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Grozījums Nr. 38
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Taču patlaban visiem Kopienas 
uzņēmumiem nevar garantēt tiesības pārdot 
gāzi jebkurā dalībvalstī ar vienādiem 
noteikumiem, bez diskriminācijas vai 
ierobežojumiem. Īpaši jānorāda, ka visās 
dalībvalstīs vēl nepastāv nediskriminējoša 
pieeja tīkliem un vienlīdz efektīva 
regulatīvā uzraudzība, jo pašreizējais 
tiesiskais regulējums nav pietiekams.

(3) Taču patlaban visiem uzņēmumiem
visās dalībvalstīs nevar garantēt tiesības 
pārdot gāzi jebkurā dalībvalstī ar 
vienādiem noteikumiem, bez 
diskriminācijas vai ierobežojumiem. Īpaši 
jānorāda, ka visās dalībvalstīs vēl nepastāv 
nediskriminējoša pieeja tīkliem un vienlīdz 
efektīva regulatīvā uzraudzība, jo 
pašreizējais tiesiskais regulējums nav 
pietiekams.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts rada iespaidu, ka konkurences problēmas, kuras Komisija 
risina, pastāv visās dalībvalstīs visā Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 39
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Kopienu Statistikas biroja 
(Eurostat) nesen publicētie dati liecina, ka 
2005. gadā 57,7 % no ES–27 vajadzīgā 
gāzes daudzuma nodrošināja tās imports. 
Lai gan laikposmā no 1995. līdz 
2005. gadam ES–27 saražotās dabasgāzes 
apjoms īpaši nemainījās, iekšējais 
dabasgāzes patēriņš pieauga par 33 %, 
un, lai to nodrošinātu, par 77 % 
palielinājās dabasgāzes importa apjomi. 



PE404.542v02-00 4/99 AM\717626LV.doc

LV

Izņemot Dāniju un Nīderlandi, kuras 
vienīgās pašas eksportē dabasgāzi, un 
Lielbritāniju, Rumāniju un Poliju, kurām 
vajadzīgo dabasgāzes daudzumu 
nodrošina attiecīgi 10 %, 30 % un 70 % 
tās importa, pārējām dalībvalstīm 80 % 
vajadzīgo energoresursu nodrošina 
dabasgāzes piegādes.

Or. ro

Pamatojums

Šie statistikas dati ir vajadzīgi, lai sniegtu priekšstatu par Eiropas dabasgāzes tirgu un 
dalībvalstu atkarību no dabasgāzes importa, lai nodrošinātu sev vajadzīgos energoresursus.

Grozījums Nr. 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine,
Catherine Trautmann un Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas 2007. gada 10. janvāra 
paziņojumā „Enerģētikas politika Eiropai” 
uzvērts, cik svarīgi ir pabeigt dabasgāzes 
iekšējā tirgus izveidi un pieņemt vienādus 
noteikumus visiem Kopienas dabasgāzes 
uzņēmumiem. Paziņojums par iekšējo 
enerģētikas tirgu un nozares konkurences 
pētījuma noslēguma ziņojums liecina, ka 
pašreizējie noteikumi un pasākumi nav 
pietiekams pamats funkcionējoša iekšējā 
tirgus izveidei.

(4) Komisijas 2007. gada 10. janvāra 
paziņojumā „Enerģētikas politika Eiropai” 
uzvērts, cik svarīgi ir pabeigt dabasgāzes 
iekšējā tirgus izveidi un pieņemt vienādus 
noteikumus visiem Kopienas dabasgāzes 
uzņēmumiem. Paziņojums par iekšējo 
enerģētikas tirgu liecina, ka pašreizējie 
noteikumi un pasākumi nav pietiekams 
pamats funkcionējoša iekšējā tirgus 
izveidei. Turklāt arī nozares konkurences 
pētījuma noslēguma ziņojums un 
ietekmes novērtējums, ko sagatavoja trešā 
iekšējam enerģijas tirgum piemērojamo 
tiesību aktu kopuma atbalstam, nesniedza 
pārliecinošus pierādījumus, kas ļautu 
noteikt labāko vai vienīgo veidu, kā 
uzlabot tirgus darbību.

Or. fr
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Pamatojums

ITRE komiteja, saņemot ietekmes novērtējumu, to asi kritizēja, sevišķi par ļoti diskutablām 
statistiskām korelācijām un daudziem nepilnīgiem un nepamatotiem datiem. Šis novērtējums 
sniedza daļēju pārskatu par to, kā patiesībā darbojas dabasgāzes tirgi Eiropā, un tāpēc 
nebija iespējams noteikt vienu vienīgu veidu šo tirgu darbības uzlabošanai.

Grozījums Nr. 41
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Daudzās dalībvalstīs tirgū dominē 
lielie uzņēmumi. Valsts pārvaldes 
iestādēm jābūt tiesīgām konstatēt viena 
gāzes uzņēmuma dominējošo stāvokli
tirgū un sagatavot vidēja termiņa plānu, 
kas nodrošinātu, ka šā uzņēmuma daļa 
attiecīgajā tirgū nepārsniedz 20 %. 
Attiecīgais tirgus ir jānosaka Komisijai, 
ņemot vērā jebkuras izmaiņas tirgus 
ģeogrāfiskajā mērogā.

Or. en

Pamatojums

Šādi varēs atvērt dalībvalstu tirgus, sevišķi tos, kuros dominē lielie uzņēmumi, un nodrošināt 
citiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju tirgum. Tā kā tirgi kļūst aizvien integrētāki, 
palielināsies tirgus ģeogrāfiskais lielums, tādējādi šis noteikums ļaus uzņēmumiem augt, tirgu 
integrācijai kļūstot vēl ciešākai.

Grozījums Nr. 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Daudzās dalībvalstīs tirgū dominē 
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lielie uzņēmumi. Valsts pārvaldes 
iestādēm jābūt tiesīgām konstatēt gāzes 
uzņēmumu dominējošo stāvokli tirgū un 
īstenot vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka attiecīgā tirgus daļa 
nevienam uzņēmumam nepārsniedz 30 %, 
trim lielākajiem uzņēmumiem kopā —
50 % un pieciem lielākajiem uzņēmumiem 
kopā — 66,7 %. Attiecīgais tirgus ir 
jānosaka Komisijai, ņemot vērā jebkuras 
izmaiņas tirgus ģeogrāfiskajā mērogā.

Or. en

Pamatojums

Lai attiecīgajos tirgos novērstu manipulācijas ar kopējām cenām, ir svarīga ne tikai lielākā 
uzņēmuma tirgus daļa, bet arī zināmā mērā kliedēta koncentrācija pārējā tirgū; šo tirgus 
koncentrāciju vērtē par konkurences uzraudzību atbildīgās iestādes, nosakot koncentrācijas 
likmi (KL 1, KL 3 vai KL 5).

Grozījums Nr. 43
Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Daudzās dalībvalstīs tirgū dominē 
lielie uzņēmumi. Valsts pārvaldes 
iestādēm jābūt tiesīgām konstatēt viena 
gāzes uzņēmuma dominējošo stāvokli 
tirgū un sagatavot vidēja termiņa plānu, 
kas nodrošinātu, ka šā uzņēmuma daļa 
attiecīgajā tirgū nepārsniedz 40 % 
atbilstīgi Komisijas kritērijam, pēc kura 
vērtē nozīmīgu tirgus dalībnieku. 
Attiecīgais tirgus ir jānosaka Komisijai, 
ņemot vērā jebkuras izmaiņas tirgus 
ģeogrāfiskajā mērogā.

Or. en



AM\717626LV.doc 7/99 PE404.542v02-00

LV

Pamatojums

Šādi varēs atvērt dalībvalstu tirgus, sevišķi tos, kuros dominē lielie uzņēmumi, un nodrošināt 
citiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju tirgum. Tā kā tirgi kļūst aizvien integrētāki, 
palielināsies tirgus ģeogrāfiskais lielums, tādējādi šis noteikums ļaus uzņēmumiem augt, tirgu 
integrācijai kļūstot vēl ciešākai.

Grozījums Nr. 44
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Daudzās dalībvalstīs tirgū dominē 
lielie uzņēmumi. Valsts pārvaldes 
iestādēm jābūt tiesīgām konstatēt viena 
gāzes uzņēmuma dominējošo stāvokli 
tirgū un sagatavot vidēja termiņa plānu, 
kas nodrošinātu, ka šā uzņēmuma daļa 
attiecīgajā tirgū nepārsniedz 50 %, kas ir 
pat vairāk, nekā Komisijas noteiktais 
kritērijs, pēc kura vērtē nozīmīgu tirgus 
dalībnieku. Attiecīgais tirgus ir jānosaka 
Komisijai, ņemot vērā jebkuras izmaiņas 
tirgus ģeogrāfiskajā mērogā.

Or. en

Pamatojums

Šādi varēs atvērt dalībvalstu tirgus, sevišķi tos, kuros dominē lielie uzņēmumi, un nodrošināt 
citiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju tirgum. Tā kā tirgi kļūst aizvien integrētāki, 
palielināsies tirgus ģeogrāfiskais lielums, tādējādi šis noteikums ļaus uzņēmumiem augt, tirgu 
integrācijai kļūstot vēl ciešākai.



PE404.542v02-00 8/99 AM\717626LV.doc

LV

Grozījums Nr. 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann un Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nenošķirot tīklus no ražošanas un 
piegādes darbībām, mēs riskējam ne vien 
ar diskrimināciju tīkla ekspluatācijā, bet arī 
ar to, ka vertikāli integrēti uzņēmumi 
zaudē stimulu pienācīgi investēt tīklos.

(5) Nenošķirot tīklus no ražošanas un 
piegādes darbībām, mēs riskējam ne vien 
ar diskrimināciju tīkla ekspluatācijā, bet arī 
ar to, ka uzņēmumi zaudē stimulu pienācīgi 
investēt tīklos. Operatora galvenā 
motivācija investīcijām ir gūtā samaksa. 
Ja valsts pārvaldes iestāde noteiktu mazu 
samaksu, investīcijas tā rezultātā varētu 
mazināties. Turpretim, ja noteiktu 
taisnīgu un samērīgu samaksu, 
nodrošinot, ka ieņēmumi sedz izmaksas 
un attiecīgais ieguldījums atmaksājas, 
investīciju apjoms automātiski pieaugtu 
neatkarīgi no tā, vai tīkla operators ir 
integrētas grupas loceklis. Tāpēc 
investīciju galvenais noteicošais pamata 
faktors ir cenu regulēšana, kā arī valsts 
pārvaldes iestāžu loma un pilnvaras, kas 
jāstiprina, lai pabeigtu iekšējā tirgus 
izveidi patērētāja interesēs.

Or. fr

Pamatojums

Uzņēmuma īpašumtiesību struktūra nav noteicošais faktors investīcijām, kuras veic, 
pamatojoties uz iespēju, ka ieguldījums atmaksāsies un nesīs peļņu. Nošķirot īpašumtiesības, 
nevar atrisināt visu monopolu radīto problēmu, proti, risku, ka stāvokli varētu izmantot, lai 
gūtu maksimālus ieņēmumus no monopola. Šis risks pastāv neatkarīgi no īpašumtiesību 
struktūras un no tā, vai uzņēmums ir vai nav vertikāli integrēts. 
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Grozījums Nr. 46
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nenošķirot tīklus no ražošanas un 
piegādes darbībām, mēs riskējam ne vien 
ar diskrimināciju tīkla ekspluatācijā, bet arī 
ar to, ka vertikāli integrēti uzņēmumi zaudē 
stimulu pienācīgi investēt tīklos.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pašreizējie tiesiskie un funkcionālie 
nošķiršanas noteikumi nav nodrošinājuši 
pārvades sistēmu operatoru efektīvu 
nošķiršanu. Eiropadome 2007. gada 8. un 
9. marta sanāksmē Briselē aicināja 
Komisiju izstrādāt tiesību aktu projektus, 
lai panāktu efektīvu piegādes un ražošanas 
darbību nodalījumu no tīkla operācijām.

(6) Pašreizējie tiesiskie un funkcionālie 
nošķiršanas noteikumi vēl nav 
nodrošinājuši pārvades sistēmu operatoru 
efektīvu nošķiršanu katrā dalībvalstī, 
daļēji tāpēc, ka nav pilnībā īstenoti spēkā 
esošie Eiropas tiesību akti. Eiropadome 
2007. gada 8. un 9. marta sanāksmē Briselē 
aicināja Komisiju izstrādāt tiesību aktu 
projektus, lai panāktu efektīvu piegādes un 
ražošanas darbību nodalījumu no tīkla 
operācijām.

Or. en

Pamatojums

Jāatzīmē — viens no iemesliem nepietiekamai Eiropas enerģijas tirgu darbībai ir tas, ka nav 
pilnībā īstenoti spēkā esošie noteikumi, un tas uzsvērts arī 2007. gada 10. janvāra Nozares 
konkurences pētījuma noslēguma ziņojuma 151.–153. un 478. punktā.
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Grozījums Nr. 48
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Iesniegtais ietekmes novērtējums 
nespēja viennozīmīgi apliecināt, ka 
enerģētikas nozarē pastāv cēloņsakarība 
starp diskrimināciju attiecībā uz pieeju 
tirgum un īpašumtiesību struktūru, starp 
investīciju apjomu un īpašumtiesību 
struktūru vai starp cenu un īpašumtiesību 
struktūru. Pieejamie empīriskie dati 
drīzāk vedina domāt, ka pastāv 
cēloņsakarība starp visiem šiem faktoriem 
un efektīvu regulējumu.

Or. de

Pamatojums

Iesniegtais ietekmes novērtējums nodrošina datus izskatāmo priekšlikumu empīriskam 
pamatojumam. Pat pēc ietekmes novērtējuma un tā pamatojuma rūpīgas pārbaudes joprojām 
ir šaubas, vai ar ierosināto pasākumu kopumu varēs sasniegt tam noteiktos mērķus.

Grozījums Nr. 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Efektīvi nošķirt var tikai vienā veidā —
likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu 
dabisko motivāciju diskriminēt 
konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un 
investīcijām. Vienkāršākais un stabilākais 
risinājums dabiskā interešu konflikta 
novēršanai un piegādes drošības 
panākšanai ir īpašumtiesību nošķiršana —
tīkla īpašnieks, kas nav atkarīgs no 
piegādes un ražošanas interesēm, tiek 

(7) Efektīvi nošķirt var tikai vienā veidā —
likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu 
dabisko motivāciju diskriminēt 
konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un 
investīcijām. Komisija uzskata, ka 
vienkāršākais un stabilākais risinājums 
dabiskā interešu konflikta novēršanai un 
garantētai drošai piegādei ir īpašumtiesību 
nošķiršana — tīkla īpašnieks, kas nav 
atkarīgs no piegādes un ražošanas 
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iecelts par tīkla operatoru. Tāpēc Eiropas 
Parlamenta 2007. gada 10. jūlijā 
pieņemtajā rezolūcijā par gāzes un 
elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību 
nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma par 
visefektīvāko līdzekli, lai nediskriminējoši 
veicinātu investīcijas infrastruktūrā, jaunu 
dalībnieku taisnīgu piekļuvi tīklam un 
pārredzamību tirgū. Minēto iemeslu dēļ 
dalībvalstīm jānodrošina, ka tai pašai 
personai vai personām nav iespēju 
kontrolēt (tostarp izmantojot mazākuma 
veto tiesības stratēģiski svarīgos lēmumos, 
piemēram, par investīcijām) ražošanas vai 
piegādes uzņēmumu un tajā pašā laikā 
būt ieinteresētai pārvades sistēmas 
operatorā vai pārvades sistēmā vai 
izmantot savas tiesības šajos uzņēmumos. 
Un otrādi — ja persona kontrolē pārvades 
sistēmas operatoru, jāizslēdz iespēja šai 
pašai personai būt ieinteresētai piegādes 
uzņēmumā vai izmantot savas tiesības 
šajā uzņēmumā.

interesēm, tiek iecelts par tīkla operatoru. 
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlijā 
pieņemtajā rezolūcijā par gāzes un 
elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību 
nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma par 
efektīvu līdzekli, lai nediskriminējoši 
veicinātu investīcijas infrastruktūrā, jaunu 
dalībnieku taisnīgu piekļuvi tīklam un 
pārredzamību tirgū. Ņemot vērā, ka 
Kopiena nav tiesīga pieprasīt uzņēmumu 
un ražošanas līdzekļu ekspropriāciju un 
tai ir saistošas pamattiesības uz īpašumu, 
arī dalībvalstīm tomēr jābūt tiesīgām 
piemērot ne tik radikālus un apgrūtinošus 
mehānismus, lai novērstu interešu 
konfliktus un nodrošinātu investīcijas. 
Turklāt tikai šādas alternatīvas spēj 
garantēt vienlīdzīgu attieksmi pret valsts 
un privātajiem uzņēmumiem, kas ir viens 
no Kopienas tiesību aktu 
pamatprincipiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan īpašumtiesību nošķiršanu var uzskatīt par efektīvu līdzekli interešu konflikta 
novēršanai integrētos uzņēmumos, visi līdz šim izvirzītie argumenti īpašumtiesību nošķiršanas 
atbalstam nav spējuši pārliecināt, ka pašreizējās ar konkurenci saistītās problēmas Eiropas 
enerģijas tirgos var atrisināt tikai un vienīgi īpašumtiesību nošķiršana pārvades sistēmas 
operatoru līmenī.

Grozījums Nr. 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann un Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Efektīvi nošķirt var tikai vienā veidā — (7) Efektīvi nošķirt var vienā veidā —
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likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu 
dabisko motivāciju diskriminēt 
konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un 
investīcijām. Vienkāršākais un stabilākais
risinājums dabiskā interešu konflikta 
novēršanai un piegādes drošības 
panākšanai ir īpašumtiesību nošķiršana —
tīkla īpašnieks, kas nav atkarīgs no 
piegādes un ražošanas interesēm, tiek 
iecelts par tīkla operatoru. Tāpēc Eiropas 
Parlamenta 2007. gada 10. jūlijā 
pieņemtajā rezolūcijā par gāzes un 
elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām minēts, ka īpašumtiesību 
nošķiršana pārvades līmenī uzskatāma 
par visefektīvāko līdzekli, lai 
nediskriminējoši veicinātu investīcijas 
infrastruktūrā, jaunu dalībnieku taisnīgu 
piekļuvi tīklam un pārredzamību tirgū. 
Minēto iemeslu dēļ dalībvalstīm 
jānodrošina, ka tai pašai personai vai 
personām nav iespēju kontrolēt (tostarp 
izmantojot mazākuma veto tiesības 
stratēģiski svarīgos lēmumos, piemēram, 
par investīcijām) ražošanas vai piegādes 
uzņēmumu un tajā pašā laikā būt 
ieinteresētai pārvades sistēmas operatorā 
vai pārvades sistēmā vai izmantot savas 
tiesības šajos uzņēmumos. Un otrādi — ja 
persona kontrolē pārvades sistēmas 
operatoru, jāizslēdz iespēja šai pašai 
personai būt ieinteresētai piegādes 
uzņēmumā vai izmantot savas tiesības 
šajā uzņēmumā.

likvidējot vertikāli integrētu uzņēmumu 
dabisko motivāciju diskriminēt 
konkurentus attiecībā uz pieeju tīkliem un 
investīcijām. Viens no risinājumiem 
dabiskā interešu konflikta novēršanai ir 
īpašumtiesību nošķiršana — tīkla 
īpašnieks, kas nav atkarīgs no piegādes un 
ražošanas interesēm, tiek iecelts par tīkla 
operatoru. Turklāt Eiropas Parlaments
2007. gada 10. jūlijā pieņemtajā rezolūcijā 
par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām atzina, ka turpmāku 
nodalīšanas pasākumu piemērošana gāzes 
nozarē ir neskaidra, un tāpēc prasīja 
izstrādāt īpašus risinājumus, lai nozarē 
varētu izveidot iekšējo gāzes tirgu, ņemot 
vērā atšķirības starp nākamā un 
iepriekšējā posma tirgiem.

Or. fr

Pamatojums

Īpašumtiesību nošķiršana ir viens no Komisijas ierosinātajiem veidiem, kā novērst interešu 
konfliktu, kas raksturīgs vertikāli integrētiem uzņēmumiem. Tas nav vienīgais veids, kā to 
panākt, un tai jābūt vienai no vairākām direktīvā noteiktām izvēles iespējam. Nav 
pārliecinošu pierādījumu tam, ka īpašumtiesību nošķiršana ļauj garantēt drošu piegādi. 
Neviens nopietns ietekmes novērtējums šādu pierādījumu nav sniedzis.



AM\717626LV.doc 13/99 PE404.542v02-00

LV

Grozījums Nr. 51
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai arī kādu sistēmu īstenotu, tai 
efektīvi jānovērš jebkurš interešu 
konflikts starp ražotājiem un pārvades 
sistēmas operatoriem, un valsts pārvaldes 
iestādēm tā nedrīkst kļūt par apgrūtinošu 
un traucējošu regulējuma kārtību, ko ir 
sarežģīti un dārgi īstenot.

Or. en

Pamatojums

Lai arī kādu sistēmu ieviestu, tai jābūt efektīvai un vienkāršai.

Grozījums Nr. 52
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai arī kādu sistēmu īstenotu, tai 
efektīvi jānovērš jebkurš interešu 
konflikts starp ražotājiem un pārvades 
sistēmas operatoriem, lai veicinātu 
vajadzīgās investīcijas un 
jaunpienācējiem garantētu pieeju tirgum 
saskaņā ar pārredzamu un efektīvu 
regulējumu.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīgās investīcijas veiks tikai tad, ja nebūs interešu konflikta starp ražotājiem un 
pārvades sistēmas operatoriem.
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Grozījums Nr. 53
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai arī kādu sistēmu īstenotu, tai 
efektīvi jānovērš jebkurš interešu 
konflikts starp ražotājiem un pārvades 
sistēmas operatoriem, un valsts pārvaldes 
iestādēm tā nedrīkst kļūt par apgrūtinošu 
un traucējošu regulējuma kārtību, ko ir 
sarežģīti un dārgi īstenot.

Or. en

Pamatojums

Lai arī kādu sistēmu ieviestu, tai jābūt efektīvai un vienkāršai.

Grozījums Nr. 54
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai arī kādu sistēmu īstenotu, tai 
efektīvi jānovērš jebkurš interešu 
konflikts starp ražotājiem un pārvades 
sistēmas operatoriem, un valsts pārvaldes 
iestādēm tā nedrīkst kļūt par apgrūtinošu 
un traucējošu regulējuma kārtību, ko ir 
sarežģīti un dārgi īstenot.

Or. en

Pamatojums

Lai arī kādu sistēmu ieviestu, tai jābūt efektīvai un vienkāršai.
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Grozījums Nr. 55
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (7a) Eiropas Savienībai dabasgāzi 
galvenokārt un aizvien vairāk piegādā 
ārpuskopienas valstis; ES regulējums 
jāveido, ņemot vērā gāzes nozares īpašo 
integrāciju pasaules tirgū, tostarp 
atšķirības starp nākamā un iepriekšējā 
posma tirgiem. 

Or. de

Pamatojums

Gan Eiropas Parlaments, gan Eiropadome ir prasījuši pienācīgi ņemt vērā atšķirības starp 
elektroenerģijas un gāzes nozari.

Grozījums Nr. 56
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Eiropas Parlaments 2007. gada 
10. jūlija rezolūcijā par gāzes un 
elektroenerģijas iekšējā tirgus 
perspektīvām atzina, „ka turpmāku 
nodalīšanas pasākumu piemērošana gāzes 
nozarē ir neskaidra” un ka tāpēc vajag 
„izstrādāt īpašus risinājumus, .. ņemot 
vērā atšķirības starp nākamā un 
iepriekšējā posma tirgiem”. Arī 
Eiropadome 2007. gada 8. un 9. marta 
sanāksmē Briselē aicināja Komisiju ņemt 
vērā atšķirības starp elektroenerģijas un 
gāzes nozari. Atšķirības jo īpaši rada tas, 
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ka dabasgāzi galvenokārt un aizvien 
vairāk nāksies importēt no ārpuskopienas 
valstīm, turpretim elektrība tiek ražota 
tepat Eiropā.

Or. de

Pamatojums

Gan Eiropas Parlaments, gan Eiropadome ir prasījuši pienācīgi ņemt vērā atšķirības starp 
elektroenerģijas un gāzes nozari.

Grozījums Nr. 57
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tā kā dažkārt, lai nošķirtu 
īpašumtiesības, vajadzīga uzņēmumu 
pārstrukturizācija, dalībvalstīm jāpiešķir 
papildu laiks attiecīgo noteikumu 
piemērošanai. Turklāt, ņemot vērā 
elektroenerģijas un gāzes nozares 
vertikālo saikni, nošķiršanas noteikumi 
jāattiecina uz abām nozarēm.

(8) Tā kā dažkārt, lai nošķirtu 
īpašumtiesības, vajadzīga uzņēmumu 
pārstrukturēšana, dalībvalstīm jāpiešķir 
papildu laiks attiecīgo noteikumu 
piemērošanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 58
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tā kā dažkārt, lai nošķirtu 
īpašumtiesības, vajadzīga uzņēmumu 
pārstrukturizācija, dalībvalstīm jāpiešķir 
papildu laiks attiecīgo noteikumu 
piemērošanai. Turklāt, ņemot vērā 

(8) Tā kā dažkārt, lai nošķirtu 
īpašumtiesības, vajadzīga uzņēmumu 
pārstrukturēšana, dalībvalstīm jāpiešķir 
papildu laiks attiecīgo noteikumu 
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elektroenerģijas un gāzes nozares 
vertikālo saikni, nošķiršanas noteikumi 
jāattiecina uz abām nozarēm.

piemērošanai. 

Or. de

Pamatojums

Nošķiršanas noteikumiem būs tālejošas sekas attiecībā uz drošu piegādi Eiropā. Tāpēc pirms 
laika nedrīkst svītrot konkrētai nozarei piemērotus risinājumus.

Grozījums Nr. 59
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tā kā dažkārt, lai nošķirtu 
īpašumtiesības, vajadzīga uzņēmumu 
pārstrukturizācija, dalībvalstīm jāpiešķir 
papildu laiks attiecīgo noteikumu 
piemērošanai. Turklāt, ņemot vērā 
elektroenerģijas un gāzes nozares vertikālo 
saikni, nošķiršanas noteikumi jāattiecina uz 
abām nozarēm.

(8) Tā kā dažkārt, lai nošķirtu 
īpašumtiesības, vajadzīga uzņēmumu 
pārstrukturēšana, dalībvalstīm, kuras 
nolemj nošķirt īpašumtiesības, jāpiešķir 
papildu laiks attiecīgo noteikumu 
piemērošanai. Turklāt, ņemot vērā 
elektroenerģijas un gāzes nozares vertikālo 
saikni, nošķiršanas noteikumi jāattiecina uz 
abām nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Jaunā teksta redakcija formulēta, ņemot vērā, ka īpašumtiesību nošķiršana ir tikai viena no 
iespējām.
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Grozījums Nr. 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann un Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8.a apsvērums (jauns) 

Grozījums

(8a) Ja dalībvalstis vēlas, tās var piemērot 
šīs direktīvas noteikumus par pārvades 
sistēmu un pārvades sistēmas operatoru 
efektīvu un lietderīgu nodalīšanu. Tas ir 
efektīvs risinājums, jo palīdz nodrošināt 
pārvades sistēmas operatoru neatkarību. 
Tas ir lietderīgi, jo nodrošina 
atbilstīgākus regulējuma noteikumus, kas 
garantē godīgu konkurenci, pietiekamas 
investīcijas, jaunpienācējiem — pieeju 
tirgum, kā arī dabasgāzes tirgu 
integrāciju. Šā risinājuma pamatā ir divi 
stūrakmeņi: organizatorisku pasākumu 
kopums, kas ietver arī pasākumus 
pārvades sistēmas operatoru vadībai, un 
to pasākumu kopums, kuri attiecas uz 
investīcijām, jaunu ražošanas jaudu 
piesaisti tīklam un tirgus integrāciju, 
īstenojot reģionālo sadarbību. Šis 
risinājums atbilst prasībām, ko 2007. gada 
8. un 9. marta sanāksmē Briselē noteikusi 
Eiropadome.

Or. fr

Pamatojums

Pārvades sistēmu un pārvades sistēmas operatoru (PSO) efektīva un lietderīga nošķiršana 
palīdz garantēt PSO neatkarību, veicot pasākumus, kas ir saskaņā ar valsts pamatlikumiem, 
proporcionalitātes principu un kapitāla brīvu apriti. Līdz ar pasākumiem, kas veicina 
investīcijas un tirgus integrāciju, šī nošķiršana ir vispārējs risinājums, un tāpēc jāiekļauj 
Direktīvā kā viens no ieteicamiem risinājumiem dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Izveidojot sistēmas operatorus, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem jāļauj paturēt savā īpašumā 
tīklu aktīvus, vienlaikus neapdraudot 
efektīvu interešu nošķiršanu, ja 
neatkarīgais sistēmas operators veic visas 
tīkla operatora funkcijas un ja tiek 
nodrošināta sīka regulēšana un aptveroši 
regulatīvās kontroles mehānismi.

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 62
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Izveidojot sistēmas operatorus, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem jāļauj paturēt savā īpašumā 
tīklu aktīvus, vienlaikus neapdraudot 
efektīvu interešu nošķiršanu, ja 
neatkarīgais sistēmas operators veic visas 
tīkla operatora funkcijas un ja tiek 
nodrošināta sīka regulēšana un aptveroši
regulatīvās kontroles mehānismi.

(10) Izveidojot sistēmas operatorus, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem jāļauj paturēt savā īpašumā 
tīklu aktīvus, vienlaikus neapdraudot 
efektīvu interešu nošķiršanu, ja 
neatkarīgais sistēmas operators veic visas 
tīkla operatora funkcijas, vai arī jāveic 
tīkla efektīva un lietderīga nodalīšana, ja 
tiek nodrošināts sīki izstrādāts regulējums
un vispārēji regulatīvās kontroles 
mehānismi.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāievieš alternatīvs risinājums, kas nodrošina PSO neatkarību integrētos uzņēmumos.

Grozījums Nr. 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Izveidojot sistēmas operatorus, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem jāļauj paturēt savā īpašumā 
tīklu aktīvus, vienlaikus neapdraudot 
efektīvu interešu nošķiršanu, ja 
neatkarīgais sistēmas operators veic visas 
tīkla operatora funkcijas un ja tiek 
nodrošināta sīka regulēšana un aptveroši 
regulatīvās kontroles mehānismi.

(10) Izveidojot sistēmas operatorus, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem jāļauj paturēt savā īpašumā 
tīklu aktīvus, vienlaikus neapdraudot 
efektīvu interešu nošķiršanu, ja 
neatkarīgais sistēmas operators veic visas 
tīkla operatora funkcijas, vai arī jāveic 
tīkla efektīva un lietderīga nodalīšana, ja 
tiek nodrošināts sīki izstrādāts regulējums
un vispārēji regulatīvās kontroles 
mehānismi.

Or. en

Pamatojums

Šajā apsvērumu daļā īpaši jānorāda, ka tiem pārvades sistēmas īpašniekiem, kam nepiemēro 
īpašumtiesību nošķiršanu, ir jānodrošina iespēja izvēlēties vai nu neatkarīga sistēmas 
operatora statusu, vai tīkla efektīvas un lietderīgas nodalīšanas risinājumu.

Grozījums Nr. 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann un Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Izveidojot sistēmas operatorus, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 

(10) Izveidojot sistēmas operatorus, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
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interesēm, vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem jāļauj paturēt savā īpašumā 
tīklu aktīvus, vienlaikus neapdraudot 
efektīvu interešu nošķiršanu, ja 
neatkarīgais sistēmas operators veic visas 
tīkla operatora funkcijas un ja tiek 
nodrošināta sīka regulēšana un aptveroši
regulatīvās kontroles mehānismi. 

interesēm, vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem jāļauj paturēt savā īpašumā 
tīklu aktīvus, vienlaikus neapdraudot 
efektīvu interešu nošķiršanu, ja 
neatkarīgais sistēmas operators veic visas 
tīkla operatora funkcijas, vai arī jāveic 
tīkla efektīva un lietderīga nodalīšana un 
jānodrošina sīki izstrādāts regulējums un 
vispārēji regulatīvās kontroles mehānismi. 

Or. fr

Pamatojums

Tīkla efektīva un lietderīga nodalīšana, kā noteikts jaunajā 8.a apsvērumā, var garantēt 
pārvades sistēmas operatoru neatkarību. Šī iespēja ir līdzvērtīga īpašumtiesību nošķiršanai 
attiecībā uz darbību un neatkarīgiem sistēmas operatoriem.

Grozījums Nr. 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas Paparizov, 
Anni Podimata, Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgi noteikumiem par tīkla efektīvu 
un lietderīgu tiesisko nodalīšanu un ja 
tīkla uzņēmums pilda visas tīkla operatora 
funkcijas un ir izveidots sīki izstrādāts 
regulējums un vispārēji regulatīvās 
kontroles mehānismi, vertikāli integrēti 
uzņēmumi var paturēt savā īpašumā tīkla 
aktīvus, vienlaikus nodrošinot, ka 
intereses tiek efektīvi nošķirtas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saistīts ar grozīto 8. panta 1. punktu.
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Grozījums Nr. 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu 
un, atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenojošanā — izmantot tiešu nodalīšanu 
vai sadalīt integrētā uzņēmuma 
īpašumdaļas tīkla uzņēmuma īpašumdaļās 
un piegādes un ražošanas 
uzņēmējdarbības daļās, ievērojot 
īpašumtiesību nošķiršanas prasības.

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu 
un, atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod trīs izvēles 
iespējas: īpašumtiesību nošķiršana, 
neatkarīga sistēmas operatora izveide vai 
tīkla efektīva un lietderīga nodalīšana.
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interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenojošanā — izmantot tiešu nodalīšanu 
vai sadalīt integrētā uzņēmuma 
īpašumdaļas tīkla uzņēmuma īpašumdaļās 
un piegādes un ražošanas 
uzņēmējdarbības daļās, ievērojot 
īpašumtiesību nošķiršanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai izvēlēties vienu no trim pārvades tīkla nodalīšanas veidiem: 
īpašumtiesību nošķiršana, neatkarīga sistēmas operatora izveide vai tīkla efektīva un 
lietderīga nodalīšana. Visas trīs iespējas ir vienlīdz atbilstīgas, lai garantētu nediskriminējošu 
pieeju sistēmai, novērstu interešu konfliktus integrētā uzņēmumā un veicinātu ieguldījumus 
tīklā. 

Grozījums Nr. 68
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu 
un, atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav 
atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod dažādas 
izvēles iespējas.
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īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenojošanā — izmantot tiešu nodalīšanu 
vai sadalīt integrētā uzņēmuma 
īpašumdaļas tīkla uzņēmuma īpašumdaļās 
un piegādes un ražošanas 
uzņēmējdarbības daļās, ievērojot 
īpašumtiesību nošķiršanas prasības.

Or. de

Grozījums Nr. 69
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un, 
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav atkarīgi 
no piegādes un ražošanas interesēm. Lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 
vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenojošanā — izmantot tiešu nodalīšanu 
vai sadalīt integrētā uzņēmuma 
īpašumdaļas tīkla uzņēmuma īpašumdaļās 
un piegādes un ražošanas uzņēmējdarbības 
daļās, ievērojot īpašumtiesību nošķiršanas 
prasības.

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu,
neatkarīgu sistēmas operatoru izveidi, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vai tīkla efektīvu un lietderīgu 
nodalīšanu, kas garantē pārvades 
sistēmas operatoru efektīvu nošķiršanu, 
neierobežojot īpašumtiesības uz tīklu un 
nekļūstot par iemeslu pārvades sistēmas 
vai enerģijas ražotnes pārdošanai. Lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 
vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenošanā — izmantot tiešu nodalīšanu vai 
sadalīt integrētā uzņēmuma īpašumdaļas 
tīkla uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes 
un ražošanas uzņēmējdarbības daļās, 
ievērojot īpašumtiesību nošķiršanas 
prasības.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tīkla efektīvu un lietderīgu nodalīšanu nosaka kā trešo iespēju papildus 
īpašumtiesību nošķiršanai un neatkarīga sistēmas operatora izveidei.

Grozījums Nr. 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann un Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un, 
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav atkarīgi 
no piegādes un ražošanas interesēm. Lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 
vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenojošanā — izmantot tiešu nodalīšanu 
vai sadalīt integrētā uzņēmuma 
īpašumdaļas tīkla uzņēmuma īpašumdaļās 
un piegādes un ražošanas uzņēmējdarbības 
daļās, ievērojot īpašumtiesību nošķiršanas 
prasības.

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu, 
pārvades sistēmu un pārvades sistēmas 
operatoru efektīvu un lietderīgu 
nodalīšanu vai neatkarīgu sistēmas 
operatoru izveidi, kas nav atkarīgi no 
piegādes un ražošanas interesēm. Lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 
vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenošanā — izmantot tiešu nodalīšanu vai 
sadalīt integrētā uzņēmuma īpašumdaļas 
tīkla uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes 
un ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

Or. fr

Pamatojums

Lai garantētu pārvades sistēmas operatoru neatkarību, dalībvalstīm jānodrošina, lai vertikāli 
integrēti uzņēmumi pildītu prasības par īpašumtiesību nošķiršanu, tīkla efektīvu un lietderīgu 
nodalīšanu vai neatkarīgiem tīkla lietotājiem. Trīs minētās iespējas ir līdzvērtīgas, un kā 
tādas ir noteiktas šajā direktīvas priekšlikumā.
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Grozījums Nr. 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas Paparizov, 
Anni Podimata, Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un, 
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav atkarīgi 
no piegādes un ražošanas interesēm. Lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 
vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenojošanā — izmantot tiešu nodalīšanu 
vai sadalīt integrētā uzņēmuma 
īpašumdaļas tīkla uzņēmuma īpašumdaļās 
un piegādes un ražošanas uzņēmējdarbības 
daļās, ievērojot īpašumtiesību nošķiršanas 
prasības.

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu,
neatkarīgu sistēmas operatoru izveidi, kas 
nav atkarīgi no piegādes un ražošanas 
interesēm, vai pārvades sistēmas 
operatoru efektīvu un lietderīgu tiesisko 
nodalīšanu. Lai ar neatkarīgu sistēmas 
operatoru risinājumu panāktu vajadzīgo 
rezultātu, jāpieņem īpaši papildu 
noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu vertikāli 
integrētu uzņēmumu īpašnieku intereses, 
dalībvalstīm jādod izvēles iespējas 
īpašumtiesību nošķiršanas īstenošanā —
izmantot tiešu nodalīšanu vai sadalīt 
integrētā uzņēmuma īpašumdaļas tīkla 
uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes un 
ražošanas daļās, ievērojot īpašumtiesību 
nošķiršanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgu tīkla operatoru izveidei ir jābūt vienlīdz derīgam risinājumam. Turklāt šis 
grozījums ir saistīts ar grozīto 8. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 72
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades (11) Ja uzņēmums, kam pieder pārvades 
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sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu un, 
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav atkarīgi 
no piegādes un ražošanas interesēm. Lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 
vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenojošanā — izmantot tiešu nodalīšanu 
vai sadalīt integrētā uzņēmuma 
īpašumdaļas tīkla uzņēmuma īpašumdaļās 
un piegādes un ražošanas uzņēmējdarbības 
daļās, ievērojot īpašumtiesību nošķiršanas 
prasības.

sistēma, ir daļa no vertikāli integrēta 
uzņēmuma, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas starp īpašumtiesību nošķiršanu, 
tīkla efektīvu un lietderīgu nodalīšanu un, 
atkāpjoties no šīs prasības, neatkarīgu 
sistēmas operatoru izveidi, kas nav atkarīgi 
no piegādes un ražošanas interesēm. Lai ar 
neatkarīgu sistēmas operatoru risinājumu 
panāktu vajadzīgo rezultātu, jāpieņem īpaši 
papildu noteikumi. Lai pilnībā aizsargātu 
vertikāli integrētu uzņēmumu īpašnieku 
intereses, dalībvalstīm jādod izvēles 
iespējas īpašumtiesību nošķiršanas 
īstenošanā — izmantot tiešu nodalīšanu vai 
sadalīt integrētā uzņēmuma īpašumdaļas 
tīkla uzņēmuma īpašumdaļās un piegādes 
un ražošanas uzņēmējdarbības daļās, 
ievērojot īpašumtiesību nošķiršanas 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai izvēlēties vienu no trim pārvades tīkla nodalīšanas veidiem: 
īpašumtiesību nošķiršana, neatkarīga sistēmas operatora izveide vai tīkla efektīva un 
lietderīga nodalīšana. 

Grozījums Nr. 73
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai iekšējā gāzes tirgū veidotos 
konkurence, rūpnieciskajiem patērētājiem 
jābūt iespējai izvēlēties piegādātājus un 
slēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem, 
kas nodrošina tiem vajadzīgo dabasgāzes 
daudzumu. Ir jānodrošina patērētāju 
aizsardzība, lai līgumos netiktu iekļautas 
ekskluzīvu tiesību klauzulas, ar ko liedz 
iespēju pieņemt konkurējošu un/vai 
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papildu piedāvājumu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai jādarbojas tā, lai ļautu patērētājiem gūt labumu no zemākas cenas par 
energoresursiem, un tāpēc tai ir jānovērš iespēja, ka esošie dominējošie piegādātāji līgumos 
ar klientiem iekļauj ekskluzīvu tiesību noteikumus. Ekskluzīvu tiesību noteikumi liedz 
rūpnieciskajiem patērētājiem iespēju izvēlēties dažādus piegādātājus un šādi būtiski ietaupīt 
izdevumus par energoresursiem. 

Grozījums Nr. 74
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 
no otras puses — pārvades darbības.

(12) Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc vienai un tai 
pašai personai nevajadzētu būt iespējai 
atsevišķi vai kolektīvi ietekmēt gan 
pārvades sistēmu operatoru, gan piegādes 
uzņēmumu struktūru sastāvu, balsojumu 
vai lēmumu pieņemšanu. 

Or. en

Pamatojums

Visi valsts uzņēmumi darbojas valsts/reģionālās/pašvaldības iestādes pakļautībā, ievērojot 
stingru hierarhijas struktūru. Parasti valsts energouzņēmumu stratēģiskie lēmumi ir nozīmīgi 
visai valsts ekonomikai, un tāpēc tos pieņem politiskā līmenī. Ir bezjēdzīgi piešķirt 
pakļautības un rīcības tiesības dažādām vienas valsts pārvaldes institūcijām.
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Grozījums Nr. 75
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 
no otras puses — pārvades darbības.

(12) Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc vienai un tai 
pašai personai nevajadzētu būt iespējai 
atsevišķi vai kolektīvi ietekmēt gan 
pārvades sistēmu operatoru, gan piegādes 
uzņēmumu struktūru sastāvu, balsojumu 
vai lēmumu pieņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 
no otras puses — pārvades darbības.

(12) Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc vienai un tai 
pašai personai nevajadzētu būt iespējai 
atsevišķi vai kolektīvi ietekmēt gan 
pārvades sistēmu operatoru, gan piegādes 
uzņēmumu struktūru sastāvu, balsojumu 
vai lēmumu pieņemšanu.

Or. de
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Pamatojums

Nevienlīdzīga attieksme pret valsts un privātajiem uzņēmumiem ir diskriminējoša un nav 
attaisnojama.

Grozījums Nr. 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 
no otras puses — pārvades darbības.

(12) Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
un privāto sektoru. Tāpēc vienai un tai 
pašai personai nevajadzētu būt iespējai 
atsevišķi vai kolektīvi ietekmēt gan 
pārvades sistēmu operatoru, gan piegādes 
uzņēmumu struktūru sastāvu, balsojumu 
vai lēmumu pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Nevienlīdzīga attieksme pret valsts un privātajiem pārvades sistēmas īpašniekiem būtu 
diskriminējoša. Komisijas priekšlikuma apsvērumos valstij piederošas sistēmas ir nošķirtas 
no privātā īpašumā esošām sistēmām. 

Grozījums Nr. 78
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 

(12) Īstenojot efektīvu nošķiršanu, jāievēro 
nediskriminācijas princips starp publisko 
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un privāto sektoru. Tāpēc viena un tā pati 
persona nedrīkst spēt atsevišķi vai kolektīvi 
ietekmēt gan pārvades sistēmu operatoru, 
gan piegādes uzņēmumu struktūru sastāvu, 
balsojumu vai lēmumu pieņemšanu. Ja 
attiecīgā dalībvalsts var pierādīt, ka šī 
prasība ir ievērota, divas atsevišķas 
publiskas iestādes var kontrolēt no vienas 
puses ražošanas un piegādes darbības un 
no otras puses — pārvades darbības.

un privāto sektoru. Tāpēc vienai un tai 
pašai personai nevajadzētu būt iespējai 
atsevišķi vai kolektīvi ietekmēt gan 
pārvades sistēmu operatoru, gan piegādes 
uzņēmumu struktūru sastāvu, balsojumu 
vai lēmumu pieņemšanu. Ja attiecīgā 
dalībvalsts var pierādīt, ka šī prasība ir 
ievērota, divas atsevišķas publiskas
iestādes var kontrolēt, no vienas puses,
ražošanas un piegādes darbības un, no otras 
puses, — pārvades darbības. Ja vertikāla 
integrācija tiek saglabāta dalībvalstī, kura 
kontrolē gan pārvades sistēmas operatoru, 
gan ražošanas un/vai piegādes 
uzņēmumus, šādām institūcijām obligāti 
jāpiemēro tiesību efektīvas nošķiršanas 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, 
pārvaldes iestādēm jāpiešķir pilnvarojums 
atteikt sertifikāciju pārvades sistēmu 
operatoriem, kas neievēro nošķiršanas 
noteikumus. Lai panāktu konsekvenci 
visā Kopienā un ievērotu Kopienas 
starptautiskās saistības, Komisijai 
jāpiešķir tiesības pārskatīt pārvaldes 
iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju.

(13) Tīkla un piegādes darbību nodalīšana 
jānodrošina visā Kopienā tā, lai neviens 
Kopienas tīklu operators vai ar to saistīts 
uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem.
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Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums par nošķirtu īpašumtiesību pārvades sistēmas operatoru un 
neatkarīgu sistēmu operatoru sertifikācijas kārtību ir pārāk apgrūtinošs un birokrātisks. 
Nošķiršanas noteikumu atbilstīgu īstenošanu var arī nodrošināt, ja pārvaldes iestādes 
pastāvīgi uzrauga un kontrolē PSO. 

Grozījums Nr. 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, 
pārvaldes iestādēm jāpiešķir pilnvarojums 
atteikt sertifikāciju pārvades sistēmu 
operatoriem, kas neievēro nošķiršanas 
noteikumus. Lai panāktu konsekvenci visā 
Kopienā un ievērotu Kopienas 
starptautiskās saistības, Komisijai jāpiešķir 
tiesības pārskatīt pārvaldes iestāžu 
pieņemtos lēmumus par sertifikāciju.

(13) Tīkla un piegādes darbību nodalīšana 
jānodrošina visā Kopienā, tā lai neviens 
Kopienas tīklu operators vai ar to saistīts 
uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai panāktu konsekvenci 
visā Kopienā un ievērotu Kopienas 
starptautiskās saistības, Komisijai jāpiešķir 
tiesības pārskatīt pārvaldes iestāžu 
pieņemtos lēmumus par sertifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums par nošķirtu īpašumtiesību pārvades sistēmas operatoru un 
neatkarīgu sistēmu operatoru sertifikācijas kārtību ir pārāk apgrūtinošs un birokrātisks. 
Nošķiršanas noteikumu atbilstīgu īstenošanu var arī nodrošināt, ja pārvaldes iestādes 
pastāvīgi uzrauga un kontrolē PSO.
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Grozījums Nr. 81
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties 
ar piegādes vai ražošanas darbībām 
nevienā dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro 
gan attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes 
iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt 
sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, 
kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai 
panāktu konsekvenci visā Kopienā un 
ievērotu Kopienas starptautiskās saistības,
Komisijai jāpiešķir tiesības pārskatīt 
pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju.

(13) Tīkla un piegādes darbību nodalīšana 
jānodrošina visā Kopienā. Tas vienādi 
jāpiemēro gan attiecībā uz ES, gan citu 
valstu uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes 
iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt 
sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, 
kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai 
panāktu konsekvenci visā Kopienā un 
ievērotu Kopienas starptautiskās saistības,
Aģentūrai jāpiešķir tiesības pārskatīt 
pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju.

Or. lt

Grozījums Nr. 82
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes 
iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt 
sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, 

(13) Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes 
iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt 
sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, 
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kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai 
panāktu konsekvenci visā Kopienā un 
ievērotu Kopienas starptautiskās saistības,
Komisijai jāpiešķir tiesības pārskatīt 
pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju.

kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai 
panāktu konsekvenci visā Kopienā un 
ievērotu Kopienas starptautiskās saistības,
Energoregulatoru sadarbības aģentūrai 
(še turpmāk — „Aģentūrai”) jāpiešķir 
tiesības pārskatīt pārvaldes iestāžu 
pieņemtos lēmumus par sertifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Aģentūru var izmantot kā taisnīgu starpnieku, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis strādā, 
ievērojot vienādu pamatu. Aģentūrai būtu labākas tehniskās iespējas, nekā Komisijai. 

Grozījums Nr. 83
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes 
iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt 
sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, 
kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai 
panāktu konsekvenci visā Kopienā un 
ievērotu Kopienas starptautiskās saistības,
Komisijai jāpiešķir tiesības pārskatīt 
pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju.

Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 
uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes 
iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt 
sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, 
kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai 
panāktu konsekvenci visā Kopienā un 
ievērotu Kopienas starptautiskās saistības,
Energoregulatoru sadarbības aģentūrai 
(še turpmāk — „Aģentūrai”) jāpiešķir 
tiesības pārskatīt pārvaldes iestāžu 
pieņemtos lēmumus par sertifikāciju.

Or. en
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Pamatojums

Aģentūru var izmantot kā taisnīgu starpnieku, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis strādā, 
ievērojot vienādu pamatu. Aģentūrai būtu labākas tehniskās iespējas, nekā Komisijai. 

Grozījums Nr. 84
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Enerģijas piegādes aizsardzība ir 
svarīgs sabiedrības drošības aspekts un 
cieši saistīta ar ES gāzes tirgus efektīvu 
darbību. ES iedzīvotāji gāzi var saņemt 
tikai pa tīklu. Funkcionējoši gāzes tirgi un 
jo īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
gāzes piegādi, ir svarīgs priekšnoteikums 
sabiedrības drošībai, ekonomikas 
konkurētspējai un iedzīvotāju labklājībai 
Kopienā. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, Kopiena uzskata, ka dabasgāzes 
pārvades sistēma Kopienai ir īpaši svarīga, 
tāpēc vajadzīga papildu aizsardzība pret 
trešo valstu ietekmi, kas var apdraudēt 
Kopienas sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību, un Kopienas 
iedzīvotāju labklājību. Šādi pasākumi ir 
nepieciešami arī tādēļ, lai nodrošinātu 
atbilstību efektīvas nošķiršanas 
noteikumiem.

(14) Enerģijas piegādes aizsardzība ir 
svarīgs sabiedrības drošības aspekts un 
cieši saistīta ar ES gāzes tirgus efektīvu 
darbību. ES iedzīvotāji gāzi var saņemt 
tikai pa tīklu. Funkcionējoši gāzes tirgi un 
jo īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
gāzes piegādi, ir svarīgs priekšnoteikums 
sabiedrības drošībai, ekonomikas 
konkurētspējai un iedzīvotāju labklājībai 
Kopienā. To, ja tīkli darbojas 
neapmierinoši, var noteikt tikai pēc ilga 
laika. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, Kopiena uzskata, ka dabasgāzes 
pārvades sistēma Kopienai ir īpaši svarīga, 
tāpēc vajadzīga papildu aizsardzība pret 
trešo valstu ietekmi, kas var apdraudēt 
Kopienas sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību, un Kopienas 
iedzīvotāju labklājību. Šādi pasākumi ir 
nepieciešami arī tādēļ, lai nodrošinātu 
atbilstību efektīvas nošķiršanas 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Kapitāla pieplūdums tiešo ieguldījumu veidā ir saimnieciski vēlams un stiprina ES 
ekonomiku. Tā sauktā trešo valstu klauzula, kura ir paredzēta Eiropas PSO aizsardzībai pret 
to, ka tirgu pārņemtu trešo valstu uzņēmumi, ir protekcionismu atbalstoša, tiesiski 
apšaubāma, un to ir sarežģīti īstenot.
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Grozījums Nr. 85
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Enerģijas piegādes aizsardzība ir 
svarīgs sabiedrības drošības aspekts un 
cieši saistīta ar ES gāzes tirgus efektīvu 
darbību. ES iedzīvotāji gāzi var saņemt 
tikai pa tīklu. Funkcionējoši gāzes tirgi un 
jo īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
gāzes piegādi, ir svarīgs priekšnoteikums 
sabiedrības drošībai, ekonomikas 
konkurētspējai un iedzīvotāju labklājībai 
Kopienā. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, Kopiena uzskata, ka dabasgāzes 
pārvades sistēma Kopienai ir īpaši svarīga, 
tāpēc vajadzīga papildu aizsardzība pret 
trešo valstu ietekmi, kas var apdraudēt 
Kopienas sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību, un Kopienas 
iedzīvotāju labklājību. Šādi pasākumi ir 
nepieciešami arī tādēļ, lai nodrošinātu 
atbilstību efektīvas nošķiršanas 
noteikumiem.

(14) Enerģijas piegādes aizsardzība ir 
svarīgs sabiedrības drošības aspekts un 
cieši saistīta ar ES gāzes tirgus efektīvu 
darbību. ES iedzīvotāji gāzi var saņemt 
tikai pa tīklu. Funkcionējoši gāzes tirgi un 
jo īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
gāzes piegādi, ir svarīgs priekšnoteikums 
sabiedrības drošībai, ekonomikas 
konkurētspējai un iedzīvotāju labklājībai 
Kopienā. Gāzes infrastruktūra ir gan to 
dalībvalstu vitāli svarīgās infrastruktūras 
daļa, kuras teritorijā tā atrodas, gan 
Eiropas vitāli svarīgās infrastruktūras 
daļa. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, Kopiena uzskata, ka dabasgāzes 
pārvades sistēma Kopienai ir īpaši svarīga, 
tāpēc vajadzīga papildu aizsardzība pret 
trešo valstu ietekmi, kas var apdraudēt 
Kopienas sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību, un Kopienas 
iedzīvotāju labklājību. Šādi pasākumi ir 
nepieciešami arī tādēļ, lai nodrošinātu 
atbilstību efektīvas nošķiršanas 
noteikumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 86
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Enerģijas piegādes aizsardzība ir 
svarīgs sabiedrības drošības aspekts un 
cieši saistīta ar ES gāzes tirgus efektīvu 

(14) Enerģijas piegādes aizsardzība ir 
svarīgs sabiedrības drošības aspekts un 
cieši saistīta ar ES gāzes tirgus efektīvu 
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darbību. ES iedzīvotāji gāzi var saņemt 
tikai pa tīklu. Funkcionējoši gāzes tirgi un 
jo īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
gāzes piegādi, ir svarīgs priekšnoteikums 
sabiedrības drošībai, ekonomikas 
konkurētspējai un iedzīvotāju labklājībai 
Kopienā. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, Kopiena uzskata, ka dabasgāzes 
pārvades sistēma Kopienai ir īpaši svarīga, 
tāpēc vajadzīga papildu aizsardzība pret 
trešo valstu ietekmi, kas var apdraudēt 
Kopienas sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību, un Kopienas 
iedzīvotāju labklājību. Šādi pasākumi ir 
nepieciešami arī tādēļ, lai nodrošinātu 
atbilstību efektīvas nošķiršanas 
noteikumiem.

darbību, kā arī dalībvalstu atsevišķo tirgu 
integrāciju. ES iedzīvotāji gāzi var saņemt 
tikai pa tīklu. Funkcionējoši gāzes tirgi un 
jo īpaši tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar 
gāzes piegādi, ir svarīgs priekšnoteikums 
sabiedrības drošībai, ekonomikas 
konkurētspējai un iedzīvotāju labklājībai 
Kopienā. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, Kopiena uzskata, ka dabasgāzes 
pārvades sistēma Kopienai ir īpaši svarīga, 
tāpēc vajadzīga papildu aizsardzība pret 
trešo valstu ietekmi, kas var apdraudēt 
Kopienas sabiedrisko kārtību un 
sabiedrības drošību, un Kopienas 
iedzīvotāju labklājību. Šādi pasākumi ir 
nepieciešami arī tādēļ, lai nodrošinātu 
atbilstību efektīvas nošķiršanas 
noteikumiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) Labi strādājošā tirgū glabāšanas 
pakalpojumu sniegšana būtu konkurējoša 
darbība lielākajā daļā Eiropas. 
Dalībvalstīm un valstu regulatoriem 
jānodrošina, ka glabāšanas operatoriem 
piemērotie noteikumi atbilst konkurējoša 
glabāšanas tirgus mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan cauruļvadi un pārvades tīkli ir dabīgie monopoli un tie ir jāregulē, gāzes glabāšana 
var būt un tai būtu jākļūst par konkurējošu darbību, veicinot jaunu ieguldījumu piešķiršanu 
tirgus jaunpienācējiem.
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Grozījums Nr. 88
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) No nediskriminējošas piekļuves 
sadales tīkliem ir atkarīga pakārtota 
piekļuve patērētājiem mazumtirdzniecības 
līmenī. Taču diskriminācijas iespējas trešo 
personu pieejas un investīciju ziņā sadales 
līmenī ir mazākas nekā pārvades līmenī, jo 
pārslodze un ražošanas interešu ietekme 
sadales līmenī kopumā ir mazāka nekā 
pārvades līmenī. Turklāt sadales sistēmu 
operatoru funkcionālā nošķiršana atbilstoši 
Direktīvai 2003/55/EK ir obligāta tikai no 
2007. gada 1. jūlija, un tās ietekme uz 
iekšējo tirgu vēl nav novērtēta. Pašreizējie 
tiesiskie un funkcionālie nošķiršanas 
noteikumi var nodrošināt efektīvu 
nošķiršanu, ja tos skaidrāk definē, atbilstoši 
īsteno un cieši pārrauga. Lai panāktu 
vienādus noteikumus mazumtirdzniecībā, 
jāuzrauga sadales sistēmas operatoru 
darbība, lai tie neizmantotu vertikāli 
integrēta uzņēmuma priekšrocības attiecībā 
uz to konkurētspēju tirgū, jo īpaši saistībā 
ar maziem mājsaimniecību vai citu grupu 
patērētājiem.

(16) No nediskriminējošas piekļuves 
sadales tīkliem ir atkarīga pakārtota 
piekļuve patērētājiem mazumtirdzniecības 
līmenī. Taču diskriminācijas iespējas trešo 
personu pieejas un investīciju ziņā sadales 
līmenī ir mazākas nekā pārvades līmenī, jo 
pārslodze un ražošanas interešu ietekme 
sadales līmenī kopumā ir mazāka nekā 
pārvades līmenī. Sadales tīkli tāpēc ir 
skaidri jānodala no šīs direktīvas darbības 
jomas. Turklāt sadales sistēmu operatoru 
funkcionālā nošķiršana atbilstoši Direktīvai 
2003/55/EK ir obligāta tikai no 2007. gada 
1. jūlija, un tās ietekme uz iekšējo tirgu vēl 
nav novērtēta. Pašreizējie tiesiskie un 
funkcionālie nošķiršanas noteikumi var 
nodrošināt efektīvu nošķiršanu, ja tos 
skaidrāk definē, atbilstoši īsteno un cieši 
pārrauga. Lai panāktu vienādus noteikumus 
mazumtirdzniecībā, jāuzrauga sadales 
sistēmas operatoru darbība, lai tie 
neizmantotu vertikāli integrēta uzņēmuma 
priekšrocības attiecībā uz to konkurētspēju 
tirgū, jo īpaši saistībā ar maziem 
mājsaimniecību vai citu grupu 
patērētājiem.

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka sadales tīklu līmenis neietilpst trešajā iekšējā enerģijas tirgus paketē.
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Grozījums Nr. 89
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Visiem valstu regulatoru pilnvaru 
saskaņošanas pasākumiem jāietver 
atvieglojumi, kurus var piedāvāt 
enerģētikas uzņēmumiem, kā arī tiem 
piemērojamos sodus. Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai (še turpmāk —
„Aģentūrai”) ir jādod atbilstīgas 
pilnvaras, lai tā var uzņemties vadību 
atvieglojumu un sodu samēra noteikšanā 
visās dalībvalstīs, kā arī noteikt šādu 
pasākumu pamatnostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Visiem valstu regulatoru pilnvaru 
saskaņošanas pasākumiem jāietver 
atvieglojumi, kurus var piedāvāt 
enerģētikas uzņēmumiem, kā arī tiem 
piemērojamos sodus. Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai (še turpmāk —
„Aģentūrai”) ir jādod atbilstīgas 
pilnvaras, lai tā var uzņemties vadību 
atvieglojumu un sodu samēra noteikšanā 
visās dalībvalstīs, kā arī noteikt šādu 
pasākumu pamatnostādnes.

Or. en
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Pamatojums

Aģentūrai jānodrošina vienota pieeja šiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 91
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Visiem valstu regulatoru pilnvaru 
saskaņošanas pasākumiem jāietver 
atvieglojumi, kurus var piedāvāt 
enerģētikas uzņēmumiem, kā arī tiem 
piemērojamos sodus. Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai (še turpmāk —
„Aģentūrai”) ir jādod atbilstīgas 
pilnvaras, lai tā var uzņemties vadību 
atvieglojumu un sodu samēra noteikšanā 
visās dalībvalstīs, kā arī noteikt šādu 
pasākumu pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jānodrošina vienota pieeja šiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Dalībvalstīm ir jāveic konkrēti 
pasākumi, lai atbalstītu biogāzes un no 
biomasas ražotas gāzes plašāku 
izmantojumu, un par šīm gāzēm ir jādod 
nediskriminējoša piekļuve gāzes sistēmai, 
ar noteikumu, ka šī piekļuve ir pastāvīgi 
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savietojama ar atbilstīgajiem tehniskajiem 
noteikumiem un drošības standartiem.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu ES 2020. gada enerģētikas mērķus, būs nepieciešams aktīvi atbalstīt biogāzi un 
no biomasas ražotu gāzi. Šis atbalsts veicinās pasākumus, lai panāktu noteikumu un drošības 
standartu atbilstību nediskriminācijas nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 93
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai iekšējais tirgus funkcionētu 
pareizi, energoregulatoriem jāspēj pieņemt 
lēmumus par visiem atbilstošiem 
regulēšanas jautājumiem, un tiem jābūt 
pilnīgi neatkarīgiem no visām publiskām 
un privātām interesēm.

(18) Lai iekšējais tirgus funkcionētu 
pareizi, energoregulatoriem jāspēj pieņemt 
lēmumus par visiem atbilstošiem 
regulēšanas jautājumiem, un tiem jābūt 
pilnīgi neatkarīgiem no visām publiskiem 
vai privātiem uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Energoregulatoriem jāņem vērā sabiedrības intereses.

Grozījums Nr. 94
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Energoregulatoriem vajadzīgas 
pilnvaras pieņemt dabasgāzes 
uzņēmumiem saistošus lēmumus un uzlikt 

(19) Energoregulatoriem vajadzīgas 
pilnvaras pieņemt tīklu operatoriem
saistošus lēmumus un uzlikt iedarbīgas, 
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iedarbīgas, atbilstošas un atturošas 
sankcijas dabasgāzes uzņēmumiem, kas 
nepilda saistības. Neatkarīgi no 
konkurences noteikumu piemērošanas tiem 
jāpiešķir arī pilnvaras pieņemt lēmumus 
par visiem vajadzīgajiem pasākumiem, lai 
sekmētu efektīvu konkurenci, kas 
nodrošina tirgus pareizu darbību, kā arī 
panākt augstas prasības sabiedriskajam 
pakalpojumam, vienlaikus veicinot tirgus 
atvēršanu, neaizsargāto patērētāju drošību 
un patērētāju tiesību aizsardzības 
pasākumu efektivitāti. Šiem noteikumiem 
nevajadzētu skart Kopienas pilnvaras 
konkurences noteikumu piemērošanā, 
tostarp apvienošanās gadījumu izskatīšanu 
Kopienas mērogā, un iekšējā tirgus 
noteikumus, piemēram, brīvu kapitāla 
apriti.

atbilstošas un atturošas sankcijas tīklu 
operatoriem, kas nepilda saistības.
Neatkarīgi no konkurences noteikumu 
piemērošanas tiem jāpiešķir arī pilnvaras 
pieņemt lēmumus par visiem vajadzīgajiem 
pasākumiem, ņemot vērā piekļuvi tīkliem 
un lai sekmētu efektīvu konkurenci, kas 
nodrošina tirgus pareizu darbību, kā arī 
panākt augstas prasības sabiedriskajam 
pakalpojumam, vienlaikus veicinot tirgus 
atvēršanu, neaizsargāto patērētāju drošību 
un patērētāju tiesību aizsardzības 
pasākumu efektivitāti. Šiem noteikumiem 
nevajadzētu skart Kopienas pilnvaras 
konkurences noteikumu piemērošanā, 
tostarp apvienošanās gadījumu izskatīšanu 
Kopienas mērogā, un iekšējā tirgus 
noteikumus, piemēram, brīvu kapitāla 
apriti.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Energoregulatoriem vajadzīgas 
pilnvaras pieņemt dabasgāzes 
uzņēmumiem saistošus lēmumus un uzlikt 
iedarbīgas, atbilstošas un atturošas 
sankcijas dabasgāzes uzņēmumiem, kas 
nepilda saistības. Neatkarīgi no 
konkurences noteikumu piemērošanas tiem 
jāpiešķir arī pilnvaras pieņemt lēmumus 
par visiem vajadzīgajiem pasākumiem, lai
sekmētu efektīvu konkurenci, kas 
nodrošina tirgus pareizu darbību, kā arī 
panākt augstas prasības sabiedriskajam 
pakalpojumam, vienlaikus veicinot tirgus 
atvēršanu, neaizsargāto patērētāju drošību 
un patērētāju tiesību aizsardzības 
pasākumu efektivitāti. Šiem noteikumiem 

(19) Energoregulatoriem vajadzīgas 
pilnvaras pieņemt dabasgāzes 
uzņēmumiem saistošus lēmumus un uzlikt 
iedarbīgas, atbilstošas un atturošas 
sankcijas dabasgāzes uzņēmumiem, kas 
nepilda saistības. Neatkarīgi no 
konkurences noteikumu piemērošanas tiem 
jāpiešķir arī pilnvaras pieņemt lēmumus 
par visiem vajadzīgajiem pasākumiem, lai
patērētājiem sniegtu priekšrocības, 
sekmējot efektīvu konkurenci, kas 
nodrošina tirgus pareizu darbību, kā arī 
panākt augstas prasības sabiedriskajam 
pakalpojumam, vienlaikus veicinot tirgus 
atvēršanu, neaizsargāto patērētāju drošību 
un patērētāju tiesību aizsardzības 
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nevajadzētu skart Kopienas pilnvaras 
konkurences noteikumu piemērošanā, 
tostarp apvienošanās gadījumu izskatīšanu 
Kopienas mērogā, un iekšējā tirgus 
noteikumus, piemēram, brīvu kapitāla 
apriti.

pasākumu efektivitāti. Šiem noteikumiem 
nevajadzētu skart Kopienas pilnvaras 
konkurences noteikumu piemērošanā, 
tostarp apvienošanās gadījumu izskatīšanu 
Kopienas mērogā, un iekšējā tirgus 
noteikumus, piemēram, brīvu kapitāla 
apriti.

Or. en

Pamatojums

Efektīvas konkurences veicināšanai jābūt nevis mērķim pašam par sevi, bet tai jāatbilst 
patērētāju interesēm, palielinot izvēles iespējas, samazinot cenas un iegūstot pakalpojumu 
labāku kvalitāti.

Grozījums Nr. 96
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Energoregulatoriem un finanšu 
tirgus regulatoriem jāsadarbojas, lai dotu 
viens otram iespēju gūt pārskatu par 
attiecīgajiem tirgiem un lai tiem būtu 
pilnvaras iegūt attiecīgo informāciju no 
energouzņēmumiem, izmantojot 
atbilstīgas un pietiekamas izmeklēšanas 
un strīdu izšķiršanas pilnvaras, kā arī 
piemērot efektīvus sodus.

Or. en

Pamatojums

Bažas joprojām rada spēkā esošu direktīvu neīstenošana. Lai nodrošinātu iekšējā gāzes tirgus 
efektīvu atvēršanu, valstu regulatoriem jāspēj sadarboties ar citiem attiecīgajiem 
regulatoriem, tādējādi dodot tiem iespēju efektīvi uzraudzīt gāzes tirgu, un vajadzības 
gadījumā tiem ir jābūt iespējai gāzes uzņēmumiem piemērot efektīvus, atbilstīgus un 
preventīvus sodus, ja tie nav ievērojuši kādu no šajā direktīvā noteiktajām saistībām.
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Grozījums Nr. 97
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Energoregulatoriem un finanšu 
tirgus regulatoriem jāsadarbojas, lai dotu 
viens otram iespēju gūt pārskatu par 
attiecīgajiem tirgiem un lai tiem būtu 
pilnvaras iegūt attiecīgo informāciju no 
energouzņēmumiem, izmantojot 
atbilstīgas un pietiekamas izmeklēšanas 
un strīdu izšķiršanas pilnvaras, kā arī 
piemērot efektīvus sodus.

Or. en

Pamatojums

Bažas joprojām rada spēkā esošu direktīvu neīstenošana. Lai nodrošinātu iekšējā gāzes tirgus 
efektīvu atvēršanu, valstu regulatoriem jāspēj sadarboties ar citiem attiecīgajiem 
regulatoriem, tādējādi dodot tiem iespēju efektīvi uzraudzīt gāzes tirgu, un vajadzības 
gadījumā tiem ir jābūt iespējai gāzes uzņēmumiem piemērot efektīvus, atbilstīgus un 
preventīvus sodus, ja tie nav ievērojuši kādas saistības.

Grozījums Nr. 98
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Jāveicina investīcijas svarīgākajos 
infrastruktūras objektos, vienlaikus 
nodrošinot dabasgāzes iekšējā tirgus 
efektīvu darbību. Lai vairotu to 
infrastruktūras projektu pozitīvo ietekmi uz 
konkurenci un piegādes drošību, kam 
piemēro atbrīvojumu, projekta plānošanas 
stadijā jāpārbauda tirgus ieinteresētība un 
jāīsteno pārslodzes novēršanas noteikumi.
Ja infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas 

(20) Jāveicina investīcijas svarīgākajos 
infrastruktūras objektos, vienlaikus 
nodrošinot dabasgāzes iekšējā tirgus 
efektīvu darbību. Lai vairotu to 
infrastruktūras projektu pozitīvo ietekmi uz 
konkurenci un piegādes drošību, kam 
piemēro atbrīvojumu, projekta plānošanas 
stadijā jāpārbauda tirgus ieinteresētība un 
jāīsteno pārslodzes novēršanas noteikumi.
Ja infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas 
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dalībvalsts teritorijā, atbrīvojuma 
pieprasījums jāizskata Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai, lai pilnībā izvērtētu 
pārrobežu ietekmi un vienkāršotu 
administratīvās procedūras. Turklāt, tā kā 
lielajiem infrastruktūras būvniecības 
projektiem, kam piemēro atbrīvojumu, ir 
īpašs riska profils, attiecībā uz šiem 
projektiem piegādes un ražošanas 
uzņēmumiem var uz laiku daļēji 
nepiemērot pilnīgas nošķiršanas 
noteikumus. Tas piegādes drošības dēļ jo 
īpaši attiecas uz jauniem cauruļvadiem 
Kopienā, pa kuriem transportē gāzi no 
trešām valstīm uz Kopienu.

dalībvalsts teritorijā, lēmumu par 
atbrīvojumu pieņem attiecīgo dalībvalstu 
regulatori vai citas attiecīgas iestādes,
savstarpēji apspriežoties, un to apstiprina 
Komisija. Turklāt, tā kā lielajiem 
infrastruktūras būvniecības projektiem,
kam piemēro atbrīvojumu, ir īpašs riska 
profils, attiecībā uz šiem projektiem 
piegādes un ražošanas uzņēmumiem var uz 
laiku daļēji nepiemērot pilnīgas 
nošķiršanas noteikumus. Tas piegādes 
drošības dēļ jo īpaši attiecas uz jauniem 
cauruļvadiem Kopienā, pa kuriem 
transportē gāzi no trešām valstīm uz 
Kopienu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 99
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Jāveicina investīcijas svarīgākajos 
infrastruktūras objektos, vienlaikus 
nodrošinot dabasgāzes iekšējā tirgus 
efektīvu darbību. Lai vairotu to 
infrastruktūras projektu pozitīvo ietekmi uz 
konkurenci un piegādes drošību, kam 
piemēro atbrīvojumu, projekta plānošanas 
stadijā jāpārbauda tirgus ieinteresētība un 
jāīsteno pārslodzes novēršanas noteikumi. 
Ja infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas 
dalībvalsts teritorijā, atbrīvojuma 

(20) Jāveicina investīcijas svarīgākajos 
infrastruktūras objektos, vienlaikus 
nodrošinot dabasgāzes iekšējā tirgus 
efektīvu darbību. Projekti, kurus Eiropas 
Padome ir atzinusi par prioritāriem, 
piemēram, Nabucco, dažādos Eiropas 
Savienības dabasgāzes avotus un 
samazinās tās energoatkarību no trešām 
valstīm. Lai vairotu to infrastruktūras 
projektu pozitīvo ietekmi uz konkurenci un 
piegādes drošību, kam piemēro 
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pieprasījums jāizskata Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai, lai pilnībā izvērtētu 
pārrobežu ietekmi un vienkāršotu 
administratīvās procedūras. Turklāt, tā kā 
lielajiem infrastruktūras būvniecības 
projektiem, kam piemēro atbrīvojumu, ir 
īpašs riska profils, attiecībā uz šiem 
projektiem piegādes un ražošanas 
uzņēmumiem var uz laiku daļēji 
nepiemērot pilnīgas nošķiršanas 
noteikumus. Tas piegādes drošības dēļ jo 
īpaši attiecas uz jauniem cauruļvadiem 
Kopienā, pa kuriem transportē gāzi no 
trešām valstīm uz Kopienu.

atbrīvojumu, projekta plānošanas stadijā 
jāpārbauda tirgus ieinteresētība un jāīsteno 
pārslodzes novēršanas noteikumi. Ja 
infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas 
dalībvalsts teritorijā, atbrīvojuma 
pieprasījums jāizskata Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai, lai pilnībā izvērtētu 
pārrobežu ietekmi un vienkāršotu 
administratīvās procedūras. Turklāt, tā kā 
lielajiem infrastruktūras būvniecības 
projektiem, kam piemēro atbrīvojumu, ir 
īpašs riska profils, attiecībā uz šiem 
projektiem piegādes un ražošanas 
uzņēmumiem var uz laiku daļēji 
nepiemērot pilnīgas nošķiršanas 
noteikumus. Tas piegādes drošības dēļ jo 
īpaši attiecas uz jauniem cauruļvadiem 
Kopienā, pa kuriem transportē gāzi no 
trešām valstīm uz Kopienu.

Or. ro

Grozījums Nr. 100
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Jāveicina investīcijas svarīgākajos 
infrastruktūras objektos, vienlaikus 
nodrošinot dabasgāzes iekšējā tirgus 
efektīvu darbību. Lai vairotu to 
infrastruktūras projektu pozitīvo ietekmi uz 
konkurenci un piegādes drošību, kam 
piemēro atbrīvojumu, projekta plānošanas 
stadijā jāpārbauda tirgus ieinteresētība un 
jāīsteno pārslodzes novēršanas noteikumi.
Ja infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas 
dalībvalsts teritorijā, atbrīvojuma 
pieprasījums jāizskata Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai, lai pilnībā izvērtētu 
pārrobežu ietekmi un vienkāršotu 
administratīvās procedūras. Turklāt, tā kā 
lielajiem infrastruktūras būvniecības 

(20) Jāveicina investīcijas svarīgākajos 
infrastruktūras objektos, vienlaikus 
nodrošinot dabasgāzes iekšējā tirgus 
efektīvu darbību. Lai vairotu to 
infrastruktūras projektu pozitīvo ietekmi uz 
konkurenci un piegādes drošību, kam 
piemēro atbrīvojumu, projekta plānošanas 
stadijā jāpārbauda tirgus ieinteresētība un 
jāīsteno pārslodzes novēršanas noteikumi.
Ja infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas 
dalībvalsts teritorijā, atbrīvojuma 
pieprasījums jāizskata Komisijai, 
apspriežoties ar Energoregulatoru 
sadarbības aģentūru, lai pilnībā izvērtētu 
pārrobežu ietekmi un vienkāršotu 
administratīvās procedūras. Turklāt, tā kā 
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projektiem, kam piemēro atbrīvojumu, ir 
īpašs riska profils, attiecībā uz šiem 
projektiem piegādes un ražošanas 
uzņēmumiem var uz laiku daļēji 
nepiemērot pilnīgas nošķiršanas 
noteikumus. Tas piegādes drošības dēļ jo 
īpaši attiecas uz jauniem cauruļvadiem 
Kopienā, pa kuriem transportē gāzi no 
trešām valstīm uz Kopienu.

lielajiem infrastruktūras būvniecības 
projektiem, kam piemēro atbrīvojumu, ir 
īpašs riska profils, attiecībā uz šiem 
projektiem piegādes un ražošanas 
uzņēmumiem var uz laiku daļēji 
nepiemērot pilnīgas nošķiršanas 
noteikumus. Tas piegādes drošības dēļ jo 
īpaši attiecas uz jauniem cauruļvadiem 
Kopienā, pa kuriem transportē gāzi no 
trešām valstīm uz Kopienu.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras pieņemt lēmumu par pārrobežu infrastruktūras atbrīvojumu nedrīkst nodot 
Aģentūrai, jo tad neskarto valstu regulatori varētu ietekmēt Aģentūru lēmumu pieņemšanā 
par atbrīvojumu. Agrākie piemēri liecina, ka valstu regulatori ļoti bieži cenšas panākt valsts 
interešu ievērošanu. Turklāt, ņemot vērā EKT lietu 9/56 Meroni [1958] ECR 133, lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras, kuras attiecas uz diskrētumu, nedrīkst nodot iestādēm, kuras nav 
paredzētas Līgumos.

Grozījums Nr. 101
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20.a) Par katru projektu attiecībā uz 
dabasgāzes cauruļvadu, kurš šķērso 
Eiropas Savienībai blakus esošās jūras 
nolūkā transportēt gāzi no trešām valstīm 
uz Kopienu, Eiropas Komisija un 
iesaistītās dalībvalstis veiks ietekmes uz 
vidi novērtējumu, lai izvairītos no 
ekoloģisku nelaimes gadījumu draudiem, 
kā arī ierosinās pasākumus dabasgāzes 
drošai piegādei, ievērojot vides 
aizsardzības noteikumus.

Or. ro
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Grozījums Nr. 102
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Iekšējam dabasgāzes tirgum trūkst 
likviditātes un pārredzamības, un tādējādi 
tiek traucēta efektīva resursu sadale, 
nodrošināšanās pret risku un jaunu 
dalībnieku ienākšana tirgū. Lai palielinātu 
uzticību tirgum, tā likviditāti un tirgus 
dalībnieku skaitu, jāveic plašāka gāzes 
piegādes uzņēmumu regulatīvā 
pārraudzība. Šīs prasības nedrīkst būt 
pretrunā pašreizējiem Kopienas tiesību 
aktiem, kas regulē finanšu tirgu. 
Energoregulatoriem un finanšu tirgus 
regulatoriem jāsadarbojas, lai savstarpēji 
palīdzētu labāk pārraudzīt attiecīgos 
tirgus.

(21) Iekšējam dabasgāzes tirgum trūkst 
likviditātes un pārredzamības, un tādējādi 
tiek traucēta efektīva resursu sadale, 
nodrošināšanās pret risku un jaunu 
dalībnieku ienākšana tirgū. Jāpalielina 
uzticība tirgum, tā likviditāte un tirgus 
dalībnieku skaits.

Or. de

Grozījums Nr. 103
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Dalībvalstīm kopā ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem jāapsver, kādā 
veidā Direktīvas 2003/55/EK grozījumi 
skar nodarbinātību, darba apstākļus un 
darbinieku tiesības uz informāciju, 
apspriešanos un līdzdalību, lai novērstu 
negatīvās sekas.

Or. en
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Pamatojums

Pieredze rāda, ka jauni noteikumi ietekmē nozares darbiniekus, kā tas, piemēram, ir parādīts 
Ziņojumā Eiropas Komisijai par elektrības un gāzes tirgus atvēršanas ietekmi uz 
nodarbinātību (2007).

Grozījums Nr. 104
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Piegādātāju koncentrācija, piegāžu 
ilgtermiņa līgumi un nākamā posma 
likviditātes trūkums rada gāzes tirgus 
strukturālu neelastību, kas izraisa 
nepārredzamu cenu struktūru. Lai 
ieviestu skaidrību izmaksu struktūrā, cenu 
veidošanai jābūt pārredzamākai, un tādēļ 
tirdzniecības pienākumam jābūt 
obligātam.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu jaunu un mazāku gāzes uzņēmumu piekļuvi tirgum un lai uzlabotu gāzes tirgus 
un cenu pārredzamību.

Grozījums Nr. 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Energoregulatoriem un finanšu 
tirgus regulatoriem jāsadarbojas, lai dotu 
viens otram iespēju gūt pārskatu par 
attiecīgajiem tirgiem un lai tiem būtu 
pilnvaras iegūt attiecīgo informāciju no 
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energouzņēmumiem, izmantojot 
atbilstīgas un pietiekamas izmeklēšanas 
un strīdu izšķiršanas pilnvaras, kā arī 
piemērot efektīvus sodus.

Or. en

Pamatojums

Bažas joprojām rada spēkā esošu direktīvu neīstenošana. Lai nodrošinātu iekšējā gāzes tirgus 
efektīvu atvēršanu, valstu regulatoriem jāspēj sadarboties ar citiem attiecīgajiem 
regulatoriem, tādējādi dodot tiem iespēju efektīvi uzraudzīt gāzes tirgu, un vajadzības 
gadījumā tiem ir jābūt iespējai gāzes uzņēmumiem piemērot efektīvus, atbilstīgus un 
preventīvus sodus, ja tie nav ievērojuši kādu no šajā direktīvā noteiktajām saistībām.

Grozījums Nr. 106
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Energoregulatoriem un finanšu 
tirgus regulatoriem jāsadarbojas, lai dotu 
viens otram iespēju gūt pārskatu par 
attiecīgajiem tirgiem un lai tiem būtu 
pilnvaras iegūt attiecīgo informāciju no 
energouzņēmumiem, izmantojot 
atbilstīgas un pietiekamas izmeklēšanas 
un strīdu izšķiršanas pilnvaras.

Or. en

Pamatojums

Bažas joprojām rada spēkā esošu direktīvu neīstenošana. Lai nodrošinātu iekšējā gāzes tirgus 
efektīvu atvēršanu, valstu regulatoriem jāspēj sadarboties ar citiem attiecīgajiem 
regulatoriem, dodot tiem iespēju efektīvi uzraudzīt gāzes tirgu.
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Grozījums Nr. 107
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pirms Komisija pieņem 
pamatnostādnes, ar ko sīkāk nosaka 
lietvedības prasības, Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai un Eiropas 
vērtspapīru regulatoru komitejai (CESR) 
jāsadarbojas, izpētot šos jautājumus un 
konsultējot Komisiju par minēto 
pamatnostādņu saturu. Aģentūrai un 
Komitejai kopīgi jāizpēta un jākonsultē 
Komisija par jautājumu, vai uz 
darījumiem ar gāzes piegādes līgumiem 
un atvasinātajiem gāzes instrumentiem 
jāattiecina pārredzamības prasības 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
posmā, un, ja tā ir, kādām šīm prasībām 
jābūt.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skatīt 24.f) panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 108
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.a) Ir svarīgi nodrošināt uz 
patērētājiem orientētu drošu, uzticamu un 
efektīvu tīklu sistēmu attīstību, veicinot 
sistēmas atbilstību un vienlaikus 
nodrošinot energoefektivitāti un liela un 
maza apjoma neizsīkstošo enerģijas 
resursu un decentralizētās enerģijas 
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ražošanas integrāciju gan pārvades, gan 
sadales tīklos.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas centrā ir jābūt patērētājiem. Visās no jauna būvētajās tīklu sistēmās ir jāievēro 
energoefektivitāte, neizsīkstošo enerģijas resursu integrācija utt.

Grozījums Nr. 109
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Jāpilnveido sabiedriskā pakalpojuma 
saistības un no tām izrietošās kopīgās 
obligātās prasības, lai visiem patērētājiem 
nodrošinātu ieguvumus no konkurences.
Galvenais patērētāju apgādes faktors ir 
piekļuve patēriņa datiem, un patērētājiem 
jābūt iespējai piekļūt saviem datiem, lai uz 
šo datu pamata varētu lūgt konkurentiem 
sagatavot piedāvājumu. Patērētājiem arī 
jānodrošina tiesības būt pienācīgi 
informētiem par savu enerģijas patēriņu.
Regulāri sniegta informācija par enerģijas 
izmaksām radīs stimulu enerģiju taupīt, jo 
patērētāji skaidri redzēs, kā to enerģijas 
rēķinu ietekmē investīcijas
energoefektivitātē un patēriņa paradumu 
maiņa.

(23) Jāpilnveido sabiedriskā pakalpojuma 
saistības un no tām izrietošās kopīgās 
obligātās prasības, lai visiem patērētājiem 
nodrošinātu ieguvumus no konkurences un 
taisnīgākas cenas. Galvenais patērētāju 
apgādes faktors ir piekļuve objektīviem un 
pārredzamiem patēriņa datiem, un 
patērētājiem jābūt iespējai piekļūt saviem
patēriņa datiem, ar to saistītajām cenām 
un pakalpojumu izmaksām, lai uz šo datu 
pamata varētu lūgt konkurentiem sagatavot 
piedāvājumu. Patērētājiem arī jānodrošina 
tiesības būt pienācīgi informētiem par savu 
enerģijas patēriņu, un priekšapmaksai 
jābūt atbilstīgai un jāatspoguļo to reālais 
gāzes patēriņš. Vismaz ceturksnī reizi 
patērētājiem sniegta informācija par 
enerģijas izmaksām radīs stimulu enerģiju 
taupīt, jo patērētāji skaidri redzēs, kā to 
enerģijas rēķinu ietekmē investīcijas
energoefektivitātē.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu brīvu un pārredzamu konkurenci, piekļuve noteiktām datu kategorijām ļauj 
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patērētājiem izdarīt uz informāciju balstītu izvēli par savu elektroenerģijas piegādātāju. 
Turklāt patērētājiem jāmaksā tikai par to enerģijas daudzumu, kuri viņi reāli katru mēnesi 
patērē.

Grozījums Nr. 110
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Dalībvalstīm jānodrošina pienācīga 
apgāde ar individuālajiem skaitītājiem 
(viedā mērīšana), kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK par 
enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem1, lai 
patērētājiem sniegtu precīzu informāciju 
par enerģijas patēriņu un nodrošinātu 
efektivitāti galapatērētājiem.
1 OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.

Or. en

Pamatojums

Viedie skaitītāji patērētājiem sniedz labāku priekšstatu par faktisko gāzes patēriņu un 
tādējādi veicina apdomīgāku gāzes patēriņu.

Grozījums Nr. 111
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Šīs direktīvas centrā ir jābūt 
patērētājiem. Jānostiprina un jānodrošina 
spēkā esošās patērētāju tiesības, kā arī 
tajās jāiekļauj lielāka pārredzamība un 
pārstāvība. Patērētāju tiesību aizsardzībai 
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jānodrošina, ka visi patērētāji gūst 
priekšrocības konkurences tirgū. 
Patērētāju tiesības ir jāīsteno valstu 
regulatoriem, nosakot iespējamās 
priekšrocības un uzliekot sodu 
uzņēmumiem, kuri neievēro patērētāju 
tiesību aizsardzības un konkurences 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas centrā ir jābūt patērētājiem. 

Grozījums Nr. 112
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Jānostiprina un jānodrošina spēkā 
esošās patērētāju tiesības, kā arī tajās 
jāiekļauj lielāka pārredzamība un 
pārstāvība. Patērētāju tiesību aizsardzībai 
jānodrošina, ka visi patērētāji gūst 
priekšrocības konkurences tirgū. 
Patērētāju tiesības ir jāīsteno valstu 
regulatoriem, nosakot iespējamās 
priekšrocības un uzliekot sodu 
uzņēmumiem, kuri neievēro patērētāju 
tiesību aizsardzības un konkurences 
noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 113
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Jāpilnveido sabiedriskā 
pakalpojuma saistības un no tām 
izrietošās kopīgās obligātās prasības, lai 
nodrošinātu, ka sabiedrībai, kā arī 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir 
pieejami gāzes piegādes pakalpojumi.

Or. ro

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai cena par piekļuvi gāzes infrastruktūrai neliegtu gāzes saņemšanu 
mājsaimniecībām vai MVU, kuri enerģijas saņemšanā ir atkarīgi no šo pakalpojumu 
sniegšanas. 

Grozījums Nr. 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Enerģētiskās nabadzības problēma 
Kopienā kļūst aizvien smagāka. 
Dalībvalstīm ir jāizstrādā savi rīcības 
plāni, lai risinātu enerģētiskās nabadzības 
problēmu un nodrošinātu nepieciešamo 
energopatēriņu mazāk aizsargātiem 
patērētājiem. Ir nepieciešama integrēta 
pieeja, un pasākumos ir jāiekļauj politika, 
tarifu politika, kā arī energoefektivitātes 
uzlabojumi mājsaimniecībās. Ar šo 
direktīvu būtu vismaz jāatļauj pozitīvā 
diskriminācija valstīs attiecībā uz cenu 
noteikšanas sistēmām mazāk aizsargātiem 
patērētājiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai uzlabotu apgādes drošību, 
vienlaikus saglabājot dalībvalstu
solidaritāti, jo īpaši energoapgādes krīzes 
gadījumā, jāizveido pamats reģionālai 
solidārai sadarbībai.

(24) Lai uzlabotu apgādes drošību, 
vienlaikus saglabājot solidaritāti, jo īpaši 
energoapgādes krīzes gadījumā,
dalībvalstīm ir cieši jāsadarbojas. Šajā 
nolūkā par pamatu jāņem Padomes 
2004. gada 26. aprīļa Direktīva 
2004/67/EK par pasākumiem, lai 
nodrošinātu dabasgāzes piegādes 
drošību1. 
1 OV L 127, 29.4.2004., 92. lpp.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2004/67/EK ir plaši aptverti piegādes drošības aspekti.

Grozījums Nr. 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann un Ján Hudacký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai izveidotu dabasgāzes iekšējo tirgu, 
dalībvalstīm jāveicina savu valstu tīklu 
integrācija un tīklu operatoru sadarbība 
Eiropas un reģionālā mērogā.

(25) Lai izveidotu elektroenerģijas iekšējo 
tirgu, dalībvalstīm jāveicina savu valstu 
tīklu integrācija un tīklu operatoru 
sadarbība Eiropas un reģionālā mērogā. 
Reģionālās integrācijas iniciatīvas ir 
būtisks starpposms, lai panāktu Eiropas 
enerģijas tirgus integrāciju, kas joprojām 
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ir galīgais mērķis. Reģionu līmenī tiek 
dots ieguldījums integrācijas procesa 
paātrināšanā, iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem , īpaši dalībvalstīm, valstu 
regulatoriem un pārvades sistēmu 
operatoriem dodot iespēju sadarboties 
konkrētos jautājumos.

Or. fr

Pamatojums

Reģionālās iniciatīvas ir konstruktīvs starpposms, lai varētu uzlabot iekšējā dabasgāzes tirgus 
darbību. Ļaujot PVO un valstu regulatoriem saskaņot piekļuvi un noteikumus attiecīgā 
reģionā vai pat izveidot reģionālu pārvades struktūru, šīs iniciatīvas palīdzēs tīklam strādāt 
efektīvāk, kā arī veicināt pārrobežu tirdzniecību un ieguldījumus.

Grozījums Nr. 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai izveidotu dabasgāzes iekšējo tirgu, 
dalībvalstīm jāveicina savu valstu tīklu 
integrācija un tīklu operatoru sadarbība
Eiropas un reģionālā mērogā.

(25) Lai izveidotu dabasgāzes iekšējo tirgu,
reģionālie enerģijas tirgi var īstenot pirmo 
posmu. Tāpēc dalībvalstīm Eiropas, kā arī 
iespējamos gadījumos reģionālā mērogā
jāveicina savu valstu tīklu integrācija un 
tīklu operatoru sadarbība.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25.a) Šīs direktīvas mērķim ir jābūt 
tiešām Eiropas mēroga cauruļvadu tīkla 
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izveidei, un tādējādi Aģentūrai ir jābūt 
atbildīgai par pārrobežu 
starpsavienojumu regulēšanas 
jautājumiem un reģionālajiem tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka pārrobežu starpsavienojumus un reģionālos tirgus veido un pārvalda 
skaidri, pārredzami un nediskriminējoši, tie ir jāregulē Aģentūrai.

Grozījums Nr. 119
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25.a) Šīs direktīvas mērķim ir jābūt 
tiešām Eiropas mēroga cauruļvadu tīkla 
izveidei, un tādējādi Aģentūrai ir jābūt 
atbildīgai par pārrobežu 
starpsavienojumu regulēšanas 
jautājumiem un reģionālajiem tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka pārrobežu starpsavienojumus un reģionālos tirgus veido un pārvalda 
skaidri, pārredzami un nediskriminējoši, tie ir jāregulē Aģentūrai. 

Grozījums Nr. 120
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25.a) Šīs direktīvas mērķim ir jābūt 
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Eiropas mēroga tīkla izveidei, un tādējādi 
Aģentūrai ir jābūt atbildīgai par 
pārrobežu starpsavienojumu regulēšanas 
jautājumiem un reģionālajiem tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka pārrobežu starpsavienojumus un reģionālos tirgus veido un pārvalda 
skaidri, pārredzami un nediskriminējoši, tie ir jāregulē Aģentūrai.

Grozījums Nr. 121
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25.a) Šīs direktīvas mērķim ir jābūt 
tiešām Eiropas mēroga tīkla izveidei, un 
tādējādi Aģentūrai ir jābūt atbildīgai par 
pārrobežu starpsavienojumu regulēšanas 
jautājumiem un reģionālajiem tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka pārrobežu starpsavienojumus un reģionālos tirgus veido un pārvalda 
skaidri, pārredzami un nediskriminējoši, tie ir jāregulē Aģentūrai.

Grozījums Nr. 122
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pārvaldes iestādēm jāsniedz 
informācija tirgum arī tādēļ, lai Komisija 

(26) Pārvaldes iestādēm jāsniedz 
informācija tirgum arī tādēļ, lai Komisija 
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varētu veikt savas funkcijas — novērot un 
uzraudzīt Eiropas gāzes tirgu un tā attīstību 
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, 
tostarp tādus aspektus kā piedāvājums un 
pieprasījums, pārvades un sadales 
infrastruktūra, pārrobežu tirdzniecība, 
investīcijas, vairumtirdzniecības un 
patērētāju cenas, tirgus likviditāte, 
nekaitīguma videi un efektivitātes 
uzlabošana.

varētu veikt savas funkcijas — novērot un 
uzraudzīt Eiropas gāzes tirgu un tā attīstību 
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, 
tostarp tādus aspektus kā piedāvājums un 
pieprasījums, pārvades un sadales 
infrastruktūra, pakalpojumu un piegādes 
kvalitāte, pārrobežu tirdzniecība,
pārslodzes vadība, investīcijas, 
vairumtirdzniecības un patērētāju cenas, 
tirgus likviditāte, nekaitīguma videi un 
efektivitātes uzlabošana.

Or. en

Pamatojums

Patērētāji gūs priekšrocības, regulatoriem aktīvi iesaistoties pakalpojumu un gāzes piegādes 
kvalitātes uzraudzībā. Mums ir jāpanāk efektīva saskaņošana valstu pārvaldes iestāžu starpā 
attiecībā uz jaudas sadalījuma mehānismiem un pārslodzes vadību vispār.

Grozījums Nr. 123
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pārvaldes iestādēm jāsniedz 
informācija tirgum arī tādēļ, lai Komisija 
varētu veikt savas funkcijas — novērot un 
uzraudzīt Eiropas gāzes tirgu un tā attīstību 
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, 
tostarp tādus aspektus kā piedāvājums un 
pieprasījums, pārvades un sadales 
infrastruktūra, pārrobežu tirdzniecība, 
investīcijas, vairumtirdzniecības un 
patērētāju cenas, tirgus likviditāte, 
nekaitīguma videi un efektivitātes 
uzlabošana.

(26) Pārvaldes iestādēm jāsniedz 
informācija tirgum arī tādēļ, lai Komisija 
varētu veikt savas funkcijas — novērot un 
uzraudzīt Eiropas gāzes tirgu un tā attīstību 
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, 
tostarp tādus aspektus kā piedāvājums un 
pieprasījums, pārvades un sadales 
infrastruktūra, pārrobežu tirdzniecība,
dabasgāzes patēriņš, investīcijas, 
vairumtirdzniecības un patērētāju cenas, 
tirgus likviditāte, nekaitīguma videi un 
efektivitātes uzlabošana.

Or. ro



AM\717626LV.doc 61/99 PE404.542v02-00

LV

Grozījums Nr. 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27.a) Dalībvalstīm kopā ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem jāapsver, kādā 
veidā Direktīvas 2003/55/EK grozījumi 
skar nodarbinātību, darba apstākļus un 
darbinieku tiesības uz informāciju, 
apspriešanos un līdzdalību, lai novērstu 
negatīvās sekas.

Or. en

Pamatojums

Pieredze parādīja, ka jauni noteikumi ietekmē nozares darbiniekus, kā tas, piemēram, ir 
parādīts Ziņojumā Eiropas Komisijai par elektrības un gāzes tirgus atvēršanas ietekmi uz 
nodarbinātību (2007). 

Grozījums Nr. 125
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 28. septembra Regula (EK) 
Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades 
tīklu piekļuves nosacījumiem paredz 
Komisijai iespēju pieņemt pamatnostādnes, 
lai sasniegtu vajadzīgo saskaņotības 
pakāpi. Šīs pamatnostādnes — saistošs 
izpildes pasākums — ir piemērots 
instruments, ko pēc vajadzības var ātri 
pielāgot.

(28) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 28. septembra Regula (EK) 
Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades 
tīklu piekļuves nosacījumiem paredz 
Komisijai iespēju pieņemt pamatnostādnes, 
lai sasniegtu vajadzīgo saskaņotības 
pakāpi. Šīs pamatnostādnes — saistošs 
izpildes pasākums — ir piemērots 
instruments, ko pēc vajadzības var ātri 
pielāgot. Pamatnostādņu pamatvērtības 
likumdevējām iestādēm jānosaka, 
izmantojot komiteju procedūru.

Or. de
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Pamatojums

Regula Nr. 1775/2005 pilnvaro Komisiju tiesību aktos paredzētās pamatnostādnes grozīt, 
izmantojot vienīgi komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 126
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – –1. punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
Pilns teksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–1) Tekstā vārdi "pārvades sistēma" tiek 
aizstāti ar "pārvades un/vai uzglabāšanas 
un/vai SDG sistēma"

Or. en

Grozījums Nr. 127
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–1.a) 1. panta 1. punktu aizstāj šādi:
"1. Ar šo direktīvu nosaka kopīgus 
noteikumus [...]  [...] gāzes ražošanai,
pārvadei, sadalei un piegādei, lai radītu 
integrētus un konkurētspējīgus enerģijas 
tirgus Eiropas Savienībā. Ar to nosaka 
normas, kas attiecas uz elektroenerģijas 
nozares organizāciju un darbību, 
piekļuvi tirgum, kritērijiem un 
procedūrām, kuras piemēro konkursiem
un atļauju piešķiršanai [...], kā arī 
sistēmu ekspluatācijai. Ar to nosaka arī 
universāla pakalpojuma saistības un 
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gāzes patērētāju tiesības, kā arī precizē 
konkurences saistības."

Or. en

Pamatojums

Darbības joma jāpaplašina. lai nodrošinātu to, ka direktīvas centrā ir patērētājs. Jāuzsver arī 
saikne ar konkurences saistībām.  

Grozījums Nr. 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:
"1. Ar šo Direktīvu nosaka kopīgus 
noteikumus dabasgāzes ražošanai,
pārvadei, sadalei [...] uzglabāšanai un 
piegādei, lai radītu integrētus un 
konkurētspējīgus enerģijas tirgus Eiropas 
Savienībā. Ar to nosaka noteikumus kas 
attiecas uz  dabasgāzes nozares 
organizāciju un darbību, pieeju tirgum, 
kritērijiem un procedūrām, kuras 
piemēro konkursiem un atļauju 
piešķiršanai [...], kā arī sistēmu 
ekspluatācijai. Ar to nosaka arī 
universāla pakalpojuma saistības un 
gāzes patērētāju tiesības, kā arī precizē 
konkurences saistības."

Or. en

(Pievieno jaunus elementus Direktīvas 2003/55/EK 1. panta 1. punktam)

Pamatojums

Darbības joma jāpaplašina. lai nodrošinātu to, ka Direktīvas centrā ir patērētājs. Jāuzsver 
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arī saikne ar konkurences saistībām.

Grozījums Nr. 129
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:
"2. Šajā direktīvā paredzētos 
noteikumus attiecībā uz dabasgāzi, 
tostarp sašķidrinātu dabasgāzi (SDG), 
nediskriminējošā veidā piemēro arī 
biogāzei un gāzei no biomasas vai citiem 
gāzes veidiem, ciktāl šādas gāzes var 
tehniski un droši ievadīt dabasgāzes 
sistēmā un transportēt šajā sistēmā."

Or. en

(Pievieno precizējumu Direktīvas 2003/55/EK 1. panta 2. punktam)

Pamatojums

Pieņemot, ka tehniskās un ķīmiskās drošības sliekšņi ir ievēroti attiecībā uz  dažādiem gāzes 
veidiem, jāuzsver nepieciešamība nediskriminējoši piekļūt dažādas izcelsmes gāzēm.

Grozījums Nr. 130
Nikolaos Vakalis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–a) šā panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
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“3. "pārvade" ir dabasgāzes 
transportēšana pa [...] tīklu, kas 
galvenokārt sastāv no augstspiediena 
cauruļvadiem un kuri nav maģistrālu 
cauruļvadu tīkli, kā arī nav daļa no 
augstspiediena cauruļvadiem, ko 
galvenokārt lieto vietējai dabasgāzes 
izplatīšanai, lai piegādātu to 
patērētājiem, bet neietverot piegādi;"

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā piegādes definīcija, kas minēta Direktīvā 2003/55/EK, atšķiras no definīcijas, kāda 
minēta Regulā Nr. 1775/2005. Ieteiktais grozījums izmaina definīciju direktīvā, lai tā atbilstu 
definīcijai, kas minēta regulā.

Grozījums Nr. 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–a) šā panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
"3. "pārvade" ir dabasgāzes 
transportēšana pa [...] tīklu, kas 
galvenokārt sastāv no augstspiediena 
cauruļvadiem un kuri nav maģistrālu 
cauruļvadu tīkli, kā arī nav daļa no 
augstspiediena cauruļvadiem, ko 
galvenokārt lieto vietējai dabasgāzes 
izplatīšanai, lai piegādātu to 
patērētājiem, bet neietver piegādi;"

Or. en

(Pārvades definīcijas precizējums Direktīvas 2003/55/EK 2. panta 3. punktā)
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Pamatojums

Pašreizējā pārvades definīcija, kas minēta direktīvā 2003/55/EK, atšķiras no definīcijas, kāda 
minēta regulā Nr. 1775/2005. Ieteiktais grozījums izmaina definīciju direktīvā, lai tā atbilstu 
definīcijai, kas minēta Regulā.

Grozījums Nr. 132
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–a) šā panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
"3. "pārvade" ir dabasgāzes 
transportēšana pa cauruļvadu tīklu, kas 
galvenokārt sastāv no augstspiediena 
cauruļvadiem un kuri nav maģistrālu 
cauruļvadu tīkli, kā arī nav daļa no 
augstspiediena cauruļvadiem, ko 
galvenokārt lieto vietējai dabasgāzes 
izplatīšanai, lai piegādātu to patērētājiem, 
bet neietver  piegādi;

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā  pārvades definīcija, kas minēta Direktīvā 2003/55/EK, atšķiras no definīcijas, 
kāda minēta Regulā Nr. 1775/2005. Ar šo grozījumu regulā minēto definīciju iekļauj 
direktīvā.

Grozījums Nr. 133
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – –aa) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–aa) šā panta 9. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
"9. "uzglabāšanas iekārta" ir iekārta, ko 
izmanto dabasgāzes uzglabāšanai un kas 
pieder dabasgāzes uzņēmumam un/vai 
kuru tas izmanto, tostarp SDG iekārtu 
daļa, ko izmanto uzglabāšanai, bet 
neskaitot tikai ražošanā izmantoto daļu 
un iekārtas, kas rezervētas vienīgi 
pārvades sistēmu operatoriem, kuri 
nodrošina pārvadi;

Or. en

Pamatojums

Formulējums jāsašaurina, lai nodrošinātu to, ka uzglabāšanas sistēmas operatori nevarētu  
apgalvot, ka lielākā daļa viņu iekārtu tiek izmantotas ražošanai, un tāpēc uz to neattiecas 
regulēta trešās puses piekļuve (RTPA).

Grozījums Nr. 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–aa) šā panta 9. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
“9. "uzglabāšanas iekārta" ir iekārta, ko 
izmanto dabasgāzes uzglabāšanai un kas 
pieder dabasgāzes uzņēmumam un/vai 
kuru tas izmanto, tostarp SDG iekārtu 
daļa, ko izmanto uzglabāšanai, bet 
neskaitot tikai ražošanā izmantoto daļu 
un iekārtas, kas rezervētas vienīgi 
pārvades sistēmu operatoriem, kuri 
nodrošina pārvadi;
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Or. en

(Uzglabāšanas iekārtu  definīcijas precizējums Direktīvas 2003/55/EK 2. panta 9. punktā)

Pamatojums

Skaidrības un konsekvences labad  vārds  tikai" jāpievieno 9. definīcijai "Uzglabāšanas 
iekārta", teikuma daļā "tikai ražošanā izmantoto daļu", tāpat kā "rezervētas vienīgi pārvades 
sistēmu operatoriem".

Grozījums Nr. 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–ab) šā panta 14. punktu aizstāj šādi:
“14. "papildpakalpojumi" ir visi 
pakalpojumi, kas vajadzīgi, lai piekļūtu 
vai ekspluatētu pārvades un/vai sadales 
tīklus un /vai SDG iekārtas, un/vai 
uzglabāšanas iekārtas, tostarp 
līdzsvarošana [...]"

Or. en

(Esošās papildpakalpojumu definīcijas beigu daļas svītrojums  Direktīvas 2003/55/EK 2. 
panta 14. punktā)

Pamatojums

Ja nepietiek gāzes apstrādes/ pārveides iekārtu (pakalpojumu)vai ja piekļuve tiem nav 
nodrošināta godīgi un nediskriminējoši, tad ir iespēja, ka rodas šķēršļi 
tirdzniecībai/konkurencei un samazinās likviditāte un tirgus integrācija. Tas nozīmē, ka ir 
nepieciešams piemērots regulējošais pamats piekļūšanai gāzes apstrādes/ pārveides iekārtām 
(pakalpojumiem).
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Grozījums Nr. 136
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–ab) šā panta 14. punktu aizstāj šādi:
14. "papildpakalpojumi" ir visi 
pakalpojumi, kas vajadzīgi, lai piekļūtu 
un ekspluatētu pārvades un/vai sadales 
tīklus un/vai SDG iekārtas, un/vai 
uzglabāšanas iekārtas, tostarp 
līdzsvarošanu un samaisīšanu un inerto 
gāzu ievadīšanu, bet izņemot iekārtas, 
kas rezervētas vienīgi pārvades sistēmu 
operatoriem, kuri nodrošina pārvadi;

Or. en

(Direktīvas 2003/55/EK 2. panta 14. punkta grozījums)

Pamatojums

Formulējums jānostiprina, lai nodrošinātu, ka "samaisīšana" nenozīmē tikai dabas gāzes 
plūsmu samaisīšanu, bet nozīmē arī slāpekļa ievadīšanu, kas ir galvenais veids, kā gāzi ar 
lielu siltumietilpību pārvērst gāzē ar mazu siltumietilpību (H gāzi L gāzē). Ņemot vērā de 
facto monopolu L gāzes tirgū, kvalitātes pārveide ir ļoti svarīga konkurences radīšanai.

Grozījums Nr. 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–ac) tiek iekļauts šāds punkts:
“14.a "godīga konkurence atvērtā tirgū" 
ir strādāt, lai panāktu situāciju, kad 
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nevienai kompānijai nevar piederēt vairāk 
par 30 % no attiecīgā tirgus, trīs 
lielākajām kompānijām nevar piederēt 
vairāk par 50 % un piecām lielākajām –
vairāk par 66,7 % no tirgus daļām 
attiecīgajā tirgū;"

Or. en

Grozījums Nr. 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – –ad) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–ad) šā panta 17. punktu aizstāj šādi:
“17. "starpsavienojums" ir pārvades  
cauruļvadi, kas šķērso vai savieno 
dalībvalsts robežas galvenokārt, lai 
savienotu šo dalībvalstu pārvades 
sistēmas;"

Or. en

( Pašreizējās starpsavienojuma definīcijas precizējums Direktīvas 2003/55/EK 2. panta 17. 
punktā)

Pamatojums

Pašreizējā definīcija varētu  derēt elektrības starpsavienojumiem, taču, izņemot zemūdens 
cauruļvadus, nav tādu gāzes cauruļvadu, kuru vienīgais mērķis būtu divu dalībvalstu sistēmu 
savienošana.



AM\717626LV.doc 71/99 PE404.542v02-00

LV

Grozījums Nr. 139
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – –ad) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–ad) šā panta 17. punktu aizstāj šādi:
17. "starpsavienojums" ir 
pārvades  cauruļvadi lieliem 
attālumiem, kas šķērso vai 
savieno dalībvalsts robežas 
galvenokārt, lai savienotu šo 
dalībvalstu pārvades sistēmas;"

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā definīcija var atbilst elektrotīklu starpsavienojumiem, taču, izņemot zemūdens 
cauruļvadus, nav dabasgāzes cauruļvadu, kuri izmantošanas vienīgais mērķis ir savienot 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 140
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 32.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pievieno šādu apakšpunktu:
32.a "izolēts tirgus" ir dalībvalsts, kurai 
nav starpsavienojumu ar citu dalībvalstu 
pārvades sistēmām un/vai kuras gāzes 
piegādi kontrolē perona vai personas no 
trešās valsts.

Or. lt
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Grozījums Nr. 141
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
"36.a "pārvades sistēmas īpašnieks" ir 
fiziska vai juridiska persona, kas atbild 
par 9. panta 6. punktā noteiktajām 
darbībām, dalībvalstī, kura norīkojusi 
neatkarīgu sistēmu operatoru un kuru 
atbilstīgi 9. panta 1. punktam 
apstiprinājusi Komisija."

Or. en

Pamatojums

Pārvades sistēmas darbības nošķiršana no vertikāli integrētiem gāzes un elektības 
uzņēmumiem ir galvenais  trešās likumdošanas pasākumu paketes galvenais mērķis. Ir ļoti 
svarīgi, ka šīs nošķiršanas robežas ir skaidri noteiktas. Viena joma, kurā likumdošanas 
pasākumu  nodalīšanas prasības nav pietiekami skaidras, ir konfidencialitātes prasības, kas 
piemērojamas dažādiem tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
"36.a " projekti, ko Eiropas Savienība 
atzinusi par prioritāriem" ir gāzes 
infrastruktūras projekti, kuru rezultāts ir 
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jaunu gāzes avotu nodrošināšana Eiropas 
Savienībai un kuru rezultātā gāzes 
piegādes sadalījums vairākās dalībvalstīs 
radīs lielāku pašreizējo gāzes piegāžu 
diversifikāciju."

Or. en

(Direktīvai 2003/55/EK pievieno jaunu 36.a punktu)

Pamatojums

Pietiekama infrastruktūra ir priekšnoteikums, lai sašķidrināto gāzi iesaistītu konkurencē 
gāzes nozarē. Pieredze rāda, ka dažos gadījumos politiskajā līmenī tiek lemts par lieliem 
ieguldījumiem, attiecībā uz kuriem regulējošā iesaistīšanās ir ierobežota.   TāpēcEiropas 
nozīmes projekti ir jādefinē un tie jāattiecina uz stratēģisku politisku lēmumu jomu.

Grozījums Nr. 143
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
"36.a "Eiropas nozīmes projekti" ir gāzes 
infrastruktūras projekti, kuru rezultāts ir 
Kopienai pieejami jauni gāzes resursi un 
lielāka gāzes piegāžu diversifikācija 
vairākās dalībvalstīs."

Or. xm

Pamatojums

Eiropā pieaug pieprasījums pēc pārvades jaudām, tāpēc ieguldījumi jaunā infrastruktūrā ir 
ļoti svarīgi. Labi attīstīta infrastruktūra ir vitāli svarīga patiesai Eiropas konkurencei gāzes 
tirgū. Tāpēc jādefinē Eiropas nozīmes projekti un jāpieņem tiem nepieciešamie stratēģiskie un 
politiskie lēmumi.
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Grozījums Nr. 144
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
"36.a " Eiropas nozīmes projekti" ir 
gāzes infrastruktūras projekti, kuru 
rezultāts ir Kopienai pieejami jauni gāzes 
resursi un lielāka gāzes piegāžu 
diversifikācija vairākās dalībvalstīs."

Or. de

( Pievieno jaunu punktu Direktīvas  2003/55/EK 2. pantam)

Pamatojums

Tā kā pieprasījums pēc pārvades jaudām  nemitīgi pieaug, ļoti svarīgi ir ieguldījumi jaunās 
infrastruktūrās, lai nodrošinātu pieteikamu pārvades, uzglabāšanas un SDG jaudas. Labi 
attīstīta infrastruktūra ir priekšnoteikums konkurences attīstībai gāzes tirgū. Līdz šim lēmumi 
par lieliem ieguldījumiem tikuši pieņemti politiskā līmenī, ar nelielu regulatoru ieguldījumu. 
Ir jādefinē Eiropas Savienībai prioritāri projekti un jāpieņem nepieciešamie politiskie 
lēmumi.

Grozījums Nr. 145
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
"36.a "pieejama cena" ir cena, ko valsts 
līmenī noteikusi dalībvalsts, apspriežoties 
ar valsts pārvaldes iestādēm, sociālajiem 
partneriem un attiecīgajiem dalībniekiem, 
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ņemot vērā enerģētiskās nabadzības 
definīciju 36.b punktā."

Or. en

Pamatojums

Tā jānosaka dalībvalsts līmenī, jo tas ir subsidiaritātes jautājums.

Grozījums Nr. 146
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
"36.a "godīga konkurence atvērtā tirgū" 
ir rīkoties tā, lai panāktu tādu situāciju, 
kurā nevienam uzņēmumam nepieder 
vairāk par 50 % no attiecīgā tirgus."

Or. en

Pamatojums

Tas atvērs dalībvalstu tirgu, īpaši to, kurās ir tirgus dalībnieki dominējošā pozīcijā, kuri 
dažos gadījumos ļaunprātīgi izmantoja varu, kā arī citiem tirgus dalībniekiem nodrošinās 
godīgu piekļuvi tirgum. Tā kā tirgi kļūst aizvien integrētāki, palielināsies tirgus ģeogrāfiskais 
apjoms, tādējādi šis noteikums ļaus uzņēmumiem augt, jo tirgus kļūst integrētāks. Attiecīgo 
tirgu noteiks Komisija.

Grozījums Nr. 147
Šarūnas Birutis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
"36.a "godīga konkurence atvērtā tirgū" 
ir rīkoties tā, lai panāktu tādu situāciju, 
kurā nevienam uzņēmumam nepieder 
vairāk par 40% no attiecīgā tirgus."

Or. en

Pamatojums

Tas atvērs dalībvalstu tirgu, īpaši to, kurās ir tirgus dalībnieki dominējošā pozīcijā, kuri 
dažos gadījumos ļaunprātīgi izmantoja varu, kā arī citiem tirgus dalībniekiem nodrošinās 
godīgu piekļuvi tirgum. Tā kā tirgi kļūst aizvien integrētāki, palielināsies tirgus ģeogrāfiskais 
apjoms, tādējādi šis noteikums ļaus uzņēmumiem augt, jo tirgus kļūst integrētāks. Attiecīgo 
tirgu noteiks Komisija.

Grozījums Nr. 148
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
"36.a "godīga konkurence atvērtā tirgū" 
ir rīkoties tā, lai panāktu tādu situāciju, 
kurā nevienam uzņēmumam nepieder 
vairāk par 20% no attiecīgā tirgus."

Or. en

Pamatojums

Tas atvērs dalībvalstu tirgu, īpaši to, kurās ir tirgus dalībnieki dominējošā pozīcijā, kuri 
dažos gadījumos ļaunprātīgi izmantoja varu, kā arī citiem tirgus dalībniekiem nodrošinās 
godīgu piekļuvi tirgum.  Tā kā tirgi kļūst aizvien integrētāki, palielināsies tirgus ģeogrāfiskais 
apjoms, tādējādi šis noteikums ļaus uzņēmumiem augt, jo tirgus kļūst integrētāks.  Attiecīgo 
tirgu noteiks Komisija.
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Grozījums Nr. 149
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
"36.a "ražošanas vieta" ir ģeogrāfiska 
teritorija kāda īpašumā, kurā atrodas 
dabasgāzes tīkls, kas paredzēts pirmām 
kārtām, lai apgādātu rūpnieciskos 
patērētājus šajā vietā."

Or. en

Pamatojums

Mūsdienās enerģijas tīklu operatoriem ražošanas vietās nav jāpilda viarākas saistības 
attiecībā uz tīkla darbību visās ES dalībvalstīs. Šai praksei nav skaidra ES tiesiskā pamata. 
Tāpēc ES tiesību aktos oficiāli jāparedz iespēja dalībvalstīm izdarīt atkāpes attiecībā uz 
ražošanas vietām, jo tas nodrošinātu  juridisko noteiktību.  Diferencēta pieeja rūpnieciskiem 
tīkliem ir svarīga, jo tā nodrošina proporcionālus pasākumus, nekaitējot liberalizācijai. Šis 
grozījums neskar gala patērētājus ražošanas vietās. Vairumā gadījumu ir maz neatkarīgo 
galapatērētāju, kurus apgādā no ražošanas vietām (mazāk par 50).

Grozījums Nr. 150
Eluned Morgan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – bb) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) pievieno šādu  punktu:
"36.b "enerģētiskā nabadzība" ir 
mājsaimniecība, kura nevar atļauties 
apsildīt mājokli pieņemamā līmenī, ko 
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ieteikusi Pasaules Veselības organizācija, 
proti 18º-22ºC atkarībā no telpu funkcijas 
attiecībā uz visām apdzīvojamajām 
telpām, kad tās ir aizņemtas. Tajā iekļauta 
arī iespēja iegādāties citus enerģētiskos 
pakalpojumus mājoklim par saprātīgu 
cenu. Mājsaimniecība ir no enerģētikas 
viedokļa nabadzīga, ja tās izdevumu daļa 
par enerģiju visā mājsaimniecībā divkārt 
pārsniedz vidējos izdevumus par enerģiju 
valstī."

Or. en

Pamatojums

Tā kā nav definīcijas, daudzas dalībvalstis oficiāli nevāc datus par to iedzīvotāju skaitu, uz 
kuriem attiecas enerģētiskā nabadzība. Atbalstot vispārējo definīciju, dalībvalstīm jāapzinās 
problēmas mērogs un tās jāmudina veikt pasākumus šīs problēmas atrisināšanai. Šī 
definīcija, kuras pamatā ir pētījumi, kurus veikusi Eiropas akadēmiķu grupa, nodrošina 
aprēķinus, kuri piemērojami visā ES. Šie aprēķini domāti mājsaimniecībām ar zemiem 
ienākumiem, kuri par enerģiju maksā proporcionāli vairāk. 

Grozījums Nr. 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – bb) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) pievieno šādu punktu:
"36.b "samaisīšanas pakalpojumi" ir 
nespecificētas gāzes apstrāde ar citiem 
gāzes avotiem, lai iegūtais maisījums 
atbilstu pieļaujamajam gāzes kvalitātes 
specifikācijas līmenim.  Šo pakalpojumu 
sniedz gāzes apstrādes operators."

Or. en

(Direktīvai 2003/55/EK pievieno jaunu 36.b punktu)
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Pamatojums

Dažās dalībvalstīs gāzes kvalitātes pārveide ir svarīgs jautājums un tā var arī ietekmēt 
pārrobežu plūsmu. Kvalitātes pārveides jaudu pieejamība ir ļoti svarīga likvīdo 
vairumtirdzniecības tirgu attīstībai. Ja nepietiek gāzes apstrādes/pārveides iekārtu 
(pakalpojumu),vai ja piekļuve tiem nav nodrošināta godīgi un nediskriminējoši, tad ir iespēja, 
ka rodas šķēršļi tirdzniecībai/konkurencei un samazinās likviditātes līmenis un tirgus 
integrācija.

Grozījums Nr. 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – bc) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) pievieno šādu punktu:
"36.c "balastēšanas pakalpojumi" ir 
gāzes apstrāde ar oglekli, lai liesinātu gāzi 
un tā atbilstu dominējošajām gāzes 
kvalitātes specifikācijām. Šo pakalpojumu 
sniedz gāzes apstrādes operators."

Or. en

(Direktīvas 2003/55/EK2. pantam  pievieno jaunu 36.c punktu)

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas Turmes/Harms grozījumā par gāzes kvalitāti, proti, 13. un 14. 
grozījumam.

Grozījums Nr. 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – bd) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bd) pievieno šādu punktu:
"36.d "gāzes apstrādes iekārta" ir iekārta, 
ko izmanto, sniedzot samaisīšanas un/vai 
balastēšanas pakalpojumus, tās 
dabasgāzes apstrādāšana, kas pieder/vai 
ko izmanto dabasgāzes uzņēmums."

Or. en

(Direktīvai 2003/55/EK pievieno jaunu 36.d punktu)

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas Turmes/Harms grozījumā par gāzes kvalitāti, proti, 13. un 14. 
grozījumam.

Grozījums Nr. 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – be) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
2. pants – 36.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(be) pievieno šādu punktu:
"36.e "gāzes apstrādes operators" ir 
fiziska vai juridiska persona, kas veic 
gāzes apstrādi un atbild par gāzes 
apstrādes iekārtas darbu."

Or. en

(Direktīvai 2003/55/EK pievieno jaunu 36.e punktu)

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas Turmes/Harms grozījumā par gāzes kvalitāti, proti, 13. un 14. 
grozījumam.
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Grozījums Nr. 155
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
"2. Pilnībā ievērojot attiecīgos Līguma 
noteikumus, īpaši 86. pantu, dalībvalstis 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes 
nozarē, var vispārīgās ekonomiskās 
interesēs uzlikt sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, kuras 
var attiekties uz drošību, tostarp uz 
piegāžu drošību, regularitāti un kvalitāti
[...], vides aizsardzību, tostarp 
energoefektivitāti un klimata 
aizsardzību. [...]"

Or. en

(Pievieno jaunus elementus Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 2. punktam)

Pamatojums

Pārceļot atsauci uz piegādes cenu  no apsvērumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām uz apsvērumiem par neaizsargātiem patērētājiem, grozījuma mērķis ir nodrošinā, 
ka pasākumu mērķgrupa saistībā ar piegādes cenu  ir visneaizsargātākie patērētāji. Precīzāk 
nosakot mērķgrupu gala rezultāts būs labvēlīgs tiem, kuriem visvairāk nepieciešama 
patērētāju aizsardzība.

Grozījums Nr. 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
3. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) 3. panta 2. punktu aizstāj šādi:
"2. Pilnībā ievērojot attiecīgos Līguma 
noteikumus, īpaši 86. pantu, dalībvalstis 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes 
nozarē, var vispārīgās ekonomiskās 
interesēs uzlikt sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, kuras 
var attiekties uz drošību, tostarp uz 
piegāžu drošību, regularitāti, kvalitāti 
un cenu un vides aizsardzību, tostarp 
energoefektivitāti, atjaunojamo enerģiju
un klimata aizsardzību. Šādām 
saistībām ir jābūt skaidri definētām, 
pārredzamām, nediskriminējošām, 
pārbaudāmām un tām jāgarantē, ka 
visiem ES gāzes uzņēmumiem ir 
vienlīdzīgi pieejami valstu patērētāji.
Attiecībā uz piegāžu drošību, 
energoefektivitāti/pieprasījuma vadību, 
vides aizsardzības un atjaunojamās 
enerģijas mērķu izpildi, kā minēts šajā 
punktā, dalībvalstis var ieviest 
ilgtermiņa plānošanu, ņemot vērā 
iespēju, ka sistēmai vēlēsies piekļūt 
trešās personas."

Or. en

(Pievieno jaunus elementus Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 2. punktam)

Pamatojums

Nepieciešams šajā direktīvā minēt ES atjaunojamo enerģiju un saskaņotos mērķus.

Grozījums Nr. 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

(1.b) 3. panta 3. punktu aizstāj šādi:
"3. Dalībvalstīm jāveic atbilstoši 
pasākumi, lai valstu energoefektivitātes 
rīcības plānos pievērstos arī 
enerģētiskajai nabadzībai, lai reāli 
samazinātu to cilvēki skaitu, kurus 
skārusi enerģētiskā nabadzība, par šiem 
pasākumiem jāziņo Komisijai.
Dalībvalstis var izmantot integrētu pieeju, 
lai nodrošinātu universālu pakalpojumu, 
kā arī sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības. Šādos pasākumos 
var iekļaut speciālus tarifus 
neaizsargātiem patērētājiem un 
individuālām mājsaimniecībām, tajos 
jāiekļauj energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi. Komisijai jāsagatavo rādītāji, 
lai pārraudzītu šādu pasākumu ietekmi uz 
enerģētisko nabadzību. Šādi pasākumi 
nedrīkst traucēt tirgus atvēršanai, kas 
noteikta 23. pantā. Šajā kontekstā 
dalībvalstīm jānodrošina, ka sadales 
uzņēmumi ievēro stingras procedūras, lai 
izvairītos no tā, ka mājsaimniecību 
patērētājiem tiek pārtraukta 
energoapgāde, ņemot vērā neaizsargātus 
un enerģētiskās nabadzības skartus 
patērētājus. Dalībvalstīm jādefinē 
neaizsargāti un enerģētiskās nabadzības 
skarti patērētāji, kā arī jānodrošina, lai 
tiktu piemērotas saistības attiecībā uz 
neaizsargātiem un enerģētiskās 
nabadzības skartajiem patērētājiem."

Or. en

(Aizstāj Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 3. punktu ar gandrīz pabeigtu jaunu punktu)

Pamatojums

Enerģētiskās nabadzības problēma kļūst aizvien smagāka visās dalībvalstīs. Integrēta pieeja 
ir ļoti svarīga, īpaši svarīga loma ir VRA. Komisijai jāuzņemas atbildība arī par dalībvalstu 
uzlabojumu pārraudzību šajā jomā un par dalībvalstīs īstenoto sekmīgo pasākumu 
paziņošanu saistībā ar enerģētiskās nabadzības novēršanu.
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Grozījums Nr. 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.b) 3. panta 3. punktu aizstāj šādi:
"3. Dalībvalstīm jāveic atbilstoši 
pasākumi, lai valstu energoefektivitātes 
rīcības plānos pievērstos arī 
enerģētiskajai nabadzībai, lai reāli 
samazinātu to cilvēki skaitu, kurus 
skārusi enerģētiskā nabadzība, par šiem 
pasākumiem jāziņo Komisijai. 
Dalībvalstis var izmantot integrētu pieeju, 
lai nodrošinātu universālu pakalpojumu, 
kā arī sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistības. Šādos pasākumos 
var iekļaut speciālus tarifus 
neaizsargātiem patērētājiem un 
individuālām mājsaimniecībām, tajos 
jāiekļauj energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi, kā arī mērķtiecīgi atbalsta 
pasākumi, kas domāti patērētāju grupām 
ar zemiem ienākumiem. Komisijai 
jāsagatavo rādītāji, lai pārraudzītu šādu 
pasākumu ietekmi uz enerģētisko 
nabadzību. Šādi pasākumi nedrīkst 
traucēt tirgus atvēršanai, kas noteikta 23. 
pantā."

Or. en

(Aizstāj Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 3. punktu ar gandrīz pabeigtu jaunu punktu)

Pamatojums

Enerģētiskās nabadzības problēma kļūst aizvien smagāka visās dalībvalstīs. Integrēta pieeja 
ir ļoti svarīga, īpaši svarīga loma ir VRA. Komisijai jāuzņemas atbildība arī par dalībvalstu 
uzlabojumu pārraudzību šajā jomā un par dalībvalstīs īstenoto sekmīgo pasākumu 
paziņošanu saistībā ar enerģētiskās nabadzības novēršanu.
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Grozījums Nr. 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.b) 3. panta 3. punktu aizstāj šādi:
"3. Dalībvalstis veic atbilstīgus 
pasākumus, lai aizsargātu 
galapatērētājus un nodrošinātu 
patērētāju aizsardzību augstā līmenī, un 
tās jo īpaši nodrošina pietiekamu 
aizsardzību mazāk aizsargātiem 
patērētājiem, tostarp attiecīgus 
pasākumus, arī tos, kas saistīti ar 
maksājumu noteikumiem, lai palīdzētu 
viņiem nepieļaut energoapgādes 
pārtraukšanu. [...]"

Or. en

(Pievieno jaunus elementus Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 3. punktam)

Pamatojums

Pārceļot atsauci uz piegādes cenu  no apsvērumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām uz apsvērumiem par neaizsargātiem patērētājiem, grozījuma mērķis ir nodrošināt. 
ka pasākumi saistībā ar piegādes cenu mērķgrupa ir visneaizsargātākie patērētāji. Precīzāk 
nosakot mērķgrupu gala rezultāts būs labvēlīgs tiem, kuriem visvairāk nepieciešama 
patērētāju aizsardzība.

Grozījums Nr. 160
Pia Elda Locatelli

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



PE404.542v02-00 86/99 AM\717626LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.b) 3. panta 3. punktu aizvieto šādi:
"3. Dalībvalstis veic atbilstīgus 
pasākumus, lai aizsargātu 
galapatērētājus un nodrošinātu augstu 
patērētāju aizsardzību augstā līmenī, un 
jo īpaši nodrošina to, lai būtu 
pietiekamas garantijas mazaizsargātu 
patērētāju aizsardzībai, tostarp arī 
atbilstīgi pasākumi, lai palīdzētu viņiem 
nepieļaut  energoapgādes pārtraukšanu. 
Šajā kontekstā tās var veikt atbilstošus 
pasākumus, lai pasargātu patērētājus 
attālos apgabalos, kas pieslēgti gāzes 
sistēmai, kā arī energoietilpīgus 
uzņēmumus, kas noteikti Direktīvas 
2003/96/EK 17. panta 1.a punktā.
Dalībvalstis var iecelt piegādātāju, kas 
nodrošina pakalpojumus galējā situācijā 
tiem patērētājiem, kas pieslēgti gāzes 
tīklam. Tās nodrošina patērētāju 
aizsardzību augstā līmenī, jo īpaši 
attiecībā uz pārredzamību, kas saistīta 
ar vispārīgiem līguma noteikumiem un 
nosacījumiem, vispārīgu informāciju un 
strīdu izšķiršanas mehānismiem. 
Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesīgie 
patērētāji var faktiski pāriet pie jauna 
piegādātāja. Vismaz attiecībā uz 
mājsaimniecību patērētājiem šie 
pasākumi ietver A pielikumā minētos 
pasākumus.

Or. en

(Pievieno jaunus elementus Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 3. punktam)

Pamatojums

Šajā direktīvā jāmin arī energoietilpīgi uzņēmumi.
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Grozījums Nr. 161
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.c) 3. pantā jāiekļauj šāds punkts:
"3.a Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 
patērētājiem ir tiesības izvēlēties 
piegādātāju, ar noteikumu, ka piegādātājs 
piekrīt, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī 
piegādātājs ir apstiprināts. Šajā sakarā 
dalībvalstīm jāveic atbilstoši pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi, kuri 
apstiprināti kā piegādātāji viņu izcelsmes 
valstī, var piegādāt šīs valsts iedzīvotājiem 
bez nekādiem citiem priekšnoteikumiem."

Ore. m

Pamatojums

Priekšnoteikumi, ar kuriem piegādātāji saskaras attiecībā uz patērētāju apgādi dalībvalstīs ir 
atšķirīgi; šie atšķirīgie tirgus noteikumi veido būtiskus šķēršļus ienākšanai tirgū. Lai 
atvieglotu neierobežotu piekļuvi tirgum, jāpiemēro izcelsmes valsts princips.

Grozījums Nr. 162
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) 3. pantā jāiekļauj šāds punkts:
"3.a Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 
patērētājiem ir tiesības izvēlēties 
piegādātāju, ar noteikumu, ka piegādātājs 
piekrīt, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī 



PE404.542v02-00 88/99 AM\717626LV.doc

LV

piegādātājs ir apstiprināts. Šajā sakarā 
dalībvalstīm jāveic atbilstoši pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi, kuri 
apstiprināti kā piegādātāji viņu izcelsmes 
valstī, var piegādāt šīs valsts iedzīvotājiem 
bez nekādiem citiem priekšnoteikumiem."

Or. xm

Pamatojums

Dalībvalstīs piegādātājiem jāievēro dažādi priekšnotiekumi, lai varētu  piegādāt patērētājiem. 
Šie atšķirīgie tirgus noteikumi veido būtiskus šķēršļus ienākšanai tirgū. Lai atvieglotu 
neierobežotu piekļuvi tirgum, jāpiemēro izcelsmes valsts princips, piemēram, ja piegādātājs ir 
apstiprināts vienā dalībvalstī, viņam jāatļauj piegādāt patērētājiem citā dalībvalstī bez 
jebkādiem turpmākiem priekšnoteikumiem.

Grozījums Nr. 163
Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.d) 3. panta 4. punktu aizvieto šādi:
"4. Dalībvalstis īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai sasniegtu sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas un vides 
aizsardzības mērķus, kas var ietvert 
energoefektivitātes/pieprasījuma 
pārvaldības pasākumus un līdzekļus cīņai 
pret klimata izmaiņām un piegāžu 
drošības nodrošināšanu. Šie pasākumi jo 
īpaši ietver atbilstošu ekonomisku 
stimulu nodrošināšanu, attiecīgā 
gadījumā izmantojot visus esošos valstu 
un Kopienas instrumentus, lai uzturētu 
un ierīkotu vajadzīgo tīkla 
infrastruktūru, tostarp 
starpsavienojumu jaudu. Pilnībā ņemot 
vērā attiecīgos Līguma noteikumus, 
dalībvalstis var sekmēt enerģijas 
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patērētāju un piegādātāju ilgtermiņa 
līgumus, kas sekmētu enerģijas ražošanas 
un sadales uzlabošanu, vienlaikus ļaujot 
patērētājiem gūt taisnīgu daļu no 
iegūtajiem labumiem, ņemot vērā, ka šādi 
līgumi spēj veicināt optimālu ieguldījumu 
līmeni enerģētikas nozarē."

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji gūtu patiesu labumu, dalībvalstīm ir svarīga loma.

Grozījums Nr. 164
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.e) 3. pantā jāiekļauj šāds punkts:
"5.a Šīs Direktīvas īstenošanai nav 
negatīvu seku attiecībā uz nodarbinātību, 
darba apstākļiem, iesaistīto darbinieku 
tiesībām uz informāciju, apspriešanos un 
līdzdalību. Dalībvalstis apspriežas ar 
sociālajiem partneriem par jebkādu šīs 
direktīvas grozījumu ieviešanu, lai 
mazinātu negatīvo ietekmi uz 
attiecīgajiem darbiniekiem. Komisija ziņo 
gāzes un elektrības nozares sociālā 
dialoga komitejām par apspriedēm un 
veiktajiem pasākumiem." 

Or. en

(Pievieno jaunu punktu Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 5. punktam)
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Pamatojums

Drošības pasākumi ir nepieciešami, lai nozares attiecīgie darbinieki tiktu pasargāti no 
jebkādām nelabvēlīgām sekām saistībā ar elektrības un gāzes tirgu atvēršanu. Lai mazinātu 
iespējamās negatīvās sekas, ir svarīgi, lai tās tiktu apspriestas ar sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr. 165
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.f) 3. pantā  iekļauj šādu punktu:
"6.a Lai palielinātu energoefektivitāti un 
palīdzētu mazināt enerģētisko nabadzību, 
valstu pārvaldes iestādes pilnvaro gāzes 
uzņēmumus ieviest tarifus, kas palielinās, 
palielinoties patēriņa līmenim, ar skaidri 
izteiktu mērķi veicināt energoefektīvu 
rīcību, samazinot gāzes pieprasījumu 
mājsaimniecībās un ar to saistītās CO2 
emisijas samazināšanu; kā arī samazināt 
to mājsaimniecību, kuras cieš no 
enerģētiskās nabadzības, enerģijas 
izmaksas."

Or. en

(Pievieno jaunu punktu Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 6. punktam)

Pamatojums

Šis tarifu modelis apgriezīs  kājām gaisā pašreizējo cenu noteikšanas modeli. Laikā, kad mēs 
cenšamies samazināt enerģijas patēriņu, pašreizējais cenu noteikšanas modelis ir izdevīgs 
cilvēkiem,  nosakot zemākas cenas par lielāku patērētās enerģijas daudzumu. Šim modelim 
jābūt neitrālam izmaksu ziņā attiecībā uz  gāzes uzņēmumiem, taču tas ietekmē 
energoefektivitāti. Šis modelis gūs panākumus, kad tiks ieviesti precīzas mērierīces.
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Grozījums Nr. 166
Šarūnas Birutis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.f) 3. pantā iekļauj šādu punktu:
Lai palielinātu energoefektivitāti un 
palīdzētu mazināt enerģētisko nabadzību, 
valstu pārvaldes iestādes pilnvaro gāzes 
uzņēmumus ieviest tarifus, kas palielinās, 
palielinoties patēriņa līmenim, ar skaidri 
izteiktu mērķi veicināt energoefektīvu 
rīcību, samazinot gāzes pieprasījumu 
mājsaimniecībās un ar to saistītās CO2 
emisijas samazināšanu; kā arī nodrošināt, 
lai gāzes iesākuma  izmaksas būtu 
ekvivalentas tām, kas tiek izmantotas 
mājsaimniecībās ar zemiem 
ienākumiem."

Or. en

(Pievieno jaunu punktu Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 6. punktam)

Pamatojums

Šis tarifu modelis aprgiezīs  kājām gaisā pašreizējo cenu noteikšnas modeli. Laikā, kad mēs 
cenšamies samazināt enerģijas patēriņu, pašreizējasi cenu noteikšanas modelis ir izdevīgs 
cilvēkiem,  nosakot zemākas cenas par lielāku patērētās enerģijas daudzumu. Šim modelim 
jābūt neitrālam izmaksu ziņā attiecībā uz  gāzes uzņēmumiem, taču tas ietekmē 
energoefektivitāti. Šis modelis gūs pa nākumus, kad tiks ieviesti precīzas mērierīces.

Grozījums Nr. 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 1.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
3. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.f) 3. pantā iekļauj šādu punktu:
"6.a Lai veicinātu energoefektivitāti un 
palīdzētu samazināt enerģētisko 
nabadzību, valstu pārvaldes iestādes 
pilnvaro gāzes piegādātājus ieviest cenu 
noteikšanas formulas, kurās iekļauti 
pieaugoši kopēji tarifi, atbilstīgi kuriem 
cena palielinās lielākam patēriņa 
līmenim. Valstu pārvaldes iestādes 
nodrošina, ka tā patēriņa daļa, uz kuru 
attiecas zemākas cenas ir ekvivalenta 
mājsaimniecību ar zemu ienākuma līmeni  
vidējam statistiskajam patēriņam."

Or. en

(Pievieno jaunu punktu Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 6. punktam)

Pamatojums

Šis tarifu modelis apgriezīs  kājām gaisā pašreizējo cenu noteikšnaas modeli. Laikā, kad mēs 
cenšamies samazināt enerģijas patēriņu, pašreizējasi cenu noteikšanas modelis ir izdevīgs 
cilvēkiem,  nosakot zemākas cenas par lielāku patērētās enerģijas daudzumu. Šim modelim 
jābūt neitrālam izmaksu ziņā attiecībā uz  gāzes uzņēmumiem, taču tas ietekmē 
energoefektivitāti. Šis modelis gūs pa nākumus, kad tiks ieviesti precīzas mērierīces.

Grozījums Nr. 168
Dorette Corbey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.f) 3. pantā iekļauj šādu punktu:
"6.a Lai veicinātu energoefektivitāti un 
palīdzētu samazināt enerģētisko 
nabadzību, valstu pārvaldes iestādes 
pilnvaro gāzes piegādātājus ieviest cenu 
noteikšanas formulas. kurās iekļauti 
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pieaugoši kopēji tarifi, atbilstīgi kuriem 
cena palielinās lielākam patēriņa 
līmenim. Valstu pārvaldes iestādes 
nodrošina, ka tā patēriņa daļa, uz kuru 
attiecas zemākas cenas ir ekvivalenta 
vidējam statistiskajam patēriņam, apsildot 
mājokli, kurā enerģija tiek efektīvi 
izmantota."

Or. en

(Pievieno jaunu punktu Direktīvas 2003/55/EK 3. panta 6. punktam)

Pamatojums

Šis tarifu modelis apgriezīs kājām gaisā pašreizējo cenu noteikšnaas modeli. Laikā, kad mēs 
cenšamies samazināt enerģijas patēriņu, pašreizējasi cenu noteikšanas modelis ir izdevīgs 
cilvēkiem,  nosakot zemākas cenas par lielāku patērētās enerģijas daudzumu. Šim modelim 
jābūt neitrālam izmaksu ziņā attiecībā uz  gāzes uzņēmumiem, taču tas ietekmē 
energoefektivitāti. Šis modelis gūs pa nākumus, kad tiks ieviesti precīzas mērierīces.

Grozījums Nr. 169
Romano Maria La Russa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/55/EK
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šādu 7. punktu pievieno 3. pantam. svītrots
„7. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
šā panta īstenošanai. Minēto pasākumu, 
kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en
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Grozījums Nr. 170
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/55/EK
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šādu 7. punktu pievieno 3. pantam. svītrots
„7. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
šā panta īstenošanai. Minēto pasākumu, 
kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. de

Pamatojums

Ieteiktā komitoloģijas procedūra ir paredzēta, lai samazinātu Eiropas Parlamenta ietekmi. 
Attiecībā uz Komitejas priekšlikumu Parlamentam būs tikai iespēja noraidīt Komisijas 
projektus. Tā rezultātā ļoti svarīgi lēmumi par iekšējo enerģijas tirgu tiks izslēgti no 
demokrātiska likumdošanas procesa.

Grozījums Nr. 171
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/55/EK
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šādu 7. punktu pievieno 3. pantam. svītrots
„7. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
šā panta īstenošanai. Minēto pasākumu, 
kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”
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Or. de

Pamatojums

 Komisijas ierosinātās pilnvaras noteikt vadlīnijas, izmantojot regulatīvu kontroles 
procedūru, ievērojami ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības un šis ierosinājums jānoraida. 

Grozījums Nr. 172
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/55/EK
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šādu 7. punktu pievieno 3. pantam. svītrots
„7. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
šā panta īstenošanai. Minēto pasākumu, 
kas paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. de

Pamatojums

Noteikumi, kas nepieciešami patērētāju aizsardzībai tieši jāiekļauj Direktīvā. Tāpēc nav 
nepieciešams deleģēt vadlīniju noteikšanas pilnvaras.

Grozījums Nr. 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/55/EK
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var pieņemt pamatnostādnes šā 7. Komisijai jāpieņem pamatnostādnes šā 
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panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot un precizējot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšēkjā direktīvā bija iekļauti pasākumi galapatērētāju, jo īpaši neaizsargāto patērētāju 
aizsardzībai. Enerģijas piegādes pārtraukšana bija eksplicīti minēta. Tai pat laikā 
dalībvalstis tika mudinātas pieņemt pasākumus, lai palielinātu pārredzamību, vispārējo 
informāciju un strīdu atrisināšanas mehānismus. Tomēr praksē patērētāji neieguva no tirgus 
atvēršanas. Tāpēc jāparedz ieviešanas mehānisms, lai dalībvalstis varētu precizēt prasības.

Grozījums Nr. 174
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/55/EK
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var pieņemt pamatnostādnes šā 
panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, jāpieņem saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

7. Komisija var grozīt pamatnostādnes šā 
panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to,  jāgroza saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Priekšlikums paredzēts, lai nodrošinātu to, ka Parlaments un Padome pieņem vadlīnijas, 
izmantojot parasto procedūru. Pilnvaras, kas jādeleģē Komisija, jānosaka nepieciešamo 
grozījumu robežās. 
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Grozījums Nr. 175
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/55/EK
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var pieņemt pamatnostādnes šā 
panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

7. Pēc pienācīgas apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm Komisija var 
pieņemt pamatnostādnes šā panta 
īstenošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Grozījums domāts, lai nodrošinātu to, ka labas regulējošās prakses principi tiek ievēroti, 
izstrādājot un ieviešot šādas vadlīnijas.

Grozījums Nr. 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Iekļauj šādu pantu:
"3.a pants

Pārredzamība un informācijas sniegšana 
galapatērētājiem

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pārredzama, 
salīdzināma, adekvāta un atjaunināta 
informācija, kas pieejama 
galapatērētājiem par piemērojamajām 
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cenām un tarifiem, kā arī par standarta 
noteikumiem un nosacījumiem, attiecībā 
uz piekļuvi 3. pantā noteiktajiem 
pakalpojumiem un to izmantošanu 
atbilstīgi A pielikumā "Sistēmu lietotāji 
minētajiem noteikumiem, vajadzības 
gadījumā sadales sistēmu operatori viegli 
pieejamā veidā publisko šādu informāciju.
2. Valsts pārvaldes iestādes veicina 
informācijas sniegšanu, lai lietotājiem un 
patērētājiem, izmantojot interaktīvas 
rokasgrāmatas vai līdzvērtīgus 
paņēmienus, būtu iespēja neatkarīgi 
novērtēt alternatīvu izmantošanas modeļu 
izmaksas. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
valsts pārvaldes iestādes rada iespēju 
izmantot šādas rokasgrāmatas vai 
paņēmienus, ja tie nav pieejami tirgū.
3. Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
pārvaldes iestādēm ir iespēja elektronisko 
komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem 
uzlikt pienākumu pakalpojumu iegādes 
laikā un vietā sniegt klientiem 
informāciju par piemērojamiem tarifiem, 
tādējādi nodrošinot klientu pilnīgu 
informētību par cenu nosacījumiem.

Or. en

(Direktīvai 2003/55/EK pievieno jaunu 3..a punktu)

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka patērētāji var mainīt piegādātāju, izvēloties piemērotu, piedāvājumu 
salīdzināšanai viņiem nepieciešama pilnīga informācija. Piedāvājumi gāzes tirgū ir ļoti 
sarežģīti, tāpēc nepieciešams jauns 3.a pants, kurā noteiktas pārredzamības prasības.

Grozījums Nr. 177
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
4. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.b) 4. panta 2. punktu aizstāj šādi:
“2. Ja dalībvalstīs darbojas atļauju 
piešķiršanas sistēma, tās nosaka objektīvus 
un nediskriminējošus kritērijus, kas 
jāievēro uzņēmumam, kurš lūdz atļauju 
celt un/vai ekspluatēt dabasgāzes objektus 
vai lūdz atļauju dabasgāzes piegāžu 
veikšanai. Dalībvalstis nekādā veidā nav 
tiesības saistīt atļauju ar kritērijiem, kas  
sniedz kompetentajām iestādēm 
diskrecionāras pilnvaras. 
Nediskriminējošos kritērijus un atļauju 
piešķiršanas procedūras publisko.
Dalībvalstis nodrošina, ka atļaujas 
piešķiršanas procedūrās attiecībā uz 
iekārtām, cauruļvadiem un saistītu 
aprīkojumu, tiek ņemta vērā projekta 
nozīme starptautiskajā enerģētikas tirgū." 

Or. en

(Maina Direktīvas 2003/55/EK 4. panta 2. punkta formulējumu)

Pamatojums

Nopietns šķērslis starptautiskā enerģētikas tirgus izveidē ir pietiekamas infrastruktūras 
trūkums. Daudzās dalībvalstīs jaunu infrastruktūru celtniecība un esošās infrastruktūras 
atjaunināšana nevar tikt īstenota saprātīgā termiņā, to problēmu  dēļ, kas saistītas ar atļaujas 
saņemšanas procedūrām.
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