājuma mērķis ir nodrošināt, lai pamatnostādnes saskaņā ar atbilstošu procedūru 
pieņemtu Parlaments un Padome. Pilnvaru nodošana Komisijai jāsaglabā tikai attiecībā uz 
visiem nepieciešamajiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Šīs regulas mērķis ir arī sekmēt 
funkcionējoša un pārredzama pārrobežu 
mazumtirdzniecības tirgus veidošanos un 
funkcionējoša un pārredzama
vairumtirdzniecības tirgus attīstību. Tajā 
paredzēti mehānismi attiecīgo noteikumu 
saskaņošanai.”

„Šīs regulas mērķis ir arī sekmēt 
funkcionējoša un pārredzama 
vairumtirdzniecības tirgus attīstību, kurā ir 
augsts piegādes drošības līmenis. Tajā 
paredzēti mehānismi attiecīgo noteikumu 
saskaņošanai.”

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus saskaņošanu ir jāsvītro vai 
jāiekļauj tikai priekšlikumā direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (COM/2007/0528 galīgā redakcija). 
Priekšlikumam par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā (COM 2007-531) būtu jāattiecas tikai uz vairumtirdzniecības tirgu un piegādes 
drošību.

Grozījums Nr. 26
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Šīs regulas mērķis ir arī sekmēt 
funkcionējoša un pārredzama pārrobežu 
mazumtirdzniecības tirgus veidošanos un
funkcionējoša un pārredzama 
vairumtirdzniecības tirgus attīstību.  Tajā 
paredzēti mehānismi attiecīgo noteikumu 
saskaņošanai.”

„Šīs regulas mērķis ir arī sekmēt 
funkcionējoša un pārredzama 
vairumtirdzniecības tirgus attīstību. Tajā 
paredzēti mehānismi attiecīgo noteikumu 
saskaņošanai.”
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Or. en

Pamatojums

Mērķis, ka paredz pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu veidošanos, nav nepieciešams labi 
funkcionējošu reģionālo un Kopienas vairumtirdzniecības tirgu attīstībai, un tiem jābūt šīs 
regulas galvenajam aspektam. Būtu pilnībā jāizvērtē šāda normatīvā mērķa ietekme un rūpīgi 
jāanalizē attiecīgās izmaksas un ieguvumi, jo ir iespējams, ka būtu nozīmīgas saistītās 
izmaksas, kas atsvērtu ieguvumus.

Grozījums Nr. 27
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem pārvades sistēmu operatoriem 
jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu, lai panāktu Eiropas 
elektroenerģijas pārvades tīkla optimālu 
pārvaldību un tehnisko attīstību.

Visiem pārvades sistēmu operatoriem 
jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu, lai panāktu Eiropas 
elektroenerģijas pārvades tīkla optimālu 
pārvaldību un tehnisko attīstību un lai 
veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka PSO veicinās tirgus integrāciju, ir jānosaka, ka tirgus integrācijas 
veicināšana ir tiešs PSO Eiropas tīkla uzdevums.

Grozījums Nr. 28
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem pārvades sistēmu operatoriem 
jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu, lai panāktu Eiropas 
elektroenerģijas pārvades tīkla optimālu 
pārvaldību un tehnisko attīstību.

Visiem pārvades sistēmu operatoriem 
jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu, lai panāktu Eiropas 
elektroenerģijas pārvades tīkla optimālu 
pārvaldību un tehnisko attīstību un lai 
veicinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus 
izveides pabeigšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešama efektīva sadarbība reālā laikā starp PSO visā Eiropas tīklā, lai likvidētu 
visas barjeras pārrobežu tirdzniecībai, integrētu milzīgo vēja enerģijas apjomu un efektīvi 
risinātu negadījumus. PSO sadarbības stiprināšana ļaus panākt situāciju, kurā enerģijas 
patērētāji varēs pirkt tiem nepieciešamo elektroenerģiju visā Eiropā ar vienādiem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 29
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz […] pārvades sistēmu 
operatori Komisijai un Aģentūrai iesniedz 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla statūtu projektu, 
locekļu sarakstu un reglamenta projektu, 
tostarp reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar citiem interesentiem.

1. Vēlākais līdz […] pārvades sistēmu 
operatori Komisijai un Aģentūrai iesniedz 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla statūtu projektu, 
locekļu sarakstu un reglamenta projektu.

Or. en

Pamatojums

Apspriešanos ES līmenī pašlaik īsteno Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa (ERGEG). 
Šis uzdevums nākotnē būs jāuztic Aģentūrai, kurai ir uzdots aizsargāt sabiedrības intereses.
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Grozījums Nr. 30
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz […] pārvades sistēmu 
operatori Komisijai un Aģentūrai iesniedz 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla statūtu projektu, 
locekļu sarakstu un reglamenta projektu, 
tostarp reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar citiem interesentiem.

1. Vēlākais līdz […] pārvades sistēmu 
operatori Komisijai un Aģentūrai iesniedz 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla statūtu projektu, 
locekļu sarakstu un reglamenta projektu.

Or. en

Pamatojums

Apspriešanos ES līmenī pašlaik īsteno Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa (ERGEG). 
Šis uzdevums nākotnē būs jāuztic Aģentūrai, kurai ir uzdots aizsargāt sabiedrības intereses.

Grozījums Nr. 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz […] pārvades sistēmu 
operatori Komisijai un Aģentūrai iesniedz 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla statūtu projektu, 
locekļu sarakstu un reglamenta projektu, 
tostarp reglamenta noteikumus par 
apspriešanos ar citiem interesentiem.

1. Vēlākais līdz […] pārvades sistēmu 
operatori Komisijai un Aģentūrai iesniedz 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla statūtu projektu, 
locekļu sarakstu un reglamenta projektu.

Or. en
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Pamatojums

Apspriešanos ES līmenī pašlaik īsteno Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa (ERGEG). 
Šis uzdevums nākotnē būs jāuztic Aģentūrai, kurai ir uzdots aizsargāt sabiedrības intereses.

Grozījums Nr. 32
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pieņem

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls vienojas un 
iesniedz Aģentūrai apstiprināšanai 
saskaņā ar procedūru, kura paredzēta 
2.d pantā saistībā ar 6. panta 3. punktu 
Regulā (EK) Nr. ..., ar ko izveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru,

a) tehniskos un tirdzniecības kodeksus
jomās, kas minētas šā panta 3. punktā;

a) tehnisko kodeksu projektus jomās, kas 
minētas šā panta 3. punktā;

b) kopīgas tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus;

b) kopīgas tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus;

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp ražošanas pietiekamības 
prognozes;

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp ražošanas pietiekamības 
prognozes;

d) ikgadējo darba programmu; d) ikgadējo darba programmu, 
pamatojoties uz Aģentūras noteiktajām 
prioritātēm;

e) gada pārskatu; e) gada pārskatu;

f) ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas 
pietiekamības prognozes.

f) ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas 
pietiekamības prognozes.

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu sarakstu un aprakstu, 
tīkla kopīgas ekspluatācijas plānu un 
pētniecības un attīstības pasākumus, 
norādot orientējošu laika grafiku.

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko kodeksu 
sarakstu un aprakstu, tīkla kopīgas 
ekspluatācijas plānu un pētniecības un 
attīstības pasākumus, norādot orientējošu 
laika grafiku.

3. Sīki izstrādātus tehniskos un 3. Sīki izstrādātus tehniskos kodeksus 
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tirdzniecības kodeksus gatavo šādās jomās, 
ievērojot ikgadējā darba programmā 
noteiktās prioritātes:

gatavo šādās jomās, ievērojot ikgadējā 
darba programmā noteiktās prioritātes:

a) drošības un uzticamības noteikumi; a) drošības un uzticamības noteikumi, 
tostarp par savstarpējo savietojamību un 
procedūrām ārkārtas situācijās;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;
d) savstarpējas savietojamības noteikumi;
e) operatīvās procedūras ārkārtas 
situācijās;
f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

c) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārredzamības noteikumi; d) pārredzamības noteikumi;

i) balansēšanas noteikumi, tostarp rezerves 
jaudas noteikumi;

e) balansēšanas un līguma noteikumi, 
tostarp rezerves jaudas noteikumi;

j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

f) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

k) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

g) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

4. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pārrauga tehnisko 
un tirdzniecības kodeksu īstenošanu un 
pārraudzības rezultātus iekļauj 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajā gada pārskatā.
5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 

4. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu pēc tam, kad to 
apstiprinājusi Aģentūra. Šajā investīciju 
plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, 
scenāriju izstrādi, ražošanas pietiekamības 
ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. 
Investīciju plāna izstrādē jo īpaši izmanto 
valstu investīciju plānus, ņemot vērā tīklu 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 1364/2006/EK21. Investīciju 
plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

plānošanas reģionālos un Eiropas 
aspektus. Investīciju plānā norāda 
investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz 
pārrobežu jaudu.

6. Pēc Komisijas pieprasījuma 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls konsultē Komisiju 
par pamatnostādņu pieņemšanu, kā 
paredzēts 8. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pieeja var apdraudēt patiesi konkurētspējīga ES tirgus izveidi, dodot PSO iespēju 
izmantot pašregulējumu. Ierosināto tehnisko kodeksu apjoms un saturs, tā saucamās 
„stratēģiskās pamatnostādnes”, ir ex ante jānosaka Energoregulatoru sadarbības aģentūrai, 
un pēc tam jāuzsāk komitoloģijas process, lai pieņemtu saistošas „stratēģiskās 
pamatnostādnes”, kuras nākotnē jāņem vērā PSO Eiropas tīkla darbā. PSO ir ļoti ieinteresēti 
tirgus noteikumu darbībā, un tie tāpēc nedrīkst gatavot tirdzniecības kodeksus.

Grozījums Nr. 33
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pieņem

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pieņem un iesniedz 
Aģentūrai apstiprināšanai saskaņā ar 
procedūru, kura paredzēta 2.e pantā 
saistībā ar 6. panta 3. punktu Regulā (EK) 
Nr. ..., ar ko izveido Energoregulatoru 
sadarbības aģentūru,

a) tehniskos un tirdzniecības kodeksus
jomās, kas minētas šā panta 3. punktā;

a) tehnisko un tirdzniecības kodeksu 
projektus jomās, kas minētas šā panta 
3. punktā;

b) kopīgas tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus;

b) kopīgas tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus;
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c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp ražošanas pietiekamības 
prognozes;

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp ražošanas pietiekamības 
prognozes;

d) ikgadējo darba programmu; d) ikgadējo darba programmu;

e) gada pārskatu; e) gada pārskatu;
f) ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas 
pietiekamības prognozes.

f) ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas 
pietiekamības prognozes.

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu sarakstu un aprakstu, 
tīkla kopīgas ekspluatācijas plānu un 
pētniecības un attīstības pasākumus, 
norādot orientējošu laika grafiku.

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko kodeksu 
sarakstu un aprakstu, tīkla kopīgas 
ekspluatācijas plānu un pētniecības un 
attīstības pasākumus, norādot orientējošu 
laika grafiku.

3. Sīki izstrādātus tehniskos un 
tirdzniecības kodeksus gatavo šādās jomās, 
ievērojot ikgadējā darba programmā 
noteiktās prioritātes:

3. Sīki izstrādātus tehniskos kodeksus 
gatavo šādās jomās, ievērojot ikgadējā 
darba programmā noteiktās prioritātes:

a) drošības un uzticamības noteikumi; a) drošības un uzticamības noteikumi;
b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

d) savstarpējas savietojamības noteikumi; d) savstarpējas savietojamības noteikumi;

e) operatīvās procedūras ārkārtas situācijās; e) operatīvās procedūras ārkārtas situācijās;
f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārredzamības noteikumi; g) pārredzamības noteikumi;

i) balansēšanas noteikumi, tostarp 
rezerves jaudas noteikumi;
j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;
k) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

h) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

4. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pārrauga tehnisko 

4. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pārrauga tehnisko 
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un tirdzniecības kodeksu īstenošanu un 
pārraudzības rezultātus iekļauj 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajā gada pārskatā.

un tirdzniecības kodeksu īstenošanu un 
pārraudzības rezultātus iekļauj 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajā gada pārskatā.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
pēc Aģentūras apstiprinājuma publicē 
Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju 
plānu. Šajā investīciju plānā ietver 
integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu, 
sistēmas elastības vērtējumu, izmaksu 
novērtējumus un rentabilitātes analīzi. 
Investīciju plāna izstrādē ņem vērā arī 
valstu investīciju plānus un 
pamatnostādnes Eiropas enerģētikas 
tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. 
Investīciju plānā norāda investīciju 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
jaudu.

6. Pēc Komisijas pieprasījuma 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls konsultē Komisiju 
par pamatnostādņu pieņemšanu, kā 
paredzēts 8. pantā.

6. Pēc Komisijas pieprasījuma 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls konsultē Komisiju 
par pamatnostādņu pieņemšanu, kā 
paredzēts 8. pantā.

Or. it

Pamatojums

PSO Eiropas tīkls ir tehniska struktūra, kas nevar regulēt tirgu, kā tas būtu jādara valsts 
pārvaldes iestādēm. Jo īpaši PSO Eiropas tīklam nav kompetences pieņemt tirdzniecības 
kodeksus, un nav arī pieņemams, piemēram, ka noteikumus pieņemtu tikai Eiropas līmenī, 
nekādā veidā neņemot vērā katra valsts tirgus apstākļus.

Turklāt investīciju plāniem būtu jāpievieno rentabilitātes analīze.

Grozījums Nr. 34
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pieņem

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls vienojas un 
iesniedz Aģentūrai apstiprināšanai 
saskaņā ar procedūru, kura paredzēta 
2.e pantā saistībā ar 6. panta 3. punktu 
Regulā (EK) Nr. ..., ar ko izveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru,

a) tehniskos un tirdzniecības kodeksus
jomās, kas minētas šā panta 3. punktā;

a) tehnisko kodeksu projektus jomās, kas 
minētas šā panta 3. punktā;

b) kopīgas tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus;

b) kopīgas tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus;

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp ražošanas pietiekamības 
prognozes;

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp ražošanas pietiekamības 
prognozes;

d) ikgadējo darba programmu; d) ikgadējo darba programmu, 
pamatojoties uz Aģentūras noteiktajām 
prioritātēm;

e) gada pārskatu; e) gada pārskatu;

f) ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas 
pietiekamības prognozes.

f) ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas 
pietiekamības prognozes.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie tehniskie kodeksi būtu jānosaka ex ante. Regulatīvā procesa sākumā 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra sniegtu Komisijai oficiālu atzinumu stratēģisku 
pamatnostādņu veidā, kas PSO Eiropas tīklam būtu jāizmanto par pamatu, sagatavojot 
tehniskos kodeksus. Pamatojoties uz šo atzinumu, mēs ierosinām izmantot komitoloģijas 
procesu, lai pieņemtu saistošas stratēģiskās pamatnostādnes, uz kurām balstīsies turpmākais 
darbs. PSO Eiropas tīkls sagatavotu tehnisko kodeksu projektus, pamatojoties uz saistošām 
stratēģiskajām pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pieņem

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls ierosina un 
iesniedz Aģentūrai apstiprināšanai 
saskaņā ar procedūru, kura paredzēta 
2.e pantā saistībā ar 6. panta 3.b punktu 
Regulā (EK) Nr. ..., ar ko izveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru,

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas PSO Eiropas tīklam pēc plašas apspriešanās Aģentūrai apstiprināšanai būtu 
jāiesniedz tehniskie kodeksi, 10 gadu investīciju plāns un darba programma.

Grozījums Nr. 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pieņem

Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls sadarbībā ar tirgus 
dalībniekiem un tīkla lietotājiem pieņem

Or. de

Pamatojums

Tīkla pārvades sistēmu operatoriem ir savā darbā pēc iespējas plašāk jāiesaista tirgus 
dalībnieki un tīkla lietotāji.
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Grozījums Nr. 37
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts – pirmais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pieņem

1. Lai sasniegtu 2.a pantā minētos 
mērķus, elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pieņem

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu kodeksu darbības jomu, ir jānosaka, ka kodeksus pieņem, lai veicinātu tirgus 
integrāciju.

Grozījums Nr. 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tehniskos un tirdzniecības kodeksus
jomās, kas minētas šā panta 3. punktā;

a) tehnisko kodeksu projektus jomās, kas 
minētas šā panta 3. punktā;

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas PSO Eiropas tīklam ir jāierosina tikai tehniskie kodeksi, kas pēc plašas 
apspriešanās oficiāli jāapstiprina Aģentūrai.
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Grozījums Nr. 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp ražošanas pietiekamības 
prognozes;

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp pasākumus pārejai uz 
„viediem” tīkliem, plaša mēroga 
neizsīkstošo enerģijas resursu projektu 
integrāciju, ražošanas pietiekamības 
prognozes un pieprasījuma puses 
pārvaldības prognozes;

Or. en

Pamatojums

Plaša mēroga neizsīkstošo enerģijas resursu projekti — kā vēja enerģija ziemeļos un 
koncentrēta saules enerģija dienvidos — kopā ar „viedo” tīklu tehnoloģiju ir svarīga 
attīstība, kas ir pienācīgi jāņem vērā 10 gadu investīciju plānā. Tāpat arī šī plāna pamatā 
jābūt ne vien piegādes puses perspektīvai, bet arī investīciju pasākumiem ar mērķi panākt 
energoefektīvu elektrības taupīšanu.

Grozījums Nr. 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp ražošanas pietiekamības 
prognozes;

c) katru trešo gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp ražošanas pietiekamības 
prognozes;

Or. de

Pamatojums

Pietiek, ja investīciju plānus iesniedz katru trešo gadu. 
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Grozījums Nr. 41
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts – c.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c.a) pasākumus, lai nodrošinātu tīkla 
operatoru koordināciju reālā laikā 
normālos un ārkārtas apstākļos;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešama efektīva sadarbība reālā laikā starp PSO visā Eiropas tīklā, lai likvidētu 
visas barjeras pārrobežu tirdzniecībai, integrētu milzīgo vēja enerģijas apjomu un efektīvi 
risinātu negadījumus.

Grozījums Nr. 42
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts – c.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c.a) pamatnostādnes tehniskās sadarbības 
koordinācijai starp Kopienas pārvades 
sistēmu operatoriem un trešo valstu 
pārvades sistēmu operatoriem;

Or. lt

Pamatojums

Regulā nav noteikts, kas izstrādās pamatnostādnes sadarbībai ar trešām valstīm.
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Grozījums Nr. 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts – f.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f.a) pirmajā gadā un pēc tam ik pēc trīs 
gadiem pārskatu par apstiprināšanas 
procedūru ilgumu tīkla apgabalā un par 
valstu noteikumiem vai gadījumiem, kad 
valstis noteikumus interpretē atšķirīgi, kas 
aizkavē tīkla pārrobežu paplašināšanos, 
palielina tās izmaksas vai tai traucē.

Or. de

Pamatojums

Šī apakšpunkta iekļaušanas mērķis ir ņemt vērā problēmu, kad tīkla pārrobežu 
paplašināšanos traucē atšķirīgi valstu noteikumi attiecībā uz apstiprināšanas procedūrām. 
Lai rastu nepieciešamos risinājumus vai nodrošinātu uzlabojumus, nosakot labas prakses 
piemērus, ir nepieciešams uzraudzīt pastāvošo situāciju.

Grozījums Nr. 44
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu sarakstu un aprakstu, 
tīkla kopīgas ekspluatācijas plānu un 
pētniecības un attīstības pasākumus, 
norādot orientējošu laika grafiku.

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu sarakstu un aprakstu, 
tīkla kopīgas ekspluatācijas plānu un 
pētniecības un attīstības pasākumus, 
norādot orientējošu laika grafiku. Trīs 
mēnešu laikā pēc ikgadējās darba 
programmas projekta saņemšanas 
Komisija pieņem lēmumu par ikgadējās 
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darba programmas apstiprināšanu. 
Periods sākas nākamajā dienā pēc 
ikgadējās darba programmas projekta 
saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu progresu tirgus integrācijas jomā, ir svarīgi, lai Komisija varētu ietekmēt 
prioritātes, ko pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls nosaka savam darbam attiecībā uz 
kodeksiem un citiem pasākumiem. Gadījumā, ja darba programmu neapstiprina, Komisija var 
pieņemt pamatnostādnes saskaņā ar 2.e panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu sarakstu un aprakstu, 
tīkla kopīgas ekspluatācijas plānu un 
pētniecības un attīstības pasākumus, 
norādot orientējošu laika grafiku.

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko kodeksu 
sarakstu un aprakstu, tīkla kopīgas 
ekspluatācijas plānu un pētniecības un 
attīstības pasākumus, norādot orientējošu 
laika grafiku.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas PSO Eiropas tīklam ir jāierosina tikai tehniskie kodeksi, kas pēc plašas 
apspriešanās oficiāli jāapstiprina Aģentūrai.
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Grozījums Nr. 46
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sīki izstrādātus tehniskos un 
tirdzniecības kodeksus gatavo šādās jomās, 
ievērojot ikgadējā darba programmā 
noteiktās prioritātes:

3. Sīki izstrādātus tehniskos kodeksus 
gatavo šādās jomās, ievērojot ikgadējā 
darba programmā noteiktās prioritātes:

a) drošības un uzticamības noteikumi; a) drošības un uzticamības noteikumi, 
tostarp par savstarpējo savietojamību un 
procedūrām ārkārtas situācijās;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;
d) savstarpējas savietojamības noteikumi;
e) operatīvās procedūras ārkārtas 
situācijās;
f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

c) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārredzamības noteikumi; d) pārredzamības noteikumi;
i) balansēšanas noteikumi, tostarp rezerves 
jaudas noteikumi;

e) balansēšanas un līguma noteikumi, 
tostarp rezerves jaudas noteikumi;

j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

f) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

k) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

g) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

Or. en
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Pamatojums

Nav vietā paredzēt, ka PSO var sagatavot tirdzniecības kodeksus un tirdzniecības noteikumus. 
PSO nav kompetences pieņemt tirdzniecības kodeksus, jo tie ir tirgus dalībnieki un kodeksiem 
ir komerciāla ietekme. Tiek ierosināts apvienot a), d) un e) apakšpunktu, jo tie attiecas uz 
vieniem un tiem pašiem jautājumiem, proti, tīkla drošu darbību un plānošanu. Noteikumus 
par datu apmaiņu (c) ir jāsvītro, jo lielākā daļa pārējo noteikumu jau paredz noteiktu datu 
apmaiņu. Datu apmaiņa šajā punktā nozīmē konfidenciālus datus, lai nodrošinātu tīkla 
darbību.

Grozījums Nr. 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sīki izstrādātus tehniskos un 
tirdzniecības kodeksus gatavo šādās jomās, 
ievērojot ikgadējā darba programmā 
noteiktās prioritātes:

3. Sīki izstrādātu tehnisko kodeksu
projektus gatavo šādās jomās, ievērojot 
ikgadējā darba programmā noteiktās 
prioritātes:

a) drošības un uzticamības noteikumi; a) drošības un uzticamības noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves
noteikumi;

b) tīkla pieslēgums;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

c) datu apmaiņa;

d) savstarpējas savietojamības noteikumi; d) savstarpējas savietojamības noteikumi;
e) operatīvās procedūras ārkārtas situācijās; e) operatīvās procedūras ārkārtas situācijās;

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

f) pārrobežu jaudas piešķiršana;

g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārredzamības noteikumi; g) pārredzamības noteikumi;

i) balansēšanas noteikumi, tostarp 
rezerves jaudas noteikumi;
j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 

h) noteikumi par kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;
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operatoriem;
k) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

i) energoefektivitāte elektroenerģijas tīklos.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas PSO Eiropas tīklam ir jāierosina tikai tehniskie kodeksi, kas pēc plašas 
apspriešanās oficiāli jāapstiprina Aģentūrai.

Grozījums Nr. 48
Werner Langen

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sīki izstrādātus tehniskos un 
tirdzniecības kodeksus gatavo šādās jomās, 
ievērojot ikgadējā darba programmā 
noteiktās prioritātes:

3. Sīki izstrādātus ar tīklu saistītos 
tehniskos un tirdzniecības kodeksus gatavo 
šādās jomās, ievērojot ikgadējā darba 
programmā noteiktās prioritātes:

a) drošības un uzticamības noteikumi; a) drošības un uzticamības noteikumi;
b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

d) savstarpējas savietojamības noteikumi; d) savstarpējas savietojamības noteikumi;

e) operatīvās procedūras ārkārtas situācijās; e) operatīvās procedūras ārkārtas situācijās;
f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārredzamības noteikumi; g) ar tīklu saistītās pārredzamības 

noteikumi;
i) balansēšanas noteikumi, tostarp rezerves
jaudas noteikumi;

h) balansēšanas noteikumi, tostarp rezerves 
jaudas noteikumi;

j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 

i) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
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novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

k) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

j) energoefektivitāte elektroenerģijas tīklos.

Or. de

Pamatojums

Ir nepieciešams ierobežot pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla pilnvaras, saglabājot tās 
tikai attiecībā uz aspektiem, kas ir saistīti ar tīklu. Jo īpaši nav vietā paredzēt 
vairumtirdzniecības noteikumu un pārredzamības prasību pieņemšanu minētajā jomā.

Grozījums Nr. 49
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sīki izstrādātus tehniskos un 
tirdzniecības kodeksus gatavo šādās jomās, 
ievērojot ikgadējā darba programmā 
noteiktās prioritātes:

3. Sīki izstrādātus ar tīklu saistītos 
tehniskos un tirdzniecības kodeksus gatavo 
šādās jomās, ievērojot ikgadējā darba 
programmā noteiktās prioritātes:

a) drošības un uzticamības noteikumi; a) drošības un uzticamības noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

d) savstarpējas savietojamības noteikumi; d) savstarpējas savietojamības noteikumi;
e) operatīvās procedūras ārkārtas situācijās; e) operatīvās procedūras ārkārtas situācijās;

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas (sastrēgumu pārvaldības) 
noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārredzamības noteikumi; g) ar tīklu saistītās pārredzamības 

noteikumi;

i) balansēšanas noteikumi, tostarp rezerves h) balansēšanas noteikumi, tostarp rezerves 
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jaudas noteikumi; jaudas noteikumi;
j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

i) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumiem starp pārvades sistēmu 
operatoriem;

k) energoefektivitāte elektroenerģijas 
tīklos.

j) energoefektivitāte elektroenerģijas tīklos.

Or. de

Pamatojums

Ir nepieciešams ierobežot pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla pilnvaras, saglabājot tās 
tikai attiecībā uz aspektiem, kas ir saistīti ar tīklu. Jo īpaši nav vietā paredzēt 
vairumtirdzniecības noteikumu un pārredzamības prasību pieņemšanu minētajā jomā.

Grozījums Nr. 50
Paul Rübig

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 1. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) tirdzniecības noteikumi; svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla kompetence jāierobežo, to saglabājot tikai attiecībā 
uz aspektiem, kas ir saistīti ar tīklu. Tāpēc 2.c panta 3. punkta g) apakšpunkts ir jāsvītro, jo 
tirdzniecības noteikumi neattiecas uz aspektiem, kas saistīti ar tīklu.

Grozījums Nr. 51
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pārrauga tehnisko 
un tirdzniecības kodeksu īstenošanu un 
pārraudzības rezultātus iekļauj 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajā gada pārskatā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iepriekš minēto kodeksu/noteikumu pārraudzību nevar uzticēt pašiem PSO, bet tam ir jābūt 
vienam no Aģentūras pārraudzības uzdevumiem.

Grozījums Nr. 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pārrauga tehnisko 
un tirdzniecības kodeksu īstenošanu un 
pārraudzības rezultātus iekļauj 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajā gada pārskatā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iepriekš minēto kodeksu/noteikumu pārraudzību nevar uzticēt pašiem PSO, bet tam ir jābūt 
vienam no Aģentūras pārraudzības uzdevumiem.
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Grozījums Nr. 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.c pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pārrauga tehnisko 
un tirdzniecības kodeksu īstenošanu un 
pārraudzības rezultātus iekļauj 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajā gada pārskatā.

4. Aģentūra pārrauga to, kā
Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls īsteno kodeksus.

Or. en

Pamatojums

Par kodeksu īstenošanas pārraudzību atbildīgai ir jābūt Aģentūrai.

Grozījums Nr. 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1228/2003
2.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju 
plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus. Investīciju plānā norāda 
investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz 
pārrobežu jaudu.
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attiecībā uz pārrobežu jaudu.

Or. en

Pamatojums

Nebija paredzēts, ka pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem būs juridiski saistošs 
instruments.

Grozījums Nr. 55
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1228/2003
2.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Investīciju 
plānā norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu pēc tam, kad to 
apstiprinājusi Aģentūra. Šajā investīciju 
plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, 
scenāriju izstrādi, ražošanas pietiekamības 
ziņojumu un sistēmas elastības vērtējumu. 
Investīciju plāna izstrādē jo īpaši izmanto 
valstu investīciju plānus, ņemot vērā tīklu 
plānošanas reģionālos un Eiropas 
aspektus. Investīciju plānā norāda 
investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz 
pārrobežu jaudu.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts iekļaut vispārēju atsauci uz reģionāliem un Eiropas aspektiem, nevis atsauci 
uz pamatnostādnēm Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Atsaucei uz šīm pamatnostādnēm ar to pašreizējo formu, saturu 
un mērķi šeit nav vietas. Turklāt 10 gadu tīkla plāns nākotnē tiks uzskatīts par TEN-GL 
aizvietotāju.
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Grozījums Nr. 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1228/2003
2.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK21. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu pēc tam, kad to 
apstiprinājusi Aģentūra. Šajā investīciju 
plānā ietver integrēta tīkla modelēšanu, 
tostarp plaša mēroga neizsīkstošo 
enerģijas resursu projektu integrāciju un 
pāreju uz „viedo” tīklu sistēmu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pieprasījuma puses 
pietiekamības ziņojumu un sistēmas 
elastības vērtējumu. Investīciju plāna 
izstrādē jo īpaši izmanto valstu investīciju 
plānus un pamatnostādnes Eiropas 
enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK21. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

Or. en

Pamatojums

Plaša mēroga neizsīkstošo enerģijas resursu projekti — kā vēja enerģija ziemeļos un 
koncentrēta saules enerģija dienvidos — kopā ar „viedo” tīklu tehnoloģiju ir svarīga 
attīstība, kas ir pienācīgi jāņem vērā 10 gadu investīciju plānā. Tāpat arī šī plāna pamatā 
jābūt ne vien piegādes puses perspektīvai, bet arī investīciju pasākumiem ar mērķi panākt 
energoefektīvu elektrības taupīšanu.
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Grozījums Nr. 57
Paul Rübig

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1228/2003
2.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu, ko apstiprinājusi 
Aģentūra. Šajā investīciju plānā ietver 
integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

Or. de

Pamatojums

PSO Eiropas tīkla ikgadējo darba programmu būtu jāapstiprina Aģentūrai. Tai jāatbilst 
prioritātēm, ko Aģentūra noteikusi, ņemot vērā diskusijas ar PSO Eiropas tīklu un apspriedes 
ar citiem tirgus dalībniekiem. Šim procesam jāattiecas arī uz citiem 1. punktā paredzētajiem 
dokumentiem, kam tādējādi nepieciešams apstiprinājums.

Grozījums Nr. 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1228/2003
2.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 

5. Katru trešo gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
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publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu. Investīciju 
plānam pievieno pārskatu par šķēršļiem, 
ko tīkla pārrobežu paplašināšanai rada 
atšķirīgas apstiprinājuma procedūras vai 
atšķirīga apstiprinājuma prakse.

Or. de

Pamatojums

Ar prasību atjaunināt investīciju plānu ik pēc trīs gadiem vajadzētu pietikt, lai sniegtu 
nepieciešamo informāciju, un tā neradīs nevajadzīgu birokrātiju. Ir jāņem vērā arī problēma, 
ka tīkla pārrobežu paplašināšanos traucē atšķirīgi valstu noteikumi attiecībā uz 
apstiprināšanas procedūrām. Lai rastu nepieciešamos risinājumus vai nodrošinātu 
uzlabojumus, nosakot labas prakses piemērus, ir nepieciešams uzraudzīt pastāvošo situāciju.

Grozījums Nr. 59
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1228/2003
2.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu, un iekļauj 
investīcijas starpsavienojumos un citā 
infrastruktūrā, kas nepieciešama efektīvai 
tirdzniecībai un konkurencei un piegādes 
drošībai..  Pārvades sistēmu operatori 
īsteno pamatotus centienus izpildīt 
publicēto investīciju plānu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams noteikt PSO nepārprotamu pienākumu būvēt infrastruktūru, kas norādīta 
investīciju plānā kā nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tirdzniecību un konkurenci un 
veicinātu piegādes drošību. Valsts pārvaldes iestādei 22.b pantā ir noteikts tiešs pienākums 
nodrošināt, lai tīklu operatoriem būtu atbilstoši stimuli palielināt efektivitāti un veicināt 
tirgus integrāciju.

Grozījums Nr. 60
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1228/2003
2.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu, un iekļauj 
investīcijas starpsavienojumos un citā 
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infrastruktūrā, kas nepieciešama efektīvai 
tirdzniecībai un konkurencei un piegādes 
drošībai..
Pārvades sistēmu operatori īsteno 
pamatotus centienus izpildīt publicēto 
investīciju plānu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams noteikt PSO nepārprotamu pienākumu būvēt infrastruktūru, kas norādīta 
investīciju plānā kā nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tirdzniecību un konkurenci un 
veicinātu piegādes drošību. Valsts pārvaldes iestādei 22.b pantā ir noteikts tiešs pienākums 
nodrošināt, lai tīklu operatoriem būtu atbilstoši stimuli palielināt efektivitāti un veicināt 
tirgus integrāciju.

Grozījums Nr. 61
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1228/2003
2.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

5. Katru otro gadu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, ražošanas pietiekamības ziņojumu 
un sistēmas elastības vērtējumu. Investīciju 
plāna izstrādē jo īpaši izmanto valstu 
investīciju plānus, kuriem tas nedrīkst būt 
pretrunā, un pamatnostādnes Eiropas 
enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. Investīciju plānā 
norāda investīciju vajadzības, jo īpaši 
attiecībā uz pārrobežu jaudu.

Or. en
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Pamatojums

Lai šos plānus varētu sekmīgi īstenot, ir svarīgi, lai tie atbilstu valstu investīciju plāniem.

Grozījums Nr. 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula EK Nr. 1228/2003
2.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc Komisijas pieprasījuma 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls konsultē Komisiju 
par pamatnostādņu pieņemšanu, kā 
paredzēts 8. pantā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis svītrojums ir nepieciešams, lai tekstu pieskaņotu jaunajai procedūrai, kas Aģentūrai 
piešķir uzdevumu izstrādāt un pēc plašas apspriešanās pieņemt pamatnostādnes. Šīs 
pamatnostādnes izmantos tirdzniecības un tehnisko kodeksu turpmākajai attīstībai.

Grozījums Nr. 63
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.d pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra pārrauga, kā elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
veic 2.c panta 1. punktā minētos 
uzdevumus.

1. Aģentūra pārrauga, kā elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
veic 2.c panta 1. punktā minētos 
uzdevumus.

2. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai iesniedz 
tehnisko un tirdzniecības kodeksu 

2. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai 
apstiprināšanai iesniedz tehnisko kodeksu 
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projektu, 10 gadu investīciju plāna projektu 
un ikgadējās darba programmas projektu, 
tostarp informāciju par apspriedēm.

projektu, 10 gadu investīciju plāna projektu 
un ikgadējās darba programmas projektu.

Aģentūra 3 mēnešu laikā var sniegt 
atzinumu elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam.

Aģentūra apstiprina 2.c panta 1. punktā 
minētos dokumentus, ko sagatavojis
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls.

Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai
10 gadu investīciju plāna projekts 
nenodrošina diskriminācijas novēršanu, 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību.

Aģentūra pārrauga to, kā īsteno tehniskos 
kodeksus, 10 gadu investīciju plānu un 
ikgadējo darba programmu, un savas 
pārraudzības darbības rezultātus iekļauj 
savā gada pārskatā. Gadījumā, ja 
pārvades sistēmu operatori neievēro 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla tehniskos 
kodeksus, 10 gadu investīciju plānu vai 
ikgadējo darba programmu, Aģentūra 
informē Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Ieguldītājiem ir nepieciešams skaidrs un stabils tiesiskais regulējums. Šī iemesla dēļ ir 
svarīgi, lai tehnisko kodeksu un noteikumu projekti, 10 gadu investīciju plāns un ikgadējā 
darba programma būtu jāapstiprina Energoregulatoru sadarbības aģentūrai un lai tajos 
nebūtu nekādas komerciālas iejaukšanās. Iepriekš minēto kodeksu un noteikumu īstenošanas 
pārraudzība būtu jāveic regulatoriem, tas ir, Aģentūrai, nevis pašiem PSO.

Grozījums Nr. 64
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai iesniedz 
tehnisko un tirdzniecības kodeksu 
projektu, 10 gadu investīciju plāna projektu 
un ikgadējās darba programmas projektu, 
tostarp informāciju par apspriedēm.

2. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai 
apstiprināšanai iesniedz tehnisko kodeksu 
projektu, 10 gadu investīciju plāna projektu 
un ikgadējās darba programmas projektu.
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Aģentūra 3 mēnešu laikā var sniegt 
atzinumu elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam.
Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts 
nenodrošina diskriminācijas novēršanu, 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību.

Aģentūra apstiprina 2.c panta 1. punktā 
minētos dokumentus, ko sagatavojis 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš minēto tirdzniecības kodeksu un noteikumu īstenošanas pārraudzība būtu jāveic 
regulatoriem, tas ir, Aģentūrai, nevis pašiem PSO, kā jau norādīts iepriekšējā grozījumā, kas 
attiecas uz 2.c panta 4. punkta svītrojumu..

Grozījums Nr. 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai iesniedz 
tehnisko un tirdzniecības kodeksu 
projektu, 10 gadu investīciju plāna projektu 
un ikgadējās darba programmas projektu, 
tostarp informāciju par apspriedēm.

2. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai 
apstiprināšanai iesniedz tehnisko kodeksu 
projektu, 10 gadu investīciju plāna projektu 
un ikgadējās darba programmas projektu.

Aģentūra 3 mēnešu laikā var sniegt 
atzinumu elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam.
Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts 

Aģentūra apstiprina 2.c panta 1. punktā 
paredzētos dokumentus, ko sagatavojis 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
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nenodrošina diskriminācijas novēršanu, 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību.

operatoru Eiropas tīkls.

Or. en

Pamatojums

Tehniskie kodeksi un noteikumi jānodrošina Aģentūrai. Ieguldītājiem ir nepieciešams skaidrs 
un paredzams tiesiskais regulējums. Šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai tehnisko kodeksu projekti, 
10 gadu investīciju plāns un ikgadējā darba programma būtu jāapstiprina Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai un lai tajos nebūtu nekādas komerciālas un politiskās iejaukšanās.

Grozījums Nr. 66
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.d pants – 2. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts 
nenodrošina diskriminācijas novēršanu, 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību.

Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts 
nenodrošina diskriminācijas novēršanu, jo 
īpaši attiecībā uz piegādes uzņēmumiem 
valstu tirgus, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību.

Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls groza 10 gadu 
investīciju plānu, ja Komisija pieprasa.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai kritiskas investīciju vajadzības tiktu noteiktas, par tām tiktu panākta 
vienošanās un tās tiktu izpildītas savlaicīgi. Šim nolūkam tiek ierosināts, ka Komisijai jāspēj 
pieprasīt 10 gadu investīciju plānā veikt izmaiņas.

Turklāt tiek uzvērts tas, ka ir svarīgi nodrošināt, lai netiktu diskriminēti piegādes uzņēmumi 
(sistēmas lietotāji) dažādās dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 67
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra pārrauga to, kā īsteno 
tehniskos kodeksus, 10 gadu investīciju 
plānu un ikgadējo darba programmu, un 
savas pārraudzības darbības rezultātus 
iekļauj savā gada pārskatā. Gadījumā, ja 
pārvades sistēmu operatori neievēro 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla tehniskos 
kodeksus, 10 gadu investīciju plānu vai 
ikgadējo darba programmu, Aģentūra 
informē Komisiju.

Or. en

Pamatojums

2.d pantā iekļauj jaunu 2.a punktu. Ja Aģentūra, veicot pārraudzību, konstatē, ka PSO vai 
PSO Eiropas tīkls neievēro tehniskos kodeksus, 10 gadu investīciju plānu un/vai ikgadējo 
darba programmu, par to jāziņo Komisijai, kura tad var ierosināt pārkāpuma procedūras. 
Alternatīvi, varētu apsvērt iespēju, ka valstu pārvaldes iestādēm ir tiesības piemērot efektīvas 
un atturošas sankcijas.

Grozījums Nr. 68
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra pārrauga to, kā īsteno 
10 gadu investīciju plānu, ikgadējo darba 
programmu un tehniskos un tirdzniecības 
kodeksus, un savas pārraudzības darbības 
rezultātus iekļauj savā gada pārskatā. 
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Gadījumā, ja pārvades sistēmu operatori 
neievēro elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla 10 gadu 
investīciju plānu, ikgadējo darba 
programmu vai tehniskos un tirdzniecības 
kodeksus, Aģentūra informē Komisiju.

Or. en

Pamatojums

10 gadu investīciju plāna, ikgadējās darba programmas un/vai tehnisko un tirdzniecības 
kodeksu īstenošanas pārraudzība būtu jāveic regulatoriem, tas ir, Aģentūrai, nevis pašiem 
PSO. Ja Aģentūra, veicot pārraudzību, konstatē, ka PSO vai PSO Eiropas tīkls neievēro 
iepriekš minētos kodeksus un noteikumus, par to jāziņo Komisijai, kura tad var ierosināt 
pārkāpuma procedūras.

Grozījums Nr. 69
Paul Rübig

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.d pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra pārrauga to, kā pārvades 
sistēmu operatori īsteno tehnisko kodeksu, 
10 gadu investīciju plānu un ikgadējo 
darba programmu, un savas pārraudzības 
darbības rezultātus iekļauj savā gada 
pārskatā. Ja pārvades sistēmu operatori 
neievēro tehnisko kodeksu, 10 gadu 
investīciju plānu vai ikgadējo darba 
programmu, Aģentūra attiecīgi informē 
Komisiju.

Or. de

Pamatojums

Kodeksu un noteikumu īstenošanas pārraudzībai jābūt pārvaldes iestāžu, piemēram, 
Aģentūras, uzdevumam, un to nedrīkst veikt paši tīklu operatori.
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Grozījums Nr. 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.da pants
Pamatnostādņu izstrāde

1. Aģentūra ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā 
izstrādā pamatnostādņu projektu, nosakot 
skaidrus un objektīvus pamatprincipus 
tirdzniecības un tehnisko noteikumu 
saskaņošanai.
2. Izstrādājos šīs pamatnostādnes, 
Aģentūra atklāti, pārredzami un plaši 
apspriežas, kā arī informē visas 
ieinteresētās personas. 
3. Aģentūra, pamatojoties uz apspriežu 
rezultātiem, pabeidz 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 ierosināt tādu pašu 
procedūru pamatnostādņu 
atjaunināšanai.

Or. en

Pamatojums

Pamatnostādnes jāizstrādā un jāpieņem pēc tam, kad Aģentūra ir veikusi plašu apspriešanos, 
lai noteiktu pamatprincipus noteikumu saskaņošanai. Kodeksus atbilstošā veidā var izstrādāt 
tikai tad, ja ir pieņemtas pareizas pamatnostādnes. Tiek pastiprināta Eiropas Parlamenta 
loma, paredzot tam iespēju ierosināt šo pamatnostādņu pārskatīšanu.
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Grozījums Nr. 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko un tirdzniecības kodeksu izveide 
un novērtēšana

Tehnisko kodeksu izstrāde

1. Pēc apspriešanās ar Aģentūru Komisija 
var lūgt elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam pamatotā 
termiņā sagatavot kodeksus 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, ja Komisija 
uzskata, ka šādi kodeksi ir vajadzīgi tirgus 
efektīvai funkcionēšanai.

1. Pēc pamatnostādņu pieņemšanas 
saskaņā ar 2.da pantu elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
sešu mēnešu laikā izstrādā 2.c panta 
3. punktā paredzēto tehnisko kodeksu 
projektus, kuri pilnīgi atbilst 
pamatnostādnēs noteiktajiem principiem.

2. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka

2. Šo kodeksu izstrādē elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
ņem vērā tirgus dalībnieku tehnisko 
pieredzi un tos informē. 

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību;

3. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls kodeksu projektus 
iesniedz Aģentūrai.

b) elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības 
kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;

4. Aģentūra atklāti, pārredzami un plaši 
apspriež kodeksu projektus.

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.

5. Aģentūra, pamatojoties uz apspriedēm, 
pabeidz un pieņem kodeksu projektus. Tā 
publisko visus saņemtos apsvērumus un 
paskaidro, kā tie ir ņemti vērā kodeksu 
galīgajos projektos, vai pamato, kāpēc tie 
ir noraidīti.

3. Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
Aģentūras ieteikuma var pieņemt 
pamatnostādnes 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, ja uzskata, ka

6. Pēc Aģentūras pašas iniciatīvas vai pēc 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
pieprasījuma pastāvošos kodeksus var 
pārskatīt, ievērojot procesu, kas aprakstīts 
šī panta 2. punktā.
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a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību;

7. Aģentūra, pamatojoties uz apspriedēm, 
pabeidz un pieņem kodeksu projektus. Tā 
publisko visus saņemtos apsvērumus un 
paskaidro, kā tie ir ņemti vērā kodeksu 
galīgajos projektos, vai pamato, kāpēc tie 
ir noraidīti.

b) elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības 
kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;

8. Pēc Aģentūras pašas iniciatīvas vai pēc 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
pieprasījuma pastāvošos kodeksus var 
pārskatīt, ievērojot procesu, kas aprakstīts 
šī panta 2. punktā.

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
4. Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, 
neskar Komisijas tiesības pieņemt un 
grozīt pamatnostādnes atbilstoši 
8. pantam.

Or. en

Pamatojums

Tehniskie kodeksi jāpieņem PSO Eiropas tīklam, pilnībā ievērojot pieņemtās pamatnostādnes. 
Aģentūra pēc plašas apspriešanās šos kodeksus pabeidz un pieņem.

Grozījums Nr. 72
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc apspriešanās ar Aģentūru Komisija 
var lūgt elektroenerģijas pārvades sistēmu 

1. Pēc apspriešanās ar visām 
ieinteresētajām pusēm saskaņā ar ... 
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operatoru Eiropas tīklam pamatotā 
termiņā sagatavot kodeksus 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, ja Komisija 
uzskata, ka šādi kodeksi ir vajadzīgi tirgus 
efektīvai funkcionēšanai.

pantu Regulā (EK) Nr. ..., ar ko izveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru, 
Aģentūra sagatavo stratēģiskās 
pamatnostādnes elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam 2.c panta 
3. un 5. punktā minētajās jomās, kuras 
izmanto par pamatu, gatavojot sīki 
izstrādātus tehniskos kodeksus un 
10 gadu investīciju plānu, tostarp 
ražošanas pietiekamības prognozes. Kad 
tās sagatavotas, Aģentūra stratēģisko 
pamatnostādņu projektu nosūta 
Komisijai, kura šīs stratēģiskās 
pamatnostādnes pieņem saskaņā ar 
13. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
1.a Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
sagatavo kodeksu projektus 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās un 10 gadu 
investīciju plānu, tostarp 2.c panta 
5. punktā iekļautās ražošanas 
pietiekamības prognozes, pamatojoties uz 
stratēģiskajām pamatnostādnēm, ko 
Komisija pieņēmusi saskaņā ar 1. punktu. 
Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai 
apstiprināšanai iesniedz tehnisko kodeksu 
projektu un 10 gadu investīciju plāna 
projektu.
1.b Aģentūra tehnisko kodeksu projektu 
un 10 gadu investīciju plāna projektu 
apstiprina saskaņā ar X. pantu un 
Y. pantu Regulā ..., ar ko izveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru. 
Pirms kodeksu un 10 gadu investīciju 
plāna projekta apstiprināšanas Aģentūra 
nodrošina, ka sīki izstrādātie tehniskie 
kodeksi un 10 gadu investīciju plāns 
atbilst stratēģiskajām pamatnostādnēm un 
ka tie nodrošina diskriminācijas 
novēršanu, efektīvu konkurenci un 
efektīvu tirgus darbību.

2. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka

2. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
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pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību;
b) elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības
kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;

a) elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko kodeksu 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās;

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās.

b) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko kodeksu, ko sagatavojis 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās un ko apstiprinājusi 
Aģentūra saskaņā ar 1.b punktu.

3. Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
Aģentūras ieteikuma var pieņemt 
pamatnostādnes 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, ja uzskata, ka
a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību;
b) elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības 
kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;
c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
4. Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, 
neskar Komisijas tiesības pieņemt un 
grozīt pamatnostādnes atbilstoši 
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8. pantam.
2.a Komisija pēc Aģentūras ieteikuma var 
pieņemt pamatnostādnes par tirdzniecības 
kodeksiem.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
2.b Noteikumi, kas paredzēti 2.a punktā, 
neskar Komisijas tiesības pieņemt un 
grozīt pamatnostādnes atbilstoši 
8. pantam.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā pieeja var apdraudēt patiesi konkurētspējīga ES tirgus izveidi, dodot 
PSO iespēju izmantot pašregulējumu. Šis grozījums piedāvā atšķirīgu pieeju: ierosināto 
tehnisko kodeksu apjoms un saturs, tā saucamās „stratēģiskās pamatnostādnes”, ir ex ante 
jānosaka Energoregulatoru sadarbības aģentūrai, un pēc tam jāuzsāk komitoloģijas process, 
lai pieņemtu saistošas „stratēģiskās pamatnostādnes”, kuras nākotnē jāņem vērā PSO 
Eiropas tīkla darbā. PSO ir ļoti ieinteresēti tirgus noteikumu darbībā (jo tie ietekmē PSO 
izmaksas), un tie tāpēc nedrīkst gatavot tirdzniecības kodeksus.

Grozījums Nr. 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc apspriešanās ar Aģentūru Komisija
var lūgt elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam pamatotā termiņā 
sagatavot kodeksus 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, ja Komisija uzskata, ka 
šādi kodeksi ir vajadzīgi tirgus efektīvai 
funkcionēšanai.

1. Aģentūra var lūgt elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam 
pamatotā termiņā sagatavot kodeksus 
2.c panta 3. punktā minētajās jomās, ja 
Komisija uzskata, ka šādi kodeksi ir 
vajadzīgi tirgus efektīvai funkcionēšanai.

Or. de
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Pamatojums

Aģentūrai, nevis Komisijai jābūt struktūrai, kurai ir tiesības lūgt tīklam izstrādāt šāda veida 
kodeksus.

Grozījums Nr. 74
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
sagatavo kodeksu projektus 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās un 10 gadu 
investīciju plānu, tostarp 2.c panta 
5. punktā iekļautās ražošanas 
pietiekamības prognozes, pamatojoties uz 
stratēģiskajām pamatnostādnēm, ko 
Komisija pieņēmusi saskaņā ar 1. punktu. 
Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls Aģentūrai 
apstiprināšanai iesniedz tehnisko kodeksu 
projektu un 10 gadu investīciju plāna 
projektu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie tehniskie kodeksi būtu jānosaka ex ante. Regulatīvā procesa sākumā 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra sniegtu Komisijai oficiālu atzinumu stratēģisku 
pamatnostādņu veidā, kas PSO Eiropas tīklam būtu jāizmanto par pamatu, sagatavojot 
tehniskos kodeksus. Pamatojoties uz šo atzinumu, mēs ierosinām izmantot komitoloģijas 
procesu, lai pieņemtu saistošas stratēģiskās pamatnostādnes, uz kurām balstīsies turpmākais 
darbs. PSO Eiropas tīkls sagatavotu tehnisko kodeksu projektus, pamatojoties uz saistošām 
stratēģiskajām pamatnostādnēm.
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Grozījums Nr. 75
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Aģentūra tehnisko kodeksu projektu 
un 10 gadu investīciju plāna projektu 
apstiprina saskaņā ar X. pantu un 
Y. pantu Regulā ..., ar ko izveido 
Energoregulatoru sadarbības aģentūru. 
Pirms kodeksu un 10 gadu investīciju 
plāna projekta apstiprināšanas Aģentūra 
nodrošina, ka sīki izstrādātie tehniskie 
kodeksi un 10 gadu investīciju plāns 
atbilst stratēģiskajām pamatnostādnēm un 
ka tie nodrošina diskriminācijas 
novēršanu, efektīvu konkurenci un 
efektīvu tirgus darbību.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie tehniskie kodeksi būtu jānosaka ex ante. Regulatīvā procesa sākumā 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra sniegtu Komisijai oficiālu atzinumu stratēģisku 
pamatnostādņu veidā, kas PSO Eiropas tīklam būtu jāizmanto par pamatu, sagatavojot 
tehniskos kodeksus. Pamatojoties uz šo atzinumu, mēs ierosinām izmantot komitoloģijas 
procesu, lai pieņemtu saistošas stratēģiskās pamatnostādnes, uz kurām balstīsies turpmākais 
darbs. PSO Eiropas tīkls sagatavotu tehnisko kodeksu projektus, pamatojoties uz saistošām 
stratēģiskajām pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 76
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 2. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
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atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību;
b) elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības
kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;

a) elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko kodeksu 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās;

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.

b) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko kodeksu 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, ko apstiprinājusi 
Aģentūra saskaņā ar 1.b punktu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Aģentūrai pirms kodeksu apstiprināšanas ir tie jāpārbauda un jāpārliecinās, ka tie 
atbilst stratēģiskajām pamatnostādnēm un nodrošina diskriminācijas novēršanu, efektīvu 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību, 2. punkta a) apakšpunktu var svītrot.

Grozījums Nr. 77
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
Aģentūras ieteikuma var pieņemt 
pamatnostādnes 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, ja uzskata, ka

svītrots

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
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un efektīvu tirgus darbību;
b) elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības 
kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;
c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Panta 3. punkts tiek svītrots, jo tas paredz vēlīnu komitoloģijas procesu (procesa beigās), kurš 
nav vajadzīgs, tā kā saskaņā ar Eiropas Energoregulatoru padomes (CEER) ierosinājumu 
komitoloģijas process būtu jāuzsāk regulatīvā procesa sākumā un pēc tā jāseko Aģentūras 
apstiprinājumam attiecībā uz PSO Eiropas tīkla iesniegtajiem tehnisko kodeksu projektiem.

Grozījums Nr. 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc savas iniciatīvas vai
Aģentūras ieteikuma var pieņemt
pamatnostādnes 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, ja uzskata, ka 

Komisija pēc Aģentūras ieteikuma var 
grozīt pamatnostādnes 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, ja uzskata, ka 

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci un 

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci un 
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efektīvu tirgus darbību; efektīvu tirgus darbību;
b) elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības 
kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;

b) elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls pamatotā termiņā 
nevienojas par tehnisko vai tirdzniecības 
kodeksu 2.c panta 3. punktā minētajās 
jomās;

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, groza saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 79
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 3. punkts – pirmā daļa – pirmais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
Aģentūras ieteikuma var pieņemt
pamatnostādnes 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, ja uzskata, ka

3. Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
Aģentūras ieteikuma pieņem
pamatnostādnes 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, ja uzskata, ka ir 
jānodrošina, lai 2.c panta 1. līdz 3. punktā 
minētie aspekti attīstītos atbilstoši iekšējā 
tirgus mērķiem, un

Or. en
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Pamatojums

Gadījumā, ja PSO nepieņem kodeksus, Komisija var pieņemt saistošas pamatnostādnes, 
izmantojot komitoloģijas procedūru. Ierosinātajā grozītajā Elektroenerģijas regulā šī iespēja 
ir formulēta nesaistošā veidā. Lai PSO un pārējām ieinteresētajām personām nodrošinātu pēc 
iespējas lielāku pārredzamību, nedrīkst būt nekādu šaubu, ka Komisija tiešām pieņems 
saistošas pamatnostādnes, ja PSO neizpildīs savu regulatīvo uzdevumu.

Grozījums Nr. 80
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot pamatnostādnes, Komisija 
apspriežas ar reprezentatīvām tīkla 
lietotāju organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka visas attiecīgās intereses tiek ņemtas vērā lēmumu pieņemšanā par 
elektroenerģijas tirgus darbību, ir svarīgi apspriesties ar visām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 81
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, 
neskar Komisijas tiesības pieņemt un 
grozīt pamatnostādnes atbilstoši 
8. pantam.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Panta 4. punkts tiek svītrots, jo tam nav jēgas 3. punkta svītrošanas dēļ (sk. grozījumu 
Nr. 12).

Grozījums Nr. 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, 
neskar Komisijas tiesības pieņemt un
grozīt pamatnostādnes atbilstoši 8. pantam.

4. Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, 
neskar Komisijas tiesības grozīt 
pamatnostādnes atbilstoši 8. pantam.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 83
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija pēc Aģentūras ieteikuma var 
pieņemt pamatnostādnes par tirdzniecības 
kodeksiem.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
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procedūru.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz tirdzniecības kodeksiem tiek ierosināts, ka Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
pēc Aģentūras ieteikuma (5. punkts). Pārvades sistēmu operatori ir monopolistiskas 
infrastruktūras operatori un nav tās tirgus daļas dalībnieki, kurā valda konkurence. Tomēr tie 
ir ļoti ieinteresēti tirgus noteikumu darbībā (jo tie ietekmē PSO izmaksas) un tāpēc nedrīkst 
gatavot tirdzniecības kodeksus.

Grozījums Nr. 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi, ja paredz pieņemt 
pamatnostādnes saskaņā ar 2.e panta 
3. punktu.

Or. de

Pamatojums

Ja Komisija rīkojas saskaņā ar regulas 2.e panta 3. punktu, tas nozīmē, ka PSO tīkls, ko 
finansē no publiskiem līdzekļiem, nepilda savus uzdevumus tādā apjomā, kāda to prasa 
regula. Par to ir pienācīgi jāinformē Parlaments un Padome, lai tie varētu veikt 
nepieciešamās izmaiņas.

Grozījums Nr. 85
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.e pants – 4.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Noteikumi, kas paredzēti 4.a punktā, 
neskar Komisijas tiesības pieņemt un 
grozīt pamatnostādnes atbilstoši 
8. pantam.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz tirdzniecības kodeksiem tiek ierosināts, ka Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
pēc Aģentūras ieteikuma (5. punkts). Pārvades sistēmu operatori ir monopolistiskas 
infrastruktūras operatori un nav tās tirgus daļas dalībnieki, kurā valda konkurence. Tomēr tie 
ir ļoti ieinteresēti tirgus noteikumu darbībā (jo tie ietekmē PSO izmaksas) un tāpēc nedrīkst 
gatavot tirdzniecības kodeksus.

Grozījums Nr. 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.ea pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.ea pants
Pamatnostādņu izstrāde

1. Komisija pēc apspriešanās ar Aģentūru 
sagatavo gada prioritāšu sarakstu, kurā 
nosaka svarīgākos jautājumus par 
elektroenerģijas iekšējā tirgus attīstību.
2. Ņemot vērā prioritāšu sarakstu, 
Komisija pilnvaro Aģentūru ne ilgāk kā 
sešu mēnešu laikā izstrādāt 
pamatnostādņu projektu, nosakot 
skaidrus un objektīvus pamatprincipus 
noteikumu saskaņošanai, kā noteikts 
2.c pantā.
3. Šo pamatnostādņu sagatavošanā 
Aģentūra atklāti, pārredzami un plaši 
apspriežas, kā arī informē 
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elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu un citas 
ieinteresētās personas.
4. Aģentūra, pamatojoties uz apspriežu 
rezultātiem, pabeidz pamatnostādņu 
projektu. Tā publisko visus saņemtos 
apsvērumus, ja vien tie nav konfidenciāli, 
un paskaidro, kā tie ir ņemti vērā 
pamatnostādņu galīgajā projektā, vai 
pamato, kāpēc tie ir noraidīti.
5. Komisija pamatnostādņu projektu 
iesniedz 13. panta 1. punktā minētajai 
Komitejai, lai tās galīgi pieņemtu saskaņā 
ar 13. panta 2. punktā minēto procedūru.
6. Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Aģentūras pieprasījuma var ierosināt tādu 
pašu procedūru pamatnostādņu 
atjaunināšanai.

Or. en

Pamatojums

Ierosinājuma mērķis ir precizēt pamatnostādņu izstrādes procedūru. Komisija pilnvaro 
Aģentūru, kura apspriežas un izstrādā un pieņem pamatnostādnes. Komisija tās padara 
saistošas, izmantojot komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.ea pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.ea pants
Tirdzniecības kodeksu izstrāde

1. Pēc pamatnostādņu pieņemšanas 
saskaņā ar 2.da pantu Aģentūra ne ilgāk 
kā sešu mēnešu laikā izstrādā 
tirdzniecības kodeksu projektus, kuri 
pilnīgi atbilst pamatnostādnēs 
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noteiktajiem principiem.
2. Izstrādājos šos kodeksus, Aģentūra 
atklāti, pārredzami un plaši apspriežas, kā 
arī informē visas ieinteresētās personas.
3. Aģentūra, pamatojoties uz apspriedēm, 
pabeidz un pieņem tirdzniecības 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 
ierosināt tādu pašu procedūru pastāvošo 
kodeksu atjaunināšanai.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības kodeksi pēc plašas apspriešanās jāizstrādā un jāpieņem Aģentūrai. Tiek 
pastiprināta Eiropas Parlamenta loma, paredzot tam iespēju ierosināt šo kodeksu 
pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.eb pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.eb pants
Kodeksu izstrāde

1. Pieņemot pamatnostādnes saskaņā ar 
2.ea pantu, Komisija pilnvaro 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu sešu mēnešu laikā 
izstrādāt kodeksu projektus, kuri pilnīgi 
atbilstu pamatnostādnēs noteiktajiem 
principiem.
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2. Šo kodeksu izstrādē elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
ņem vērā tirgus dalībnieku tehnisko 
pieredzi un tos informē.
3. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls kodeksu projektus 
iesniedz Aģentūrai.
4. Aģentūra atklāti, pārredzami un plaši 
apspriež kodeksu projektus.
5. Aģentūra, pamatojoties uz apspriedēm, 
pabeidz un pieņem kodeksu projektus. Tā 
publisko visus saņemtos apsvērumus, ja 
vien tie nav konfidenciāli, un paskaidro, 
kā tie ir ņemti vērā kodeksu galīgajos 
projektos, vai pamato, kāpēc tie ir 
noraidīti.
6. Pēc Aģentūras pašas iniciatīvas vai pēc 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
pieprasījuma pastāvošos kodeksus var 
pārskatīt saskaņā ar tādu pašu procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ierosinājuma mērķis ir precizēt kodeksu izstrādes procedūru. Komisija pilnvaro PSO Eiropas 
tīklu, kurš sagatavo tehniskos projektus sadarbībā ar tirgus dalībniekiem. Aģentūra 
apspriežas un pieņem kodeksus.

Grozījums Nr. 89
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.f pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f pants svītrots
Apspriedes

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls, veicot savus 
uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, 
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atklātas un pārredzamas apspriedes ar 
visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, 
jo īpaši tad, kad tiek izstrādāti tehniskie 
un tirdzniecības kodeksi un ikgadējā 
darba programma, kā minēts 2.c panta 1. 
un 3. punktā; apspriedēs iesaista piegādes 
un ražošanas uzņēmumus, patērētājus, 
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.
2. Dokumentus un sanāksmju protokolus, 
kas saistīti ar 1. punktā minētajiem 
jautājumiem, publisko.
3. Pirms darba programmas un 2.c panta 
1. un 3. punktā minēto tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu pieņemšanas 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls dokumentē 
apspriedēs saņemtos komentārus un to, kā 
šie komentāri ir ievēroti. Ja komentārs 
nav ņemts vērā, jānorāda pamatojums.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrisko apspriešanos pašlaik īsteno Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa 
(ERGEG). Tāpēc šis uzdevums būtu jāuzņemas Aģentūrai, jo tai jau ir stabili noteikumi un 
pieredze, veicot sabiedrisko apspriešanos. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku 
interesēs, bet pārvades sistēmu operatori ir potenciāla ieinteresētā puse.

Grozījums Nr. 90
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.f pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f pants svītrots
Apspriedes
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1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls, veicot savus 
uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, 
atklātas un pārredzamas apspriedes ar 
visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, 
jo īpaši tad, kad tiek izstrādāti tehniskie 
un tirdzniecības kodeksi un ikgadējā 
darba programma, kā minēts 2.c panta 1. 
un 3. punktā; apspriedēs iesaista piegādes 
un ražošanas uzņēmumus, patērētājus, 
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.
2. Dokumentus un sanāksmju protokolus, 
kas saistīti ar 1. punktā minētajiem 
jautājumiem, publisko.
3. Pirms darba programmas un 2.c panta 
1. un 3. punktā minēto tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu pieņemšanas 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls dokumentē 
apspriedēs saņemtos komentārus un to, kā 
šie komentāri ir ievēroti. Ja komentārs 
nav ņemts vērā, jānorāda pamatojums.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrisko apspriešanos pašlaik īsteno Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa 
(ERGEG). Tāpēc šis uzdevums būtu jāuzņemas Aģentūrai, jo tai jau ir stabili noteikumi un 
pieredze, veicot sabiedrisko apspriešanos. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku 
interesēs, bet pārvades sistēmu operatori ir potenciāla ieinteresētā puse.

Grozījums Nr. 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.f pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f pants svītrots
Apspriedes

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls, veicot savus 
uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, 
atklātas un pārredzamas apspriedes ar 
visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, 
jo īpaši tad, kad tiek izstrādāti tehniskie 
un tirdzniecības kodeksi un ikgadējā 
darba programma, kā minēts 2.c panta 1. 
un 3. punktā; apspriedēs iesaista piegādes 
un ražošanas uzņēmumus, patērētājus, 
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.
2. Dokumentus un sanāksmju protokolus, 
kas saistīti ar 1. punktā minētajiem 
jautājumiem, publisko.
3. Pirms darba programmas un 2.c panta 
1. un 3. punktā minēto tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu pieņemšanas 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls dokumentē 
apspriedēs saņemtos komentārus un to, kā 
šie komentāri ir ievēroti. Ja komentārs 
nav ņemts vērā, jānorāda pamatojums.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrisko apspriešanos pašlaik īsteno Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa 
(ERGEG). Tāpēc šis uzdevums būtu jāuzņemas Aģentūrai, jo tai jau ir stabili noteikumi un 
pieredze, veicot sabiedrisko apspriešanos. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku 
interesēs, bet pārvades sistēmu operatori ir potenciāla ieinteresētā puse.
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Grozījums Nr. 92
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls, veicot savus 
uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, 
atklātas un pārredzamas apspriedes ar 
visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, jo 
īpaši tad, kad tiek izstrādāti tehniskie un 
tirdzniecības kodeksi un ikgadējā darba 
programma, kā minēts 2.c panta 1. un 
3. punktā; apspriedēs iesaista piegādes un 
ražošanas uzņēmumus, patērētājus, 
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls, veicot savus 
uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, 
atklātas un pārredzamas apspriedes ar 
visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, jo 
īpaši tad, kad tiek izstrādāti tehniskie un 
tirdzniecības kodeksi un ikgadējā darba 
programma, kā minēts 2.c panta 1. un 
3. punktā; apspriedēs iesaista dalībvalstis 
un kompetentās valsts iestādes, piegādes 
un ražošanas uzņēmumus, patērētājus, 
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.

Or. es

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt visu attiecīgo dalībnieku līdzdalību.

Grozījums Nr. 93
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.  Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls, veicot savus 
uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, 
atklātas un pārredzamas apspriedes ar 
visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, 

1. Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls, veicot savus 
uzdevumus, organizē savlaicīgas, plašas, 
atklātas un pārredzamas apspriedes tīkla 
lietotāju reprezentatīvām organizācijām, 
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jo īpaši tad, kad tiek izstrādāti tehniskie un 
tirdzniecības kodeksi un ikgadējā darba 
programma, kā minēts 2.c panta 1. un 
3. punktā; apspriedēs iesaista piegādes un 
ražošanas uzņēmumus, patērētājus, 
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, tostarp attiecīgās (nozares) 
asociācijas, tehniskās struktūras un 
interesentu grupas.

jo īpaši tad, kad tiek izstrādāti noteikumi 
par apspriežu procedūru, tehniskie un 
tirdzniecības kodeksi un ikgadējā darba 
programma, kā minēts 2.c panta 1. un 
3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Apspriežu efektivitāte ir atkarīga no atbilstošiem noteikumiem un procedūrām. Ir arī svarīgi, 
lai apspriežu protokolos būtu atspoguļoti visu dalībnieku viedokļi, kā arī sadarbība starp 
PSO Eiropas tīklu un tīkla lietotāju pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 94
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.f pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī panta 1. punktā minēto apspriežu 
mērķis ir lēmumu pieņemšanas procesā 
ņemt vērā visu ieinteresēto pušu intereses.

Or. en

Pamatojums

Sava monopola stāvokļa dēļ PSO nav raduši veikt sarunas ar saviem klientiem, tīkla 
lietotājiem. Lai nepieļautu to, ka PSO nevis apspriežas ar tīkla lietotājiem, bet tos tikai 
informē, apspriežu efektivitāti varētu nodrošināt to mērķa noteikšana.
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Grozījums Nr. 95
Paul Rübig

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.g pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas, kas saistītas ar 2.a līdz 2.h pantā 
minētajām elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla darbībām, 
sedz pārvades sistēmu operatori, un tās 
iekļauj tarifu aprēķinos.

Neattiecas uz versiju latviešu valodā.

Or. en

Pamatojums

Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla kompetence jāierobežo, to saglabājot tikai attiecībā 
uz aspektiem, kas ir saistīti ar tīklu. Tāpēc 2.c panta 3. punkta g) apakšpunkts ir jāsvītro, jo 
tirdzniecības noteikumi neattiecas uz aspektiem, kas saistīti ar tīklu.

Grozījums Nr. 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.g pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas, kas saistītas ar 2.a līdz 2.h pantā 
minētajām elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla darbībām, 
sedz pārvades sistēmu operatori, un tās 
iekļauj tarifu aprēķinos.

Izmaksas, kas saistītas ar 2.a līdz 2.h pantā 
minētajām elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla darbībām, 
sedz pārvades sistēmu operatori, un tās
iekļauj tarifu aprēķinos. Pārvaldes iestādes 
šīs izmaksas apstiprina tikai tad, ja tās ir 
pamatotas un proporcionālas.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut, ka Eiropas patērētājiem būtu jāsedz šīs organizācijas efektivitātes trūkums.
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Grozījums Nr. 97
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.g pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas, kas saistītas ar 2.a līdz 2.h pantā 
minētajām elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla darbībām, 
sedz pārvades sistēmu operatori, un tās 
iekļauj tarifu aprēķinos.

Izmaksas, kas saistītas ar 2.a līdz 2.h pantā 
minētajām elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla darbībām, 
sedz pārvades sistēmu operatori, un tās 
iekļauj tarifu aprēķinos. Pārvaldes iestādes 
šīs izmaksas apstiprina tikai tad, ja tās ir 
pamatotas un proporcionālas.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut, ka Eiropas patērētājiem būtu jāsedz šīs organizācijas efektivitātes trūkums.

Grozījums Nr. 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.h pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.h pants svītrots
Pārvades sistēmu operatoru reģionālā 

sadarbība
1. Pārvades sistēmu operatori 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla ietvaros izveido 
reģionālo sadarbību, sniedzot ieguldījumu 
2.c panta 1. punktā minēto uzdevumu 
veikšanā. Tie jo īpaši ik pēc diviem 
gadiem publicē reģionālos investīciju 
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plānus un var pieņemt investīciju 
lēmumus, pamatojoties uz reģionālajiem 
investīciju plāniem.
Reģionālie investīciju plāni nedrīkst būt 
pretrunā 2.c panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajam 10 gadu 
investīciju plānam.
2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
vadību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām izsolēm un balansēšanas un 
rezerves jaudu mehānismu integrāciju.
3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko 
teritoriju. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 13. panta 2. punktā.
Komisija šajā nolūkā var apspriesties ar 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu un Aģentūru.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka pastāv Eiropas noteikumi, neliedz PSO iet tālāk, nekā paredz minimālās prasības, un 
neliedz tiem izveidot ciešu sadarbību ar kaimiņiem. Reģionālo teritoriju noteikšana 
neizbēgami novedīs pie reģionālo tīklu konsolidācijas un jaunu iekšējo Eiropas „robežu” 
parādīšanās. Tam nav nekādas jēgas. Savstarpēji savienotā sistēmā jautājumi, kas saistīti ar 
uzticamību un pārrobežu plūsmām, ir jārisina globāli, kā Elektroenerģijas pārvades 
koordinācijas savienība (UCTE) atzina savā 2008. gada janvāra ziņojumā par atbilstību.

Grozījums Nr. 99
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.h pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
vadību, un veicina enerģijas biržu attīstību,
pārrobežu jaudas piešķiršanu ar netiešām 
izsolēm un balansēšanas un rezerves jaudu
mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
vadību, veicina enerģijas biržu attīstību un, 
ja tas ir efektīvi ekonomiskajā ziņā, 
veicina pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām izsolēm un pārrobežu 
balansēšanas mehānismu saderību.

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu jaudas piešķiršana ar netiešām izsolēm un balansēšanas mehānismu integrācija 
noteiktos apstākļos var būt dārgs un sarežģīts risinājums, salīdzinot ar ieguvumiem. PSO 
jābūt iespējai veicināt risinājumus, kas optimizē pārrobežu pasākumus.

Grozījums Nr. 100
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.h pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
vadību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām izsolēm un balansēšanas un 
rezerves jaudu mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
vadību, un veicina pārrobežu jaudas 
koordinētu piešķiršanu un balansēšanas un 
rezerves jaudu mehānismu integrāciju.

Or. en

Pamatojums

Tīkla un tirdzniecības noteikumu lielāka saskaņošana ir nepieciešama, lai panāktu integrētu 
enerģijas tirgu, taču tas nenozīmē, ka katrā dalībvalstī ir vajadzīgi identiski pasākumi. 
Standarta tirgus plānam var būt nepieciešams ārkārtīgi ilgs laiks, lai to īstenotu, un tas var 
izrādīties praktiski neiespējami. Enerģijas biržas un netiešās izsoles sniedz noteiktas iespējas 
pārrobežu tirdzniecības pārvaldībai, bet ir arī citas iespējas, un tās nedrīkst izslēgt.
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Grozījums Nr. 101
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.h pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
vadību, un veicina enerģijas biržu attīstību, 
pārrobežu jaudas piešķiršanu ar netiešām 
izsolēm un balansēšanas un rezerves jaudu 
mehānismu integrāciju.

Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
vadību, un veicina enerģijas biržu attīstību, 
pārrobežu jaudas piešķiršanu ar netiešām 
vai tiešām izsolēm, par ko kopīgi lemj 
iesaistītie pārvades sistēmu operatori, un 
balansēšanas un rezerves jaudu mehānismu 
integrāciju.

Or. en

Pamatojums

Lai gan netiešās izsoles ir ekonomiski efektīvs līdzeklis pārrobežu jaudas piešķiršanai, tas ne 
vienmēr ir piemērots, jo tas nav pielāgots jauniem reģionāliem enerģijas tirgiem, kuros notiek 
liberalizācijas process, un tas nenodrošina pienācīgu pārrobežu elektroenerģijas 
tirdzniecības līmeni ilgtermiņā (mēnešos vai gados).

Grozījums Nr. 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.h pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko 
teritoriju. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 13. panta 2. punktā.

svītrots

Komisija šajā nolūkā var apspriesties ar 
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elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu un Aģentūru.”

Or. de

Pamatojums

Reģionālo sadarbību iekšējā līmenī rīko tīkls. Tas, kā šo sadarbību īsteno un kādā 
organizatoriskajā līmenī to atbalsta, ir jautājums, kas jānosaka tīkla statūtos. Īpaša Komisijas 
rīcība nav ne vajadzīga, ne atbilstoša.

Grozījums Nr. 103
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.h pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko 
teritoriju. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 13. panta 2. punktā.

svītrots

Komisija šajā nolūkā var apspriesties ar 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklu un Aģentūru.

Or. en

Pamatojums

Reģionālajiem tirgiem jābūt pirmajam solim ceļā uz pilnībā integrētu Eiropas tirgu, un 
Komisijai nav jānosaka to ģeogrāfiskā struktūra.
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Grozījums Nr. 104
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.h pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
regulas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 13. panta 
2. punktā.

3. Ar mērķi izveidot patiesu iekšējo tirgu 
Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju, 
ņemot vērā pastāvošās reģionālās 
sadarbības struktūras. Minēto pasākumu, 
kas paredzēts šīs regulas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas minēta 13. panta 2. punktā.

Or. es

Pamatojums

Nedrīkst neņemt vērā jau notiekošo reģionālo sadarbību.

Grozījums Nr. 105
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.h pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
regulas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 13. panta 
2. punktā.

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju 
tikai pēc apspriešanās ar dalībvalstīm, kas 
atrodas attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
teritorijā. Minēto pasākumu, kas paredzēts 
šīs regulas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 13. panta 
2. punktā.
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Or. ro

Pamatojums

Attiecīgā reģiona dalībvalstis zina ne vien pastāvošos starpsavienojumus starp 
elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoriem, bet arī energoapgādes jaudas un 
pieprasījuma līmeņus kaimiņvalstīs.

Grozījums Nr. 106
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
2.ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.ha pants
Tehniskā sadarbība starp Kopienas un 

trešo valstu pārvades sistēmu operatoriem
1. Tehnisko sadarbību starp Kopienas 
pārvades sistēmu operatoriem un trešo 
valstu pārvades sistēmu operatoriem 
pārrauga valstu pārvaldes iestādes.
2. Ja tehniskās sadarbības laikā tiek 
konstatētas neatbilstības Aģentūras 
pieņemtajiem noteikumiem un kodeksiem, 
attiecīgā valsts pārvaldes iestāde prasa 
Aģentūrai paskaidrojumus.

Or. lt

Pamatojums

Regulā nav noteikts, kā sadarbība ar trešo valstu PSO tiks īstenota tehniskajā līmenī.

Grozījums Nr. 107
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – b. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
5. pants – 6. punkts



PE404.668v01-00 76/110 AM\717090LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā 
vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no 
kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 
250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas 
dati par katru iekārtu, lai varētu pārbaudīt 
visus operatīvos dispečervadības lēmumus 
un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās, 
starpsavienojumu izsolēs, rezerves tirgos 
un ārpusbiržas tirgos; jānodrošina, lai 
šiem datiem varētu piekļūt valsts pārvaldes 
iestādes, valsts konkurences iestādes un 
Komisija. Saglabājamā informācija par 
katru stundu un katru iekārtu cita starpā 
attiecas uz datiem par pieejamo ražošanas 
jaudu un ieplānotās rezerves, tostarp šo 
ieplānoto rezervju sadalījumu pa 
iekārtām, par laiku, kad notiek solīšana, un 
par laiku, kad notiek ražošana.

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā 
vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no 
kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 
250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas 
dati par katru iekārtu, kuras bruto 
uzstādītā jauda pārsniedz 100 MW; 
jānodrošina, lai šiem datiem varētu piekļūt 
valsts pārvaldes iestādes, valsts 
konkurences iestādes un Komisija. 
Saglabājamā informācija par katru stundu 
un katru iekārtu cita starpā attiecas uz 
datiem par pieejamo ražošanas jaudu un 
ieplānotās rezerves par laiku, kad notiek 
solīšana, un par laiku, kad notiek ražošana.

Or. de

Pamatojums

Saglabāt visus datus, kas nepieciešami, lai rekonstruētu elektrostacijas operatīvos lēmumus 
vai stratēģiju biržās, ir faktiski neiespējami. Turklāt šis noteikums radītu netaisnīgu attieksmi 
pret ražošanas uzņēmumiem, salīdzinot ar neatkarīgiem elektroenerģijas tirgotājiem (kam 
nav savu ražošanas jaudu), jo tas nosaka, ka šādi dati jāglabā tikai ražotājiem. Tas būtu 
nepamatoti, jo tas atbilst tikai daļai no kopējās piegādes tirgū.

Grozījums Nr. 108
Werner Langen

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – b. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā 
vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no 
kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 
250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas 

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā 
vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no 
kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 
250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas 
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dati par katru iekārtu, lai varētu pārbaudīt 
visus operatīvos dispečervadības lēmumus 
un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās, 
starpsavienojumu izsolēs, rezerves tirgos 
un ārpusbiržas tirgos; jānodrošina, lai 
šiem datiem varētu piekļūt valsts pārvaldes 
iestādes, valsts konkurences iestādes un 
Komisija. Saglabājamā informācija par 
katru stundu un katru iekārtu cita starpā 
attiecas uz datiem par pieejamo ražošanas 
jaudu un ieplānotās rezerves, tostarp šo 
ieplānoto rezervju sadalījumu pa 
iekārtām, par laiku, kad notiek solīšana, un 
par laiku, kad notiek ražošana.

dati par katru iekārtu, kuras bruto 
uzstādītā jauda pārsniedz 100 MW; 
jānodrošina, lai šiem datiem varētu piekļūt 
valsts pārvaldes iestādes, valsts 
konkurences iestādes un Komisija. 
Saglabājamā informācija par katru stundu 
un katru iekārtu cita starpā attiecas uz 
datiem par pieejamo ražošanas jaudu un 
ieplānotās rezerves par laiku, kad notiek 
solīšana, un par laiku, kad notiek ražošana.

Or. de

Pamatojums

Saglabāt visus datus, kas nepieciešami, lai rekonstruētu elektrostacijas operatīvos lēmumus 
vai stratēģiju biržās, ir faktiski neiespējami. Turklāt šis noteikums radītu netaisnīgu attieksmi 
RER ražošanas uzņēmumiem, salīdzinot ar neatkarīgiem elektroenerģijas tirgotājiem (kam 
nav savu ražošanas jaudu), jo tas nosaka, ka šādi dati jāglabā tikai ražotājiem. Tas būtu 
nepamatoti, jo tas atbilst tikai daļai no kopējās piegādes tirgū.

Grozījums Nr. 109
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts – b. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā 
vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no 
kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 
250 MW, piecus gadus jāglabā visi stundas 
dati par katru iekārtu, lai varētu pārbaudīt 
visus operatīvos dispečervadības lēmumus 
un solītāju rīcību elektroenerģijas biržās, 
starpsavienojumu izsolēs, rezerves tirgos 
un ārpusbiržas tirgos; jānodrošina, lai 
šiem datiem varētu piekļūt valsts pārvaldes 
iestādes, valsts konkurences iestādes un 

6. Ražošanas uzņēmumiem, kuru īpašumā 
vai ekspluatācijā ir ražošanas aktīvi, no 
kuriem vienam uzstādītā jauda ir vismaz 
250 MWe, piecus gadus jāglabā visi 
stundas dati par katru iekārtu, kuras 
uzstādītā jauda ir vismaz 250 MWe; 
jānodrošina, lai šiem datiem varētu piekļūt 
valsts pārvaldes iestādes, valsts 
konkurences iestādes un Komisija.
Saglabājamā informācija par katru stundu 
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Komisija. Saglabājamā informācija par 
katru stundu un katru iekārtu cita starpā 
attiecas uz datiem par pieejamo ražošanas 
jaudu un ieplānotās rezerves, tostarp šo 
ieplānoto rezervju sadalījumu pa 
iekārtām, par laiku, kad notiek solīšana, 
un par laiku, kad notiek ražošana.”

un katru iekārtu cita starpā attiecas uz 
datiem par pieejamo ražošanas jaudu un 
ieplānotās rezerves.

Or. en

Pamatojums

Saglabāt visu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu operatīvos lēmumus vai 
stratēģiju biržās, ir faktiski neiespējami. Turklāt ierosinātais noteikums radītu atšķirīgu 
attieksmi pret ražošanas uzņēmumiem un neatkarīgiem tirgotājiem, jo tikai ražošanas 
uzņēmumiem būtu jānodrošina, lai regulatoru rīcībā būtu visa nepieciešamā informācija, lai 
varētu pārbaudīt to lēmumus biržās un operatīvos dispečervadības lēmumus.

Grozījums Nr. 110
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) regulas 6. panta 1. punktā pievieno 
šādas daļas:
„
Pārvaldes iestādes pārrauga sastrēgumu 
pārvaldību valsts elektroenerģijas 
sistēmās un starpsavienojumos.
Pārvades sistēmu operatori savas 
sastrēgumu pārvaldības procedūras, 
tostarp jaudas piešķiršanas procedūras, 
iesniedz apstiprināšanai pārvaldes 
iestādēm. Pārvaldes iestādes pirms 
apstiprināšanas var pieprasīt šajos 
noteikumos izdarīt grozījumus.”

Or. en

(Groza Regulas 1228/2003 1. panta 6. punktu, iekļaujot 2 jaunas daļas)
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Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu, Regulā 1228/2003 ir skaidri jānosaka, ka regulatori 
oficiāli apstiprina sastrēgumu pārvaldības procedūras.

Grozījums Nr. 111
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) regulas 6. pantā iekļauj šādu 1.a 
punktu:
„1.a Pārvaldes iestādes pārrauga 
sastrēgumu pārvaldību valsts 
elektroenerģijas sistēmās un 
starpsavienojumos.
Pārvades sistēmu operatori savas 
sastrēgumu pārvaldības procedūras, 
tostarp jaudas piešķiršanas procedūras, 
iesniedz apstiprināšanai pārvaldes 
iestādēm. Pārvaldes iestādes pirms 
apstiprināšanas var pieprasīt šajos 
noteikumos izdarīt grozījumus.”

Or. en

(iekļauj Regulas 1228/2003 6. pantā jaunu 1.a punktu)

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu, Regulā 1228/2003 ir skaidri jānosaka, ka regulatori 
oficiāli apstiprina sastrēgumu pārvaldības procedūras.
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Grozījums Nr. 112
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) regulas 6. pantā iekļauj šādu 1.a 
punktu:
„1.a Pārvaldes iestādes pārrauga 
sastrēgumu pārvaldību valsts 
elektroenerģijas sistēmās un 
starpsavienojumos.
Pārvades sistēmu operatori savas 
sastrēgumu pārvaldības procedūras, 
tostarp jaudas piešķiršanas procedūras, 
iesniedz apstiprināšanai pārvaldes 
iestādēm. Pārvaldes iestādes pirms 
apstiprināšanas var pieprasīt šajos 
noteikumos izdarīt grozījumus.”

Or. en

(iekļauj Regulas 1228/2003 6. pantā jaunu 1.a punktu)

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu, Regulā 1228/2003 ir skaidri jānosaka, ka regulatori 
oficiāli apstiprina sastrēgumu pārvaldības procedūras.

Grozījums Nr. 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) regulas 6. pantā iekļauj šādu 1.a 
punktu:
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„1.a Pārvaldes iestādes pārrauga 
sastrēgumu pārvaldību valsts 
elektroenerģijas sistēmās un 
starpsavienojumos.”

Or. en

(iekļauj Regulas 1228/2003 6. pantā jaunu 1.a punktu)

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu, Regulā 1228/2003 ir skaidri jānosaka, ka regulatori 
oficiāli apstiprina sastrēgumu pārvaldības procedūras.

Grozījums Nr. 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b) regulas 6. pantā iekļauj šādu 1.b 
punktu:
„1.b Pārvades sistēmu operatori savas 
sastrēgumu pārvaldības procedūras, 
tostarp jaudas piešķiršanas un 
sastrēgumu ienākumu sadalīšanas 
procedūras, iesniedz apstiprināšanai 
pārvaldes iestādēm. Pārvaldes iestādes 
pirms apstiprināšanas var pieprasīt šajos 
noteikumos izdarīt grozījumus.”

Or. en

(iekļauj Regulas 1228/2003 6. pantā jaunu 1.b punktu)

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu, Regulā 1228/2003 ir skaidri jānosaka, ka regulatori 
oficiāli apstiprina sastrēgumu pārvaldības procedūras.
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Grozījums Nr. 115
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Visus ienākumus, kas rodas 
starpsavienojuma jaudu piešķiršanas 
rezultātā, izmanto turpmāk minētajiem 
nolūkiem šādā prioritārā secībā:

6. Visus ienākumus, kas rodas 
starpsavienojuma jaudu piešķiršanas 
rezultātā, iegrāmato atsevišķā kontā un 
izmanto:

(a) piešķirtās jaudas faktiskās pieejamības 
nodrošināšanai;

(a) projektiem, lai nostiprinātu Aģentūras 
apstiprināto tīklu;

(b) investīcijām tīklos, ar kurām uztur vai 
palielina starpsavienojumu jaudas.

(b) investīcijām tīklos, ar kurām uztur vai 
palielina starpsavienojumu jaudas.

Ja ieņēmumus nevar izmantot pirmās 
daļas a) vai b) punktā minētajā nolūkā, 
tos iegrāmato atsevišķā kontā, līdz tos var 
izmantot minētajā nolūkā. Neatkarīga 
sistēmas operatora gadījumā atlikušos 
ieņēmumus pēc a) un b) apakšpunkta 
piemērošanas uzglabā neatkarīgais 
sistēmas operators atsevišķā kontā, līdz 
tos var izmantot pirmās daļas a) vai 
b) punktā minētajā nolūkā.

Or. it

Pamatojums

Sastrēgumi ir jāpārvalda, lai nostiprinātu pārvades tīklu.

Grozījums Nr. 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 6. punkts – pirmais teikums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Visus ienākumus, kas rodas 
starpsavienojuma jaudu piešķiršanas 
rezultātā, izmanto turpmāk minētajiem 
nolūkiem šādā prioritārā secībā:

6. Visus ienākumus, kas rodas 
starpsavienojuma jaudu piešķiršanas un 
sastrēguma maksu rezultātā, izmanto 
turpmāk minētajiem nolūkiem:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu, Regulā 1228/2003 ir skaidri jānosaka veids, kādā 
izmanto ienākumus no sastrēguma maksām.

Grozījums Nr. 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 6. punkts – pirmais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Visus ienākumus, kas rodas 
starpsavienojuma jaudu piešķiršanas 
rezultātā, izmanto turpmāk minētajiem 
nolūkiem šādā prioritārā secībā:

6. Visus ienākumus, kas rodas 
starpsavienojuma jaudu piešķiršanas 
rezultātā, izmanto turpmāk minētajiem 
nolūkiem:

Or. en

Pamatojums

Ienākumu sadalei nav nepieciešama prioritāte, jo ideālā sadalīšanas metode ir atkarīga no 
tīkla struktūras veida un iespējamām „šaurajām vietām”.

Grozījums Nr. 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 6. punkts – (b) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) investīcijām tīklos, ar kurām uztur vai 
palielina starpsavienojumu jaudas.

(b) investīcijām tīklos, ar kurām uztur vai 
palielina starpsavienojumu jaudas, jo īpaši 
tām, kas ļauj attīstīt „viedos” tīklus un 
integrēt gan plaša mēroga enerģijas 
ražošanu no neizsīkstošiem resursiem, 
gan decentralizētu enerģijas ražošanu.

Or. en

Pamatojums

Šai daļai ir jāatbilst pastāvošajai Savienības politikai, kas paredz energoefektivitātes un 
neizsīkstošo enerģijas resursu izmantošanas veicināšanu.

Grozījums Nr. 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 6. punkts – (b.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b.a) kā ienākumus, kas valsts pārvaldes 
iestādēm jāņem vērā, apstiprinot tīkla 
tarifu aprēķināšanas metodes un/vai 
novērtējot tarifu grozīšanas 
nepieciešamību.

Or. en

Pamatojums

No jauna iekļauj noteikumu, kas bija svītrots no Regulas 1228/2003.
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Grozījums Nr. 120
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 6. punkts – (b.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b.a) kā ienākumus, kas pārvaldes
iestādēm jāņem vērā, apstiprinot tīkla 
tarifu aprēķināšanas metodes un/vai 
novērtējot tarifu grozīšanas 
nepieciešamību.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nepieļaut juridisko nedrošību, ko radītu tas, ka tiktu atņemta iespēja šos 
ienākumus ņemt vērā, aprēķinot tarifus.

Grozījums Nr. 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 6. punkts – b.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b.b) novietojumsignāliem, pieprasījuma 
puses pasākumiem, piemēram, slodzes 
pārnešanai un prečmaiņas tirdzniecībai;

Or. en

Pamatojums

Novietojumsignāliem būtu jāstimulē elektroenerģijas ražotājus nostiprināt jaudu vietās, kas ir 
tuvu patērētājiem, un izvairīties no iespējamiem pārvades sastrēgumiem. Slodzes pārnešana 
ir ļoti svarīgs pieprasījuma puses pārvaldības mērķis, jo tas izmaina enerģijas izmantošanas 
raksturu, enerģijas izmantošanu no maksimumslodzes laika pārnesot uz periodiem, kad nav 
maksimumslodzes. Visbeidzot, prečmaiņas tirdzniecība nozīmē, ka dispečervadība veicina 
elektroenerģijas plūsmas pret galvenajām plūsmām, kas sistēmā rada sastrēgumus.
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Grozījums Nr. 122
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 6. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar izmantot pirmās daļas 
a) vai b) punktā minētajā nolūkā, tos 
iegrāmato atsevišķā kontā, līdz tos var 
izmantot minētajā nolūkā. Neatkarīga 
sistēmas operatora gadījumā atlikušos 
ieņēmumus pēc a) un b) apakšpunkta 
piemērošanas uzglabā neatkarīgais 
sistēmas operators atsevišķā kontā, līdz 
tos var izmantot pirmās daļas a) vai 
b) punktā minētajā nolūkā.”

Ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot 
pirmās daļas a) vai b) punktā minētajā 
nolūkā līdz tā gada beigām, kurā tie iegūti, 
šos ieņēmumus izmanto nolūkam, kas 
minēts šī punkta c) apakšpunktā”.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nepieļaut juridisko nedrošību, ko radītu tas, ka tiktu atņemta iespēja šos 
ienākumus ņemt vērā, aprēķinot tarifus.

Grozījums Nr. 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 6. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar izmantot pirmās daļas 
a) vai b) punktā minētajā nolūkā, tos 
iegrāmato atsevišķā kontā, līdz tos var 
izmantot minētajā nolūkā. Neatkarīga 
sistēmas operatora gadījumā atlikušos 
ieņēmumus pēc a) un b) apakšpunkta 
piemērošanas uzglabā neatkarīgais 

Ja ieņēmumus nevar izmantot pirmās daļas 
a) vai b) punktā minētajā nolūkā, tos 
iegrāmato atsevišķā kontā, līdz tos var 
izmantot minētajā nolūkā.
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sistēmas operators atsevišķā kontā, līdz 
tos var izmantot pirmās daļas a) vai 
b) punktā minētajā nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību pilnīgas īpašumtiesību nošķiršanas principam, šī punkta daļa par 
neatkarīgiem sistēmas operatoriem ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 124
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
6. pants – 6. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieņēmumus nevar izmantot pirmās daļas 
a) vai b) punktā minētajā nolūkā, tos 
iegrāmato atsevišķā kontā, līdz tos var 
izmantot minētajā nolūkā. Neatkarīga 
sistēmas operatora gadījumā atlikušos 
ieņēmumus pēc a) un b) apakšpunkta 
piemērošanas uzglabā neatkarīgais 
sistēmas operators atsevišķā kontā, līdz 
tos var izmantot pirmās daļas a) vai 
b) punktā minētajā nolūkā.

Ja ieņēmumus nevar izmantot pirmās daļas 
a) vai b) punktā minētajā nolūkā, tad ar 
Aģentūras apstiprinājumu pārvaldes 
iestādes šos ieņēmumus var ņemt vērā, 
apstiprinot tīkla tarifu aprēķināšanas 
metodes un/vai novērtējot tarifu 
grozīšanas nepieciešamību.

Or. en

Pamatojums

Ieņēmumi no sastrēgumu pārvaldības pirmkārt jāizmanto pieejamās jaudas maksimālai 
palielināšanai un jaunas infrastruktūras būvniecībai, lai mazinātu sastrēgumus. Taču ir 
jāatzīst, ka nebūtu efektīvi un praktiski iespējams pilnībā novērst visus sastrēgumus Eiropas 
tīklā. Tāpēc regulā ir jāsaglabā iespēja ieņēmumus atdot atpakaļ patērētājiem zemākas 
maksas veidā, bet tikai kā pēdējo līdzekli un ar Aģentūras apstiprinājumu.
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Grozījums Nr. 125
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc pieprasījuma jaunus līdzstrāvas 
starpsavienojumus starp dalībvalstīm var 
uz noteiktu laikposmu atbrīvot no 
noteikumiem, kas paredzēti šīs regulas 
6. panta 6. punktā un Direktīvas 
2003/54/EK 8. pantā, 20. pantā un 
23. panta 2., 3. un 4. punktā atbilstoši 
šādiem nosacījumiem: 

1. Pēc pieprasījuma jaunus līdzstrāvas 
starpsavienojumus starp dalībvalstīm var 
vismaz uz 10 gadu laikposmu atbrīvot no 
noteikumiem, kas paredzēti šīs regulas 
6. panta 6. punktā un Direktīvas 
2003/54/EK 8. pantā, 20. pantā un 
23. panta 2., 3. un 4. punktā atbilstoši 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā lielās investīcijas, kas nepieciešamas jaunienācējiem, kā arī jaudas ievērojamos 
palielinājumus pastāvošajos starpsavienojumos, šajā regulā ir jāparedz pietiekami ilgs 
laikposms šo investīciju amortizācijai.

Grozījums Nr. 126
Gabriele Albertini

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc pieprasījuma jaunus līdzstrāvas 
starpsavienojumus starp dalībvalstīm var 
uz noteiktu laikposmu atbrīvot no 
noteikumiem, kas paredzēti šīs regulas 
6. panta 6. punktā un Direktīvas 
2003/54/EK 8. pantā, 20. pantā un 
23. panta 2., 3. un 4. punktā atbilstoši 
šādiem nosacījumiem:

1. Pēc pieprasījuma jaunus līdzstrāvas 
starpsavienojumus starp dalībvalstīm var 
uz noteiktu laikposmu atbrīvot no 
noteikumiem, kas paredzēti šīs regulas 
6. panta 6. punktā un Direktīvas 
2003/54/EK 8., 10. un 20. pantā un 
22.c panta 4., 5. un 6. punktā atbilstoši 
šādiem nosacījumiem:
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Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas priekšlikumu pašreizējā versija paredz atbrīvojuma noteikumu 
attiecināšanu uz Elektroenerģijas direktīvas jauno 8. pantu par īpašumtiesību nošķiršanu. Lai 
nodrošinātu šīs normas pareizu interpretāciju, ir jāprecizē atbrīvojuma attiecināšana uz 
10. pantu (kas neatkarīgo sistēmas operatoru iespēju attiecībā uz pārvades sistēmām saista ar 
nosacījumu par īpašumtiesību nošķiršanu).

Atsauces uz Elektroenerģijas direktīvas pantiem ir koriģētas atbilstoši grozītajai Direktīvai 
2003/54.

Grozījums Nr. 127
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izņēmuma gadījumos 1. punktu piemēro 
arī maiņstrāvas starpsavienojumiem ar 
noteikumu, ka attiecīgo investīciju 
izmaksas un riski ir īpaši augsti, salīdzinot 
ar izmaksām un riskiem, kas parasti rodas, 
kad savieno divas blakus esošas valsts 
pārvades sistēmas ar maiņstrāvas 
starpsavienojumu.

2. Šī panta 1. punktu piemēro arī 
maiņstrāvas starpsavienojumiem ar 
noteikumu, ka attiecīgo investīciju 
izmaksas un riski ir īpaši augsti, salīdzinot 
ar izmaksām un riskiem, kas parasti rodas, 
kad savieno divas blakus esošas valsts 
pārvades sistēmas ar maiņstrāvas 
starpsavienojumu.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku tirgus atvērtību, atbrīvojumus nedrīkst paredzēt tikai līdzstrāvas 
starpsavienojumiem.
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Grozījums Nr. 128
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Aģentūra četru nedēļu laikā izpilda 
Komisijas lēmumu grozīt vai atsaukt 
atbrīvojuma lēmumu un attiecīgi informē 
Komisiju.

Aģentūra vai kompetentā iestāde četru 
nedēļu laikā izpilda Komisijas lēmumu 
grozīt vai atsaukt atbrīvojuma lēmumu un 
attiecīgi informē Komisiju.

Komisija ievēro konfidencialitāti attiecībā 
uz komerciāli svarīgu informāciju.

Komisija ievēro konfidencialitāti attiecībā 
uz komerciāli svarīgu informāciju.

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta starpsavienojuma būvniecība, 
un piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam starpsavienojums 
nav nodots ekspluatācijā.
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Or. it

Pamatojums

Laikposms, kurā Komisija var pieņemt atbrīvojuma lēmumu, ir jāierobežo līdz ne vairāk kā 
diviem mēnešiem, neparedzot Komisijai pilnvaras šo laikposmu pagarināt, lai tādējādi 
nepieļautu nekādas šaubas, kas varētu ietekmēt projekta ekonomisko aspektu.

Ierosinātie termiņi (divi vai pieci gadi, ja projekts nav sācies vai netiek ekspluatēts) ir 
nepieņemami, jo projekti ir jāvērtē individuāli, ņemot vērā to konkrētās iezīmes.

Grozījums Nr. 129
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Aģentūra četru nedēļu laikā izpilda 
Komisijas lēmumu grozīt vai atsaukt 
atbrīvojuma lēmumu un attiecīgi informē 

Aģentūra četru nedēļu laikā izpilda 
Komisijas lēmumu grozīt vai atsaukt 
atbrīvojuma lēmumu un attiecīgi informē 
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Komisiju. Komisiju.
Komisija ievēro konfidencialitāti attiecībā 
uz komerciāli svarīgu informāciju.

Komisija ievēro konfidencialitāti attiecībā 
uz komerciāli svarīgu informāciju.

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta starpsavienojuma būvniecība, 
un piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam starpsavienojums 
nav nodots ekspluatācijā.

Or. de

Grozījums Nr. 130
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 6. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta starpsavienojuma būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam starpsavienojums nav 
nodots ekspluatācijā.

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku trīs gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta starpsavienojuma būvniecība, un 
septiņus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam starpsavienojums nav
nodots ekspluatācijā.

Or. ro

Grozījums Nr. 131
Gabriele Albertini

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pārskatot piešķirto atbrīvojumu 
8. punktā minētajos apstākļos, 
kompetentās iestādes apspriežas ar 
pieteikuma iesniedzēju un pienācīgi ņem 
vērā kavējumus, kas radušies 
administratīvo vai cita veida procedūru 
dēļ, nepārvaramas varas dēļ un jebkuru 
citu iemeslu dēļ attiecībā uz lēmumu, kuri 
nav atkarīgi no pieteikuma iesniedzēja 
kontroles vai gribas.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu investīciju netraucētai veikšanai, ir jānosaka konkrēti 
kritēriji attiecībā uz atbrīvojuma lēmuma pārskatīšanu. Sarežģītu investīciju gadījumos 
investīciju risks var bieži vien ietvert dažādus notikumus, kas koordinētā veidā norisinās 
vienlaikus, un kavējumi bieži vien var rasties ilgstošu administratīvo procedūru vai citu 
procedūru dēļ, ko projekta finansētājs nevar ietekmēt.

Grozījums Nr. 132
Paul Rübig

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
par 1. punktā minēto nosacījumu 
piemērošanu un noteikt procedūru 4. un 
5. punkta piemērošanai. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs regulas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Šī panta piemērošanas nosacījumi jau ir pienācīgi noteikti attiecīgajā noteikumā, un nav 
vajadzīgi plašāki noteikumi komitoloģijas pamatnostādņu veidā.

Grozījums Nr. 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
par 1. punktā minēto nosacījumu 
piemērošanu un noteikt procedūru 4. un 
5. punkta piemērošanai. Minēto pasākumu, 
kas paredzēts šīs regulas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem
saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.”

7. Komisija var grozīt pamatnostādnes par 
1. punktā minēto nosacījumu piemērošanu 
un noteikt procedūru 4. un 5. punkta 
piemērošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, groza saskaņā ar 
13. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 134
Gabriele Albertini

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Atbrīvojumus, kas paredzēti 7. panta 
1. punktā, automātiski piemēro 
atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar 
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Regulas 1228/2003 7. pantu, dienā, kad 
stājas spēkā šī regula.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut jaunu investīciju diskrimināciju saistībā ar atbrīvojumu režīmu. Atbrīvojumi, 
kas piešķirti attiecībā uz trešo personu piekļuvi, jau atbilst kritērijiem, kas noteikti Regulā 
1228/2003. Lai nepieļautu konkurences kropļojumus un atkārtotu procedūru jau piešķirtajiem 
atbrīvojumiem, ir nepieciešams pastāvošos atbrīvojuma lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 
Regulas 1228/2003 7. pantu, nepārprotami attiecināt uz Direktīvas 2003/54 jauno 8. pantu 
(īpašumtiesību nošķiršana).

Grozījums Nr. 135
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Atbrīvojumus, kas paredzēti 7. panta 
1. punktā, automātiski piemēro 
atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar 
Regulas 1228/2003 7. pantu, dienā, kad 
stājas spēkā šī regula.”

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut jaunu investīciju diskrimināciju saistībā ar atbrīvojumu režīmu. Atbrīvojumi, 
kas piešķirti attiecībā uz trešo personu piekļuvi, jau atbilst kritērijiem, kas noteikti Regulā 
1228/2003.

Grozījums Nr. 136
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7.-a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Iekļauj šādu 7.-a pantu:
„7.-a pants

Administratīvo šķēršļu likvidēšana, lai 
palielinātu jaudu

Dalībvalstis pārskata savas procedūras, 
lai noteiktu un atceltu administratīvos 
šķēršļus, kas liedz palielināt 
starpsavienojumu jaudas apjomu. 
Dalībvalstis nosaka tīkla segmentus, kuri 
jāpastiprina, lai palielinātu 
starpsavienojumu jaudas vispārējo līmeni 
saskaņā ar plašas tirgus integrācijas 
mērķi.”

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu jaudas trūkums ir nopietns šķērslis Eiropas gāzes tirgu integrācijas panākšanai. 
Lai veicināt pārrobežu jaudas palielināšanu, ES dalībvalstīm ir jāuzņemas saistības palielināt 
jaudu un noteikt un likvidēt administratīvos šķēršļus, kas to liedz.

Grozījums Nr. 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„7.a pants svītrots
Mazumtirdzniecības tirgi

Lai veicinātu funkcionējošu un 
pārredzamu pārrobežu 
mazumtirdzniecības tirgu veidošanos 
reģionālā un Kopienas mērogā, 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikti 
pārvades sistēmu operatoru, sadales 
sistēmu operatoru, piegādes uzņēmumu, 
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patērētāju un vajadzības gadījumā citu 
tirgus dalībnieku pienākumi attiecībā uz 
līgumiem, saistībām pret patērētāju, datu 
apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumiem, datu īpašumtiesībām un 
uzskaiti.
Šos noteikumus publisko, tos izstrādā 
nolūkā saskaņot piekļuvi pārrobežu 
patērētājiem, un tos pārskata pārvaldes 
iestādes.”

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus saskaņošanu ir jāsvītro vai 
jāiekļauj tikai priekšlikumā direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (COM/2007/0528 galīgā redakcija). 
Priekšlikumam par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā (COM 2007-531) būtu jāattiecas tikai uz vairumtirdzniecības tirgu un piegādes 
drošību.

Grozījums Nr. 138
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu funkcionējošu un pārredzamu 
pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu 
veidošanos reģionālā un Kopienas mērogā, 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikti 
pārvades sistēmu operatoru, sadales 
sistēmu operatoru, piegādes uzņēmumu, 
patērētāju un vajadzības gadījumā citu 
tirgus dalībnieku pienākumi attiecībā uz 
līgumiem, saistībām pret patērētāju, datu 
apmaiņas un līguma izpildes noteikumiem, 
datu īpašumtiesībām un uzskaiti.

Lai veicinātu funkcionējošu un pārredzamu 
tirgu veidošanos reģionālā un Kopienas 
mērogā, dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
noteikti pārvades sistēmu operatoru, 
sadales sistēmu operatoru, piegādes 
uzņēmumu, patērētāju un vajadzības 
gadījumā citu tirgus dalībnieku pienākumi 
attiecībā uz līgumiem, saistībām pret 
patērētāju, datu apmaiņas un līguma 
izpildes noteikumiem, datu īpašumtiesībām 
un uzskaiti.

Šos noteikumus publisko, tos izstrādā 
nolūkā saskaņot piekļuvi pārrobežu 

Šos noteikumus publisko, un tos pārskata 
pārvaldes iestādes.
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patērētājiem, un tos pārskata pārvaldes 
iestādes.

Or. en

Pamatojums

Mērķis, ka paredz saskaņotus pārrobežu mazumtirdzniecības tirgus, nav nepieciešams labi 
funkcionējošu reģionālo un Kopienas vairumtirdzniecības tirgu attīstībai, un tiem jābūt 
prioritātei. Būtu pilnībā jāizvērtē šāda normatīvā mērķa sekas un rūpīgi jāanalizē attiecīgās 
izmaksas un ieguvumi, jo ir iespējams, ka būtu nozīmīgas saistītās izmaksas, kas atsvērtu 
ieguvumus.

Grozījums Nr. 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos noteikumus publisko, tos izstrādā 
nolūkā saskaņot piekļuvi pārrobežu 
patērētājiem, un tos pārskata pārvaldes 
iestādes.”

Šos noteikumus izstrādā nolūkā veicināt 
un aizsargāt piekļuvi pārrobežu
patērētājiem. Šos noteikumus publisko, 
kad tos pārbaudījušas pārvaldes iestādes.”

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm jāpaliek atbildīgām par gala lietotāju tirgiem un par pamatnosacījumiem, 
tostarp par nosacījumiem, kas attiecas uz sadales tīklu operatoriem.

Grozījums Nr. 140
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgā gadījumā pamatnostādnēs, 
kas paredz minimālo saskaņošanas 
pakāpi šīs regulas mērķa sasniegšanai, 
ietver arī

svītrots

a) ziņas par informācijas sniegšanu 
saskaņā ar 5. pantā noteiktajiem 
principiem;
b) ziņas par mazumtirdzniecības tirgus 
jautājumiem, kas minēti 7.a pantā;
c) ziņas par pieslēguma noteikumiem, kas 
regulē attiecības starp pārvades sistēmu 
operatoriem un pieslēgtajiem 
patērētājiem;
d) ziņas par savstarpējas savietojamības 
noteikumiem;
e) ziņas par elektroenerģijas tirdzniecības 
noteikumiem;
f) ziņas par balansēšanas un rezerves 
jaudas noteikumiem, kuru mērķis ir 
turpināt balansēšanas un rezerves jaudas 
tirgu integrāciju;
g) ziņas par investīciju veicināšanas 
noteikumiem, tostarp attiecībā uz 
novietojumsignāliem;
h) ziņas par jautājumiem, kas minēti 
2.c panta 3. punktā.

Or. de

Pamatojums

Apjoms pilnvarām, kas Komisijai nodotas ar komitoloģijas procedūru, nav atbilstošs. Jo īpaši 
gadījumos, kad Komisija sāk strādāt jaunā jomā, pilnvaru deleģēšanai jābūt formulētai daudz 
precīzāk satura, mērķa un apjoma ziņā.
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Grozījums Nr. 141
Werner Langen

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgā gadījumā pamatnostādnēs, kas 
paredz minimālo saskaņošanas pakāpi šīs 
regulas mērķa sasniegšanai, ietver arī

3. Attiecīgā gadījumā specifiskās 
pamatnostādnēs, kas paredz minimālo 
saskaņošanas pakāpi šīs regulas mērķa 
sasniegšanai, ietver arī

a) ziņas par informācijas sniegšanu saskaņā 
ar 5. pantā noteiktajiem principiem;

a) ziņas par informācijas sniegšanu saskaņā 
ar 5. pantā noteiktajiem principiem;

b) ziņas par mazumtirdzniecības tirgus 
jautājumiem, kas minēti 7.a pantā;

b) ziņas par mazumtirdzniecības tirgus 
jautājumiem, kas minēti 7.a pantā;

c) ziņas par pieslēguma noteikumiem, kas 
regulē attiecības starp pārvades sistēmu 
operatoriem un pieslēgtajiem patērētājiem;

c) ziņas par pieslēguma noteikumiem, kas 
regulē attiecības starp pārvades sistēmu 
operatoriem un pieslēgtajiem patērētājiem;

d) ziņas par savstarpējas savietojamības 
noteikumiem;

d) ziņas par savstarpējas savietojamības 
noteikumiem;

e) ziņas par elektroenerģijas tirdzniecības 
noteikumiem;
f) ziņas par balansēšanas un rezerves 
jaudas noteikumiem, kuru mērķis ir 
turpināt balansēšanas un rezerves jaudas 
tirgu integrāciju;

e) ziņas par balansēšanas un rezerves 
jaudas noteikumiem, kuru mērķis —
neatkarīgi no pārrobežu dienas 
tirdzniecības prioritātes ieviešanas — ir 
turpināt balansēšanas un rezerves jaudas 
tirgu integrāciju;

g) ziņas par investīciju veicināšanas 
noteikumiem, tostarp attiecībā uz 
novietojumsignāliem;

f) ziņas par investīciju veicināšanas 
noteikumiem, tostarp attiecībā uz 
novietojumsignāliem;

h) ziņas par jautājumiem, kas minēti 
2.c panta 3. punktā.

g) ziņas par jautājumiem, kas minēti 
2.c panta 3. punktā.

Or. de

Pamatojums

Apjoms pilnvarām, kas Komisijai nodotas ar komitoloģijas procedūru, nav atbilstošs. Jo īpaši 
gadījumos, kad Komisija sāk strādāt jaunā jomā — kā tas ir attiecībā uz elektroenerģijas 
vairumtirdzniecību —, pilnvaru deleģēšanai jābūt formulētai daudz precīzāk satura, mērķa un 
apjoma ziņā.
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Saskaņā ar sastrēgumu pārvaldības pamatnostādnēm, kas izstrādātas, pamatojoties uz šo 
pantu, un pašlaik ir spēkā, kopš 2008. gada 1. janvāra pastāv prasība ieviest pārrobežu 
dienas tirdzniecību.

Grozījums Nr. 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ziņas par mazumtirdzniecības tirgus 
jautājumiem, kas minēti 7.a pantā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus saskaņošanu ir jāsvītro vai 
jāiekļauj tikai priekšlikumā direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (COM/2007/0528 galīgā redakcija). 
Priekšlikumam par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā (COM 2007-531) būtu jāattiecas tikai uz vairumtirdzniecības tirgu un piegādes 
drošību.

Grozījums Nr. 143
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ziņas par mazumtirdzniecības tirgus 
jautājumiem, kas minēti 7.a pantā;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Mērķis, ka paredz saskaņotus pārrobežu mazumtirdzniecības tirgus, nav nepieciešams labi 
funkcionējošu reģionālo un Kopienas vairumtirdzniecības tirgu attīstībai, un tiem jābūt šīs 
regulas galvenajam aspektam.  Labas prakses priekšlikumi bieži vien ir labāki nekā oficiālas 
pamatnostādnes attiecīgajā jomā, kas lielā mērā ir subsidiaritātes jautājums.

Grozījums Nr. 144
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ziņas par elektroenerģijas tirdzniecības 
noteikumiem;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Apjoms pilnvarām, kas Komisijai nodotas ar komitoloģijas procedūru, nav atbilstošs. Jo īpaši 
gadījumos, kad Komisija sāk strādāt jaunā jomā — kā tas ir attiecībā uz elektroenerģijas 
vairumtirdzniecību —, pilnvaru deleģēšanai jābūt formulētai daudz precīzāk satura, mērķa un 
apjoma ziņā.

Saskaņā ar sastrēgumu pārvaldības pamatnostādnēm, kas izstrādātas, pamatojoties uz šo 
pantu, un pašlaik ir spēkā, kopš 2008. gada 1. janvāra pastāv prasība ieviest pārrobežu 
dienas tirdzniecību.

Grozījums Nr. 145
Paul Rübig

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ziņas par elektroenerģijas tirdzniecības 
noteikumiem;

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Pamatnostādņu vai kodeksu sniegšana ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 146
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ziņas par balansēšanas un rezerves 
jaudas noteikumiem, kuru mērķis ir 
turpināt balansēšanas un rezerves jaudas 
tirgu integrāciju;

f) ziņas par balansēšanas un rezerves 
jaudas noteikumiem, kuru mērķis —
neatkarīgi no pārrobežu dienas 
tirdzniecības prioritātes ieviešanas — ir 
turpināt balansēšanas un rezerves jaudas 
tirgu integrāciju;

Or. de

Pamatojums

Apjoms pilnvarām, kas Komisijai nodotas ar komitoloģijas procedūru, nav atbilstošs. Jo īpaši 
gadījumos, kad Komisija sāk strādāt jaunā jomā — kā tas ir attiecībā uz elektroenerģijas 
vairumtirdzniecību —, pilnvaru deleģēšanai jābūt formulētai daudz precīzāk satura, mērķa un 
apjoma ziņā.

Saskaņā ar sastrēgumu pārvaldības pamatnostādnēm, kas izstrādātas, pamatojoties uz šo 
pantu, un pašlaik ir spēkā, kopš 2008. gada 1. janvāra pastāv prasība ieviest pārrobežu 
dienas tirdzniecību.

Grozījums Nr. 147
Paul Rübig

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3. punkts – g) apakšpunkts



PE404.668v01-00 104/110 AM\717090LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ziņas par investīciju veicināšanas 
noteikumiem, tostarp attiecībā uz 
novietojumsignāliem;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Atļauja tam, ko dēvē par novietojumsignāliem elektroenerģijas tīkliem, jau ir iekļauta 
8. panta 2. punktā. Tāpēc turpmāki noteikumi par pamatnostādņu pieņemšanu ir lieki.

Grozījums Nr. 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3. punkts – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ziņas par jautājumiem, kas minēti 
2.c panta 3. punktā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

2.e panta 3. punktā ir noteikums par pamatnostādņu pieņemšanu saskaņā ar 2.c panta 
3. punktu. Tā kā citas pamatnostādnes, kas minētas 8. panta 1. punktā, Komisija var tikai 
grozīt, nevis pieņemt, 8. pantā iekļautā atsauce sistemātisku apsvērumu dēļ ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3. punkts – h) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ziņas par jautājumiem, kas minēti 
2.c panta 3. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jautājumus, kas minēti 2.c panta 3. punktā, nav jāiekļauj pamatnostādnēs, kas minētas 
8. pantā.

Grozījums Nr. 150
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecīgā gadījumā un pēc Aģentūras 
priekšlikuma saskaņā ar 2.e panta 
1. punktu Komisija var pieņemt 
stratēģiskas pamatnostādnes jomās, kas 
minētas 2.c panta 3. un 5. punktā; 
elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls minētās 
pamatnostādnes izmanto par pamatu, lai 
sagatavotu sīki izstrādātus tehniskos 
kodeksus, kas minēti 2.c panta 3. punktā, 
un 10 gadu investīciju plānu, kas minēts 
2.c panta 5. punktā.

Or. en

Pamatojums

2.e pantā minētās procedūras dēļ arī 8. pantā jābūt minētai iespējai pieņemt „stratēģiskas 
pamatnostādnes”, ievērojot tādu pašu procedūru kā citām regulā paredzētajām 
pamatnostādnēm. Tāpēc ir nepieciešams šajā pantā iekļaut 3. punktu. Šajā pantā minēto 
pamatnostādņu saraksts ir jāpārbauda, ņemot vērā 11 jomas.
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Grozījums Nr. 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var pieņemt pamatnostādnes
par 1. līdz 3. punktā minētajiem 
jautājumiem. Tā var grozīt 4. punktā 
minētās pamatnostādnes saskaņā ar 4., 5. 
un 6. pantā noteiktajiem principiem, jo 
īpaši paredzot sīki izstrādātas 
pamatnostādnes par visām praktiski 
lietotām jaudas piešķiršanas metodēm un 
nodrošinot, lai pārslodzes novēršanas 
(sastrēgumu pārvaldības) mehānismu 
attīstība atbilstu iekšējā tirgus mērķiem. 
Attiecīgā gadījumā šādos grozījumos 
paredz kopīgus noteikumus par 
minimālajiem drošības un darbības 
standartiem tīkla darbībai un lietošanai, 
kā minēts 5. panta 2. punktā.

5. Aģentūra pieņem pamatnostādnes
saskaņā ar 2.da pantu.

Minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
cita starpā to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Pieņemot vai grozot pamatnostādnes, 
Komisija pārliecinās, ka tās paredz 
mazāko saskaņošanas līmeni, kas 
vajadzīgs, lai sasniegtu šīs regulas 
mērķus, un nepārsniedz to, kas vajadzīgs 
šim nolūkam.
Pieņemot vai grozot pamatnostādnes, 
Komisija norāda, kādas darbības tā ir 
veikusi attiecībā uz trešo valstu, kuras 
veido daļu no Eiropas elektroenerģijas 
sistēmas, noteikumu atbilstību 
attiecīgajām pamatnostādnēm.
Pieņemot šīs pamatnostādnes pirmoreiz, 
Komisija nodrošina, ka tās vienā 
pasākumu projektā ietver vismaz tos 
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jautājumus, kas minēti 1. punkta a) un d) 
apakšpunktā un 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu principu, ka Aģentūra ir atbildīga par šo pamatnostādņu izstrādi un pieņemšanu 
pēc plašām apspriedēm.

Grozījums Nr. 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1228/2003
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt pamatnostādnes par 
1. līdz 3. punktā minētajiem jautājumiem. 
Tā var grozīt 4. punktā minētās 
pamatnostādnes saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantā noteiktajiem principiem, jo īpaši 
paredzot sīki izstrādātas pamatnostādnes 
par visām praktiski lietotām jaudas 
piešķiršanas metodēm un nodrošinot, lai 
pārslodzes novēršanas (sastrēgumu 
pārvaldības) mehānismu attīstība atbilstu 
iekšējā tirgus mērķiem. Attiecīgā gadījumā 
šādos grozījumos paredz kopīgus 
noteikumus par minimālajiem drošības un 
darbības standartiem tīkla darbībai un 
lietošanai, kā minēts 5. panta 2. punktā.

Komisija var grozīt pamatnostādnes par 1. 
līdz 3. punktā minētajiem jautājumiem. Tā 
var grozīt 4. punktā minētās 
pamatnostādnes saskaņā ar 4., 5. un 
6. pantā noteiktajiem principiem, jo īpaši 
paredzot sīki izstrādātas pamatnostādnes 
par visām praktiski lietotām jaudas 
piešķiršanas metodēm un nodrošinot, lai 
pārslodzes novēršanas (sastrēgumu 
pārvaldības) mehānismu attīstība atbilstu 
iekšējā tirgus mērķiem. Attiecīgā gadījumā 
šādos grozījumos paredz kopīgus 
noteikumus par minimālajiem drošības un 
darbības standartiem tīkla darbībai un 
lietošanai, kā minēts 5. panta 2. punktā.

Minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
cita starpā to papildinot, pieņem saskaņā ar 
13. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
cita starpā to papildinot, groza saskaņā ar 
13. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Pieņemot vai grozot pamatnostādnes, 
Komisija pārliecinās, ka tās paredz mazāko 
saskaņošanas līmeni, kas vajadzīgs, lai 
sasniegtu šīs regulas mērķus, un 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs šim nolūkam.

Grozot pamatnostādnes, Komisija 
pārliecinās, ka tās paredz mazāko 
saskaņošanas līmeni, kas vajadzīgs, lai 
sasniegtu šīs regulas mērķus, un 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs šim nolūkam.
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Pieņemot vai grozot pamatnostādnes, 
Komisija norāda, kādas darbības tā ir 
veikusi attiecībā uz trešo valstu, kuras 
veido daļu no Eiropas elektroenerģijas 
sistēmas, noteikumu atbilstību attiecīgajām 
pamatnostādnēm.

Grozot pamatnostādnes, Komisija norāda, 
kādas darbības tā ir veikusi attiecībā uz 
trešo valstu, kuras veido daļu no Eiropas 
elektroenerģijas sistēmas, noteikumu 
atbilstību attiecīgajām pamatnostādnēm.

Pieņemot šīs pamatnostādnes pirmoreiz, 
Komisija nodrošina, ka tās vienā 
pasākumu projektā ietver vismaz tos 
jautājumus, kas minēti 1. punkta a) un d) 
apakšpunktā un 2. punktā.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 153
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1228/2003
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Šādi aizstāj 12. panta 1. punktu:
1. Neierobežojot 2. punktu, dalībvalstis
nodrošina, ka valsts pārvaldes iestādēm ir 
kompetence efektīvi nodrošināt šīs regulas 
ievērošanu, piešķirot tām vai citām 
iestādēm juridisku kompetenci izdot 
rīkojumus par ievērošanu un piemērot 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas. Dalībvalstis vēlākais līdz 
2010. gada 1. janvārim par šiem 
noteikumiem paziņo Komisijai un 
nekavējoties ziņo tai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Or. en
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(Maina Regulas (EK) 2003/1228 12. panta 1. punkta formulējumu)

Pamatojums

Kā norāda Eiropas Energoregulatoru padome, Regulas 1228/2003 īstenošanas pašreizējā 
stadijā ir vērojami trūkumi, ko rada tas, ka dalībvalstis nepiemēro efektīvas sankcijas. Ir 
jānodrošina, ka regulatori efektīvi izmanto piespiedu pasākumu pilnvaras, lai piemērotu 
sankcijas par regulas prasību neievērošanu.

Grozījums Nr. 154
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1228/2003
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Šādi aizstāj 12. panta 1. punktu:
1. Neierobežojot 2. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, ka pārvaldes iestādēm, kas 
izveidotas saskaņā ar Direktīvas 
2003/54/EK 2. pantu, ir kompetence 
efektīvi nodrošināt šīs regulas ievērošanu, 
piešķirot tām vai citām iestādēm juridisku 
kompetenci izdot rīkojumus par 
ievērošanu un piemērot efektīvas, 
preventīvas un samērīgas sankcijas.
Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 
1. janvārim par šiem noteikumiem 
paziņo Komisijai un nekavējoties ziņo 
tai par jebkādiem turpmākiem 
grozījumiem, kas tos skar.

Or. en

(Maina Regulas (EK) 2003/1228 12. panta 1. punkta formulējumu)

Pamatojums

Regulas 1228/2003 īstenošanas pašreizējā stadijā ir vērojami trūkumi, ko rada tas, ka 
dalībvalstis nepiemēro efektīvas sankcijas. Florences forumā tika paustas nopietnas bažas 
par to, cik mazā mērā pārvaldes iestādes izmanto savas pilnvaras piemērot sankcijas par 
regulas prasību neievērošanu. Gadījumā, ja tā netiek ievērota, nedrīkst būt nekādu sarunu, un 
regulatoriem jābūt pilnvarām efektīvi izmantot savas piespiedu pasākumu pilnvaras.
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