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Grozījums Nr. 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas 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 
piekļuve tīkliem un vienlīdz efektīva 
regulatīvā uzraudzība. 

(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 
piekļuve tīkliem un vienlīdz efektīva 
regulatīvā uzraudzība. Turklāt dažiem 
reģioniem trūkst pārrobežu 
starpsavienojumu kapacitātes, kas 
ierobežo tirgus integrāciju.

Or. en

Pamatojums

Jāatzīmē, ka dažām dalībvalstīm trūkst pārrobežu starpsavienojumu. Šī situācija kavē tirgu 
integrāciju un līdz ar to Eiropas enerģētikas tirgu.

Grozījums Nr. 39
Eugenijus Maldeikis

Regulas 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 
piekļuve tīkliem un vienlīdz efektīva 
regulatīvā uzraudzība. 

(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 
piekļuve tīkliem un vienlīdz efektīva 
regulatīvā uzraudzība un izolēti tirgi vēl 
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saglabājas. 

Or. lt

Grozījums Nr. 40
Erika Mann

Regulas 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 
piekļuve tīkliem un vienlīdz efektīva 
regulatīvā uzraudzība. 

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

Or. de

Pamatojums

Regulai jābūt ar mērķi nodrošināt nediskriminējošu piekļuvi tīkliem, taču nevar būt mērķis, ka 
gāzi visās dalībvalstīs pārdod ar vienādiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 41
Paul Rübig

Regulas 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 piekļuve tīkliem un 
vienlīdz efektīva regulatīvā uzraudzība. 

(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 piekļuve tīkliem un 
vienlīdz efektīva regulatīvā uzraudzība.  
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Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais formulējums rada iespaidu, ka konkurences problēmas, kurām 
pievēršas Komisija, pastāv visās dalībvalstīs visā ES.

Grozījums Nr. 42
Hannes Swoboda

Regulas 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 piekļuve tīkliem un 
vienlīdz efektīva regulatīvā uzraudzība.

(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 piekļuve tīkliem un 
vienlīdz efektīva regulatīvā uzraudzība.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais formulējums rada iespaidu, ka konkurences problēmas, kurām 
pievēršas Komisija, pastāv visās dalībvalstīs visā ES.

Grozījums Nr. 43
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Jāsasniedz pietiekams pārrobežu 
gāzes starpsavienojumu kapacitātes 
līmenis kā pirmais solis, lai integrētu 
tirgus un attīstītu vienotu Eiropas 
Enerģētikas tirgu.
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Or. en

Pamatojums

Šis jaunais apsvērums saskanētu ar Briseles 2007. gada 8.-9. marta Eiropadomes 
prezidentūras secinājumiem, atzīstot, ka praksē nepieciešamais starpsavienojumu kapacitātes 
līmenis dažādiem ES reģioniem būs atšķirīgs.

Grozījums Nr. 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Jāsasniedz pietiekams pārrobežu 
gāzes starpsavienojumu kapacitātes 
līmenis kā pirmais solis, lai integrētu 
tirgus un attīstītu vienotu Eiropas 
Enerģētikas tirgu.

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais apsvērums saskanētu ar Briseles 2007. gada 8.-9. marta Eiropadomes 
prezidentūras secinājumiem, atzīstot, ka praksē nepieciešamais starpsavienojumu kapacitātes 
līmenis dažādiem ES reģioniem būs atšķirīgs.

Grozījums Nr. 45
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Enerģētikas 
politika Eiropai” uzvērts, cik svarīgi ir 
pabeigt dabasgāzes iekšējā tirgus izveidi un 
panākt vienādus noteikumus visiem 
Kopienas gāzes uzņēmumiem. Komisijas 
paziņojumā Eiropas Parlamentam un 

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

Padomei par gāzes un elektroenerģijas 
iekšējā tirgus perspektīvām un Komisijas 
paziņojumā „Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas nozares apsekojums 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. 
pantu (galīgais ziņojums)” parādīts, ka 
pašreizējie noteikumi un pasākumi ne visās 
dalībvalstīs ir pietiekami īstenoti un līdz 
ar to funkcionējoša iekšējā tirgus izveides 
mērķi līdz šim nevarēja pietiekami īstenot.

Or. de

Pamatojums

Nozares apsekojums 2005. gada jūlijā tika veikts laikā, kad vairums dalībvalstu vēl pilnībā 
nebija īstenojušas gāzes direktīvu. Vēl 2006. gada decembrī Komisija liecinājusi (skatīt 
MEMO/06/481), ka 16 no 25 dalībvalstīm pastāvošos tiesību aktus nav īstenojušas vai 
īstenojušas nepilnīgi. Pastāvošie Kopienas likumi atbilstošā kārtībā jāievieš atsevišķo valstu 
likumos.

Grozījums Nr. 46
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 47
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. lt

Grozījums Nr. 48
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Daži valstu tirgi nav savienoti vai 
slikti savienoti ar kaimiņvalstu tirgiem, 
tādējādi paliekot izolēti. Iekšējo tirgu 
nevar izveidot bez nepieciešamiem papildu 
pārrobežu starpsavienojumiem. Tīklu 
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plānošanā valsts un ES līmenī īpaši 
jāuzsver pieejamu, trešo pušu piekļuvei 
atvērtu pārrobežu starpsavienojumu 
jaudu attīstība, lai ļautu gāzes 
tirdzniecību, izejot ārpus gāzes iekšējā 
tirgus.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums nepiemin šo svarīgo aspektu, kas izvirza noteikumus dažiem šīs Regulas punktiem.

Grozījums Nr. 49
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkla darbā ir ieinteresēti visus tirgus 
dalībnieki. Tāpēc ir svarīgi izmantot 
apspriežu procedūru, un būtiska nozīme ir 
pašreizējām struktūrām, kuru uzdevums ir 
sekmēt un vienkāršot apspriedes, 
piemēram, Eiropas Asociācijai enerģijas 
apmaiņas pilnveidošanai EASEE–gas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

ERGEG pašlaik organizē publiskas apspriedes ES līmenī. Tāpēc Aģentūrai jāuzņemas šis 
uzdevums, jo tai jau ir labi iesakņojušies noteikumi un pieredze publisku apspriežu 
organizēšanā. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku interesēs, kamēr pārvades
sistēmu operatori ir potenciāli ieinteresēta puse. Lai nodrošinātu procesa efektivitāti, 
jāuzsver arī, ka pārāk daudz apspriežu struktūru radīšana varētu novest pie apspriežu 
dublēšanās.
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Grozījums Nr. 50
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkla darbā ir ieinteresēti visus tirgus 
dalībnieki. Tāpēc ir svarīgi izmantot 
apspriežu procedūru, un būtiska nozīme ir 
pašreizējām struktūrām, kuru uzdevums ir 
sekmēt un vienkāršot apspriedes, 
piemēram, Eiropas Asociācijai enerģijas 
apmaiņas pilnveidošanai EASEE–gas.

Svītrots

Or. en

Pamatojums

ERGEG pašlaik organizē publiskas apspriedes ES līmenī. Tāpēc Aģentūrai jāuzņemas šis 
uzdevums, jo tai jau ir labi iesakņojušies noteikumi un pieredze publisku apspriežu 
organizēšanā. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku interesēs, kamēr pārvades 
sistēmu operatori ir potenciāli ieinteresēta puse. Lai nodrošinātu procesa efektivitāti, 
jāuzsver arī, ka pārāk daudz apspriežu struktūru radīšana varētu novest pie apspriežu 
dublēšanās.

Grozījums Nr. 51
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkla darbā ir ieinteresēti visus tirgus 
dalībnieki. Tāpēc ir svarīgi izmantot 
apspriežu procedūru, un būtiska nozīme ir 
pašreizējām struktūrām, kuru uzdevums ir 
sekmēt un vienkāršot apspriedes, 
piemēram, Eiropas Asociācijai enerģijas 
apmaiņas pilnveidošanai EASEE–gas.

svītrots

Or. en



AM\717803LV.doc 11/95 PE404.707v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

ERGEG pašlaik organizē publiskas apspriedes ES līmenī. Tāpēc Aģentūrai jāuzņemas šis 
uzdevums, jo tai jau ir labi iesakņojušies noteikumi un pieredze publisku apspriežu 
organizēšanā. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku interesēs, kamēr pārvades 
sistēmu operatori ir potenciāli ieinteresēta puse. Lai nodrošinātu procesa efektivitāti, 
jāuzsver arī, ka pārāk daudz apspriežu struktūru radīšana varētu novest pie apspriežu 
dublēšanās.

Grozījums Nr. 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkla darbā ir ieinteresēti visus tirgus 
dalībnieki. Tāpēc ir svarīgi izmantot 
apspriežu procedūru, un būtiska nozīme ir 
pašreizējām struktūrām, kuru uzdevums ir 
sekmēt un vienkāršot apspriedes, 
piemēram, Eiropas Asociācijai enerģijas 
apmaiņas pilnveidošanai EASEE–gas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

ERGEG pašlaik organizē publiskas apspriedes ES līmenī. Tāpēc Aģentūrai jāuzņemas šis 
uzdevums, jo tai jau ir labi iesakņojušies noteikumi un pieredze publisku apspriežu 
organizēšanā. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus dalībnieku interesēs, kamēr pārvades 
sistēmu operatori ir potenciāli ieinteresēta puse. 

Grozījums Nr. 53
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai stiprinātu konkurenci, izmantojot 
likvīdus gāzes vairumtirdzniecības tirgus, 

(9) Lai stiprinātu konkurenci, izmantojot 
likvīdus gāzes vairumtirdzniecības tirgus, 
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ir svarīgi, lai gāzi varētu tirgot neatkarīgi 
no tās atrašanās vietas sistēmā. Vienīgais 
veids, kā to izdarīt, ir ļaut tīkla lietotājiem 
neatkarīgi rezervēt ieejas un izejas jaudas, 
tādējādi gāzi transportējot caur zonām, 
nevis pa tradicionālajiem līgumceļiem. 
To, ka priekšroka dodama ieejas-izejas 
sistēmām, kas veicinās konkurenci, 
vairums interesentu pauda jau Sestajā 
Madrides forumā.

ir svarīgi, lai gāzi varētu tirgot neatkarīgi 
no tās atrašanās vietas sistēmā. Taču 
ieejas-izejas sistēmas nedrīkst padarīt 
obligātas, jo tās ne vienmēr pienācīgi 
atspoguļo transporta izmaksas un tāpēc 
ne visos gadījumos ir piemērotas, jo 
pastāv ievērojama atšķirība starp tranzīta 
un patērētājām valstīm. Tāpēc 
dalībvalstīm jābūt izvēles iespējai izveidot 
ieejas-izejas sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Ieejas-izejas sistēmām jābūt vienai izvēles iespējai. Taču tās nedrīkst padarīt obligātas, jo tās 
pareizi neatspoguļo transporta izmaksas.

Grozījums Nr. 54
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Nepieciešama vienlīdzīga piekļuve 
informācijai par sistēmas fizisko situāciju, 
lai visi tirgus dalībnieki varētu novērtēt 
kopējo pieprasījumu un piedāvājumu un 
saprast pamatojumu vairumtirdzniecības 
cenas svārstībām. Tas nozīmē precīzāku 
informāciju par piedāvājumu un 
pieprasījumu, tīkla jaudu, jaudas plūsmu un 
remontdarbiem, balansēšanu un 
uzglabāšanas jaudu pieejamību un 
izmantojumu. Šī informācija ir ļoti svarīga 
tirgus funkcionēšanai, tāpēc jānosaka 
mazāk stingri ierobežojumi tās 
publicēšanai konfidencialitātes dēļ. 

(12) Nepieciešama vienlīdzīga piekļuve 
informācijai par sistēmas fizisko situāciju, 
lai visi tirgus dalībnieki varētu novērtēt 
kopējo pieprasījumu un piedāvājumu un 
saprast pamatojumu vairumtirdzniecības 
cenas svārstībām. Tas nozīmē precīzāku 
informāciju par piedāvājumu un 
pieprasījumu, tīkla jaudu, jaudas plūsmu un 
remontdarbiem, balansēšanu un 
uzglabāšanas jaudu pieejamību un 
izmantojumu, ciktāl tādējādi netiek skarti 
likumīgi komercnoslēpumi.

Or. de

Pamatojums

Katra transporta un noliktavu klienta tiesības uz drošu viņa datu (piemēram, savu transporta 
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apjomu) apstrādi nedrīkst ierobežot tādā veidā, ka var izsecināt secinājumus par viņa 
izturēšanos tirgū. Ja ekonomiski jūtīgu informāciju tīkla lietotāji nodotu citiem 
tirgotājiem/konkurentiem, tas šiem tirgus dalībniekiem ļautu izsekot piegādes un pārdošanas 
pozīcijas. Šī iemesla dēļ jāsaglabā pastāvošais tā dēvētais 3 mīnusu noteikums (VO 
1775/2005 6. panta 5. punkts).

Grozījums Nr. 55
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Nepieciešama vienlīdzīga piekļuve 
informācijai par sistēmas fizisko situāciju, 
lai visi tirgus dalībnieki varētu novērtēt 
kopējo pieprasījumu un piedāvājumu un 
saprast pamatojumu vairumtirdzniecības 
cenas svārstībām. Tas nozīmē precīzāku 
informāciju par piedāvājumu un 
pieprasījumu, tīkla jaudu, jaudas plūsmu un 
remontdarbiem, balansēšanu un 
uzglabāšanas jaudu pieejamību un 
izmantojumu. Šī informācija ir ļoti svarīga 
tirgus funkcionēšanai, tāpēc jānosaka 
mazāk stingri ierobežojumi tās 
publicēšanai konfidencialitātes dēļ.  

(12) Nepieciešama vienlīdzīga piekļuve 
informācijai par sistēmas fizisko situāciju, 
lai visi tirgus dalībnieki varētu novērtēt 
kopējo pieprasījumu un piedāvājumu un 
saprast pamatojumu vairumtirdzniecības 
cenas svārstībām. Tas nozīmē precīzāku 
informāciju par kopējo piedāvājumu un 
pieprasījumu, tīkla jaudu, jaudas plūsmu un 
remontdarbiem, balansēšanu un 
uzglabāšanas jaudu pieejamību un 
izmantojumu. Šī kopējā informācija ir ļoti 
svarīga tirgus funkcionēšanai, tāpēc 
jānosaka mazāk stingri ierobežojumi tās 
publicēšanai konfidencialitātes dēļ 
attiecīgos punktos, neskarot atsevišķo 
lietotāju kontu konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidram līdzsvaram starp pārredzamības un komerciālās konfidencialitātes prasībām.
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Grozījums Nr. 56
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai palielinātos uzticība tirgum, tā 
dalībniekiem jābūt pārliecinātiem, ka par 
ļaunprātīgām darbībām var saņemt sodu. 
Kompetentajām iestādēm jāspēj efektīvi 
izmeklēt gadījumus, kad situācija tirgū tiek 
izmantota ļaunprātīgi. Tāpēc 
kompetentajām iestādēm vajadzīga 
piekļuve datiem, kas sniedz informāciju 
par piegādes uzņēmumu operatīvajiem 
lēmumiem. Gāzes tirgū visus šos lēmumus 
ziņo sistēmu operatoriem kā jaudas 
rezervācijas, nominācijas un realizētās 
jaudas plūsmas. Sistēmu operatoriem 
noteiktu laiku šī informācija jāglabā tā, lai 
tā būtu pieejama kompetentajām iestādēm. 

(13) Lai palielinātos uzticība tirgum, tā 
dalībniekiem jābūt pārliecinātiem, ka par 
ļaunprātīgām darbībām var saņemt sodu. 
Kompetentajām iestādēm jāspēj efektīvi 
izmeklēt gadījumus, kad situācija tirgū tiek 
izmantota ļaunprātīgi. Tāpēc 
kompetentajām iestādēm vajadzīga 
piekļuve datiem, kas sniedz informāciju 
par piegādes uzņēmumu operatīvajiem 
lēmumiem. Gāzes tirgū visus šos lēmumus 
ziņo sistēmu operatoriem kā jaudas 
rezervācijas, nominācijas un realizētās 
jaudas plūsmas. Sistēmu operatoriem 
piecus gadus šī informācija jāglabā tā, lai 
tā būtu pieejama kompetentajām iestādēm. 

Or. ro

Pamatojums

Saskaņošana ar 6.b panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai veidotos konkurence 
mājsaimniecību patērētāju tirgū, nedrīkst 
likt šķēršļus piegādātājiem, kas vēlas 
ienākt jaunos mazumtirdzniecības tirgos. 
Tāpēc visiem tirgus dalībniekiem jābūt 
informētiem par piegādes ķēdes 
veidošanās noteikumiem un 
pienākumiem, turklāt šie noteikumi 
jāsaskaņo, lai sekmētu Kopienas tirgus 

(14) Lai veidotos konkurence 
mājsaimniecību patērētāju tirgū, nedrīkst 
likt šķēršļus piegādātājiem, kas vēlas 
ienākt jaunos mazumtirdzniecības tirgos. 
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integrāciju.

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums iejaucas dalībvalstu kompetencē un tāpēc ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 58
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai veidotos konkurence 
mājsaimniecību patērētāju tirgū, nedrīkst 
likt šķēršļus piegādātājiem, kas vēlas 
ienākt jaunos mazumtirdzniecības tirgos. 
Tāpēc visiem tirgus dalībniekiem jābūt 
informētiem par piegādes ķēdes 
veidošanās noteikumiem un 
pienākumiem, turklāt šie noteikumi 
jāsaskaņo, lai sekmētu Kopienas tirgus 
integrāciju.

(14) Lai veidotos konkurence 
mājsaimniecību patērētāju tirgū, nedrīkst 
likt šķēršļus piegādātājiem, kas vēlas 
ienākt jaunos mazumtirdzniecības tirgos. 

Or. de

Pamatojums

Salīdzināt ar pamatojumu Gāzes iekšējā tirgus direktīvas 3. panta 7. punkta grozījumiem.

Grozījums Nr. 59
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jāpilnveido noteikumi, lai paplašinātu 
piekļuvi gāzes uzglabāšanas iekārtām un 
SDG iekārtām. Eiropas Elektroenerģijas un 
gāzes regulatoru grupas ERGEG
novērojumi liecina, ka pārvades sistēmu 

(15) Jāpilnveido pastāvošo noteikumu 
transponēšana, lai paplašinātu piekļuvi 
gāzes uzglabāšanas iekārtām un SDG 
iekārtām. Eiropas Elektroenerģijas un 
gāzes regulatoru grupas ERGEG
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operatori nepietiekami ievēro labas trešo 
personu piekļuves prakses brīvprātīgās 
pamatnostādnes, par ko visi interesenti 
vienojās Madrides forumā, tāpēc šie 
noteikumi jāpadara saistoši. 

novērojumi liecina, ka pārvades sistēmu 
operatori daļēji nepietiekami ievēro labas 
trešo personu piekļuves prakses 
brīvprātīgās pamatnostādnes, par ko visi 
interesenti vienojās Madrides forumā, 
tāpēc šie noteikumi jāpadara saistoši. Kaut 
arī brīvprātīgās pamatnostādnes pa to 
laiku Eiropas mērogā gandrīz pilnīgi 
transponētas, tiesiskojums paaugstina 
tirgus dalībnieku paļāvību, ka piekļuve 
uzglabāšanai būs nediskriminējoša.

Or. de

Pamatojums

Labas trešo personu piekļuves prakses pamatnostādnes uzglabāšanas iekārtu operatoriem pa 
to laiku daudzās dalībvalstīs tiek transponētas. Tomēr tirgus dalībniekiem līdz šim ir 
izveidojusies niecīga uzticība šai faktiski funkcionējošai piekļuvei uzglabāšanai. Šo noteikumu 
tiesiskojums tāpēc būs uzticēšanos paaugstinošs pasākums.

Grozījums Nr. 60
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jāpilnveido noteikumi, lai paplašinātu 
piekļuvi gāzes uzglabāšanas iekārtām un 
SDG iekārtām. Eiropas Elektroenerģijas un 
gāzes regulatoru grupas ERGEG
novērojumi liecina, ka pārvades sistēmu 
operatori nepietiekami ievēro labas trešo 
personu piekļuves prakses brīvprātīgās 
pamatnostādnes, par ko visi interesenti 
vienojās Madrides forumā, tāpēc šie 
noteikumi jāpadara saistoši. 

(15) Jāpilnveido noteikumi, lai paplašinātu 
piekļuvi gāzes uzglabāšanas iekārtām un 
SDG iekārtām. Eiropas Elektroenerģijas un 
gāzes regulatoru grupas ERGEG
novērojumi liecina, ka pārvades sistēmu 
operatori nepietiekami ievēro labas trešo 
personu piekļuves prakses brīvprātīgās 
pamatnostādnes, par ko visi interesenti 
vienojās Madrides forumā, tāpēc šie 
noteikumi jāpadara saistoši. Nepieciešami 
arī stingri un saskaņoti piekļuves 
nosacījumi visām SDG rūpnīcām.

Or. en
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Pamatojums

No noteikumiem atbrīvotu SDG rūpnīcu gadījumā šo apsvērumu ierobežotu atbrīvojumu 
apmērs.

Grozījums Nr. 61
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Attiecībā uz Regulu (EK) 
Nr. 1775/2005/EK Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras jo īpaši sagatavot vai pieņemt 
pamatnostādnes, kas vajadzīgas, lai 
panāktu minimālo saskaņotības pakāpi šīs 
regulas mērķa sasniegšanai. Tā kā 
minētie pasākumi ir vispārīgi un 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus Regulas 
(EK) Nr. 1775/2005 elementus un 
papildinātu Regulu (EK) Nr. 1775/2005, 
iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus, 
šādi pasākumi jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Komisijai saskaņā ar Regulu Nr. 1775/2005 ir tikai tiesības grozīt likumdevēja noteiktas 
pamatnostādnes, nevis tādas izdot. Pants dod Komisijai ģenerālpilnvaru pamatnostādņu 
izdošanā, kas Komisijas ieskatā nepieciešamas „saskaņošanai”. Tāda vispārēja pilnvarošana 
pamatnostādņu izdošanā tikai ar saskaņošanas mērķi nav savienojama ar demokrātijas 
principu. Īpaši problemātisks šķiet pamatā liktais pieņēmums, ka pamatnostādnes ar 
saskaņošanas mērķi pamatā ir vispārēja rakstura un kā tādas ir nebūtiski papildinājumi.
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Grozījums Nr. 62
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta –1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1775/2005

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–1) Visā tekstā vārdus „Pārvades 
sistēma” aizvieto ar „Pamata 
infrastruktūra”.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Gāzes direktīvas 2003/55/EK garu un jauno Eiropas Komisijas priekšlikumu nav 
grūti pateikt, ka SDG termināli un pazemes krātuves nav daļa no piegādes tīkliem, bet pieder 
vidusposmam. Tas ir tādā pašā veidā kā pārvades tīkls un tāpēc pret tiem jābūt tādai pašai 
attieksmei. Tādējādi “gāzes pamata infrastruktūru” jēdziens ir viegli izmantojams trijiem 
infrastruktūru tipiem un atvieglo izpratni visiem ieinteresētajiem.

Grozījums Nr. 63
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
1. panta c) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sekmēt funkcionējošu un pārskatāmu 
pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu 
veidošanos un funkcionējoša un 
pārskatāma vairumtirdzniecības tirgus 
attīstību; tajā paredzēti mehānismi 
noteikumu saskaņošanai, lai varētu tirgot 
un piegādāt gāzi mazumtirdzniecības 
patērētājiem pāri robežām.

(c) sekmēt funkcionējoša un pārskatāma 
vairumtirdzniecības tirgus attīstību; tajā 
paredzēti mehānismi noteikumu 
saskaņošanai, lai varētu tirgot gāzi pāri 
robežām.

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu attīstības mērķis nav nepieciešams labi funkcionējošu 
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reģionālu un Kopienas vairumtirdzniecības tirgu attīstībai, kam jāpaliek šīs Regulas 
uzmanības centrā. Šāda reglamentējoša mērķa sekas vajadzētu pilnībā novērtēt un rūpīgi 
jāanalizē izmaksas un ieguvumi, jo iespējams, ka te būs ievērojamas balasta izmaksas, kas 
pārsniegs ieguvumus.

Grozījums Nr. 64
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
1. panta c) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmēt funkcionējošu un pārskatāmu 
pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu 
veidošanos un funkcionējoša un 
pārskatāma vairumtirdzniecības tirgus 
attīstību; tajā paredzēti mehānismi 
noteikumu saskaņošanai, lai varētu tirgot 
un piegādāt gāzi mazumtirdzniecības 
patērētājiem pāri robežām.

c) sekmēt funkcionējošu un pārskatāmu 
pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu 
veidošanos un funkcionējoša un 
pārskatāma vairumtirdzniecības tirgus 
attīstību; tajā paredzēti mehānismi tīklu 
piekļuves noteikumu saskaņošanai, lai 
varētu tirgot un piegādāt gāzi 
mazumtirdzniecības patērētājiem pāri 
robežām.

Or. de

Pamatojums

Tarifu noteikšanai un to aprēķina principiem jāpaliek vienīgi dalībvalstu reglamentējošo 
iestāžu uzdevumam. Tikai tā var nodrošināt, ka 1.a pantā formulētā prasība ievērot valstu un 
reģionālo tirgu īpatnības tiek izpildīta.

Grozījums Nr. 65
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
1. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētie mērķi ietver 
saskaņotu tīkla piekļuves tarifu principu 

Pirmajā daļā minētie mērķi ietver 
saskaņotu jaudas piešķiršanas un 



PE404.707v01-00 20/95 AM\717803LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

vai to aprēķinu metodoloģiju noteikšanu, 
trešās puses piekļuves pakalpojumu 
izveidi, saskaņotu jaudas piešķiršanas un 
pārslodzes novēršanas principu noteikšanu, 
pārskatāmības prasības, balansēšanas 
(līdzsvarošanas) noteikumus un balansa 
maksas (nelīdzsvarotības maksājumus), kā 
arī jaudas tirdzniecības veicināšanu.

pārslodzes novēršanas principu noteikšanu, 
pārskatāmības prasības, balansēšanas 
(līdzsvarošanas) noteikumus un balansa 
maksas (nelīdzsvarotības maksājumus), kā 
arī jaudas tirdzniecības veicināšanu.

Or. de

Pamatojums

Tarifu noteikšanai un to aprēķina principiem jāpaliek vienīgi dalībvalstu reglamentējošo 
iestāžu uzdevumam. Tikai tā var nodrošināt, ka 1.a pantā formulētā prasība ievērot valstu un 
reģionālo tirgu īpatnības tiek izpildīta.

Grozījums Nr. 66
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2. punkta –a. apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(–a) šādi aizvieto tekstu 1. punkta 
1. apakšpunktā:
1. “pārvade” nozīmē dabas gāzes
transportēšanu pa tranzīta cauruļvadu 
vai cauruļvadu tīklu, kas galvenokārt 
sastāv no augstspiediena cauruļvadiem,
izņemot transportēšanu pa maģistrālu 
cauruļvadu vai cauruļvadu tīklu un arī 
izņemot cauruļvadus vai cauruļvadu 
tīklus, kas savieno glabātuves ar vietējo 
izplatīšanu un vispār izņemot 
transportēšanu pa cauruļvadiem, ko 
galvenokārt lieto vietējai dabasgāzes 
izplatīšanai. [...]”

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējā “pārvades” definīcija ir neskaidra un maldinoša un tāpēc jāpaskaidro.

Grozījums Nr. 67
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 2. punkta a. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2. panta 1. punkta 29.a and 29.b. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a “Gāzes pamata infrastruktūra” 
nozīmē pārvades tīkli, uzglabāšanas 
iekārtu vai SDG iekārtu;
29.b “Gāzes pamata infrastruktūras 
operators” nozīmē fizisku vai juridisku 
personu, kas atbildīga par gāzes pamata 
infrastruktūras iekārtas 
apsaimniekošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visiem pārvades sistēmu operatoriem 
jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklu, lai panāktu Eiropas gāzes pārvades 
tīkla optimālu pārvaldību, saskaņotu 
apsaimniekošanu un tehnisko attīstību. 
Visiem pārvades sistēmu operatoriem 
jāsaglabā atbildība par savām saistībām 
saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 
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8. pantu. Gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla pilnvaras un 
uzdevumi tāpēc jāaprobežo ar tām 
pārvades sistēmu operatoru darbībām, kas 
prasa koordinēšanu un saskaņošanu visā 
iekšējā gāzes tirgū.

Or. en

Pamatojums

Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla izveides galvenais mērķis ir nodrošināt ES 
gāzes tīkla attīstību, kas nodrošina, ka nav šķēršļu gāzes tīklu saskaņotai darbībai. Svarīgi arī 
noteikt Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla atbildību robežu, kas galvenokārt 
saistīta ar to tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem.

Grozījums Nr. 69
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visiem pārvades sistēmu operatoriem 
jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklu, lai panāktu Eiropas gāzes pārvades 
tīkla optimālu pārvaldību, saskaņotu 
darbību un tehnisko attīstību un atbalstītu 
pārrobežu tirdzniecību un labi 
funkcionējošus tirgus.

Or. en

Pamatojums

Reģionālās sadarbības stiprināšana un pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla izveide ir 
svarīgs pārvades sistēmu operatoru sadarbības uzlabojums. Papildus pašreizējam 
priekšlikumam nepieciešama efektīva reālā laika sadarbība starp pārvades sistēmu 
operatoriem visā Eiropas tīklā, lai atceltu visus šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai, lai integrētu 
milzīgos jaudas apjomus un efektīvi risinātu negadījumus (skatīt Vāciju un Itāliju).
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Grozījums Nr. 70
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visiem pārvades sistēmu operatoriem 
jāsadarbojas Kopienas līmenī, izveidojot 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklu, lai panāktu Eiropas gāzes pārvades 
tīkla optimālu pārvaldību un tehnisko 
attīstību. Nevienam pārvades sistēmu 
operatoram nedrīkst neļaut piedalīties 
sadarbībā Gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla ietvaros.

Or. ro

Pamatojums

Svarīgi, lai visi pārvades sistēmu operatori varētu piedalīties šajā sadarbībā neatkarīgi no 
lieluma, atrašanās vietas vai pārklājuma ES teritorijas ziņā.

Grozījums Nr. 71
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmu operatori atvieglo tirgus integrāciju, jānosaka, ka 
tirgus integrācijas veicināšana ir skaidri izteikts Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
uzdevums.

Grozījums Nr. 72
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.b panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Apspriedes ES līmenī līdz šim bijis Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupas 
(ERGEG) uzdevums. Šis uzdevums jāuzdod nākamajai Aģentūrai, kurai uzticēta publisko 
interešu nodrošināšana.

Grozījums Nr. 73
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.b panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais līdz […] gāzes pārvades 
sistēmu operatori Komisijai un Aģentūrai 
iesniedz gāzes pārvades sistēmu operatoru 

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

Eiropas tīkla statūtu projektu, locekļu 
sarakstu un reglamenta projektu. 

Or. en

Pamatojums

Apspriedes ES līmenī līdz šim bijis Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupas 
(ERGEG) uzdevums. Šis uzdevums jāuzdod nākamajai Aģentūrai, kurai uzticēta publisko 
interešu nodrošināšana.

Grozījums Nr. 74
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.b panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Apspriedes ES līmenī līdz šim bijis Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupas 
(ERGEG) uzdevums. Šis uzdevums jāuzdod nākamajai Aģentūrai, kurai uzticēta publisko 
interešu nodrošināšana.

Grozījums Nr. 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.b panta 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Apspriedes ES līmenī līdz šim bijis Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupas 
(ERGEG) uzdevums. Šis uzdevums jāuzdod nākamajai Aģentūrai, kurai uzticēta publisko 
interešu nodrošināšana.

Grozījums Nr. 76
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.b panta 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tīkla lietotāju pienācīgai 
pārstāvniecībai un apspriedēm tiek 
izveidots Pārvades tīklu lietotāju Eiropas 
tīkls ("ENTSUG").

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā, ka regulatoru pienākums ir garantēt nediskriminējošu tirgu, ir pārsteidzoši, ka 
trešā iekšējā tirgus pakete nesatur noteikumus par tīklu lietotāju pienācīgu pārstāvniecību. 
Viņus ietekmē Eiropas tirgu attīstība, un viņu viedokļiem jābūt līdzvērtīgiem ar  tīklu 
operatoru viedokļiem. Tīklu lietotāji jāpārstāv oficiālai institūcijai, tādējādi ļaujot tiem 
piedalīties apspriežu procesā efektīvā, formalizētā veidā.
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Grozījums Nr. 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.b panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra sniedz Komisijai atzinumu par 
statūtu projektu, locekļu sarakstu un 
reglamenta projektu sešu nedēļu laikā no 
šo dokumentu saņemšanas. 

2. Aģentūra pēc apspriešanās ar sistēmas 
lietotājiem un klientiem sniedz Komisijai 
atzinumu par statūtu projektu, locekļu 
sarakstu un reglamenta projektu sešu 
nedēļu laikā no šo dokumentu saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jādod iespēja sistēmas lietotājiem un klientiem (kā definēts Direktīvā) iesniegt 
savus uzskatus par ENTSOG statūtiem, locekļiem un reglamentu, jo viņu stāvoklis ļauj 
noteikt, vai pasākumi atbalstīs efektīva tirgus attīstību.

Grozījums Nr. 78
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.b panta 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar ENTSUG apspriežas, izstrādājot 
kodeksus.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā, ka regulatoru pienākums ir garantēt nediskriminējošu tirgu, ir pārsteidzoši, ka 
trešā iekšējā tirgus pakete nesatur noteikumus par tīklu lietotāju pienācīgu pārstāvniecību. 
Viņus ietekmē Eiropas tirgu attīstība, un viņu viedokļiem jābūt līdzvērtīgiem ar  tīklu 
operatoru viedokļiem. Tīklu lietotāji jāpārstāv oficiālai institūcijai, tādējādi ļaujot tiem 
piedalīties apspriežu procesā efektīvā, formalizētā veidā.
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Grozījums Nr. 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.b panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija sniedz atzinumu par statūtu 
projektu, locekļu sarakstu un reglamenta 
projektu 3 mēnešu laikā no Aģentūras 
atzinuma saņemšanas.

3. Komisija sniedz atzinumu par statūtu 
projektu, locekļu sarakstu un reglamenta 
projektu, ņemot vērā saskaņā ar 2. punktu 
iesniegto Aģentūras viedokli, 3 mēnešu 
laikā no Aģentūras atzinuma saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Komisijai – izmantojot Aģentūras izteikto atzinumu – lēmumu pieņemšanā par ENTSOG 
statūtiem, locekļiem un reglamentu jāņem vērā sistēmas lietotāju un klientu Aģentūrai paustie 
uzskati.

Grozījums Nr. 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) atzinumus un ieteikumus par 2.e pantā 
minētajiem pamatnostādņu un kodeksu 
projektiem;
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Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu ierosinātajam 2.e, 2.ea un 2.eb. pantam. Šim grozījumam teksts jāpielāgo 
jaunajai procedūrai.

Grozījums Nr. 81
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pieņem:

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls sagatavo un Aģentūrai 
apstiprināšanai saskaņā ar 2.e pantā 
paredzēto procedūru saistībā ar Regulas 
(EK) Nr. ..., kas izveido Energoregulatoru 
sadarbības aģentūru, X pantu iesniedz:

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

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

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus; 

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus; 

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu; 

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu; 

d) ikgadējo darba programmu; d) ikgadējo darba programmu, kas 
pamatojas uz Aģentūras noteiktajām 
prioritātēm;

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

f) ikgadējās ziemas un vasaras piegādes 
prognozes.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pieeja varētu apdraudēt ES tirgus izveidi ar patiesu konkurenci, dodot pārvades 
sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem. Šis grozījums piedāvā atšķirīgu pieeju: 
ierosināto tehnisko kodeksu, tā dēvēto “stratēģisko pamatnostādņu” darbības jomu un 
dziļumu iepriekš definē Energoregulatoru sadarbības aģentūra, tad tiek iedarbināts 
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komitoloģijas process, lai izstrādātu saistošas “Stratēģiskās pamatnostādnes”, uz kurām 
nākotnē balstīsies Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) darbs.

Grozījums Nr. 82
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pieņem:

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls sagatavo un Aģentūrai 
apstiprināšanai saskaņā ar 2.e pantā 
paredzēto procedūru saistībā ar Regulas 
(EK) Nr. ..., kas izveido Energoregulatoru 
sadarbības aģentūru, X pantu iesniedz:

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

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

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus; 

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus; 

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu; 

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu; 

d) ikgadējo darba programmu; d) ikgadējo darba programmu, kas 
pamatojas uz Aģentūras noteiktajām 
prioritātēm;

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

f) ikgadējās ziemas un vasaras piegādes 
prognozes.

Or. en

Pamatojums

Ierosināto tehnisko kodeksu darbības jomu un dziļumu definē iepriekš. Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai Komisijai jāsniedz formālas apspriedes ENTSO stratēģisko 
pamatnostādņu formā, kas sagatavotu tehnisko kodeksu projektus, kas balstītos uz saistošām 
“Stratēģiskām pamatnostādnēm”. Kodeksu projekti jāiesniedz Energoregulatoru sadarbības 
aģentūrai pēc saskaņošanas ENTSO. Citādas pieejas ievērošana varētu apdraudēt ES tirgu 
ar patiesu konkurenci, dodot pārvades sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem.
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Grozījums Nr. 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pieņem:

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls sagatavo un Aģentūrai 
apstiprināšanai saskaņā ar 2.e pantā 
paredzēto procedūru saistībā ar Regulas 
(EK) Nr ..., kas izveido Energoregulatoru 
sadarbības aģentūru, X pantu iesniedz:

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

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

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus; 

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus; 

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu; 

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu, tostarp pieprasījuma puses vadības 
prognozi;

d) ikgadējo darba programmu; d) ikgadējo darba programmu;
e) gada pārskatu; e) gada pārskatu;
f) ikgadējās ziemas un vasaras piegādes 
prognozes.

f) ikgadējās ziemas un vasaras piegādes 
prognozes.

Or. en

Pamatojums

ENTSOG jāiesniedz Aģentūrai apstiprināšanai pēc plašām apspriedēm it īpaši tehniskos 
kodeksus, 10 gadu investīciju plānu un darba programmu. Pieprasījuma puse, izveidojot 
investīciju plānu, ir tikpat svarīga kā piegādes puse.

Grozījums Nr. 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkts



PE404.707v01-00 32/95 AM\717803LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pieņem:

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls sadarbībā ar tirgus 
dalībniekiem un tīklu lietotājiem pieņem:

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

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

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus; 

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus; 

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu; 

c) katru trešo gadu — 10 gadu investīciju 
plānu tīklu attīstībai;

d) ikgadējo darba programmu; d) ikgadējo darba programmu;
e) gada pārskatu; e) gada pārskatu;
f) ikgadējās ziemas un vasaras piegādes 
prognozes.

f) ikgadējās ziemas un vasaras piegādes 
prognozes.
fa) pirmajā gadā un pēc tam katrā trešajā 
gadā pārskatu par apstiprināšanas 
procedūras ilgumu tīklu jomā, par valstu 
noteikumiem vai atšķirīgiem noteikumu 
formulējumiem dalībvalstīs, kas kavē vai 
sadārdzina pārrobežu tīklu izbūvi.

Or. de

Pamatojums

Pārvades operatoriem savā darbā cik plaši iespējams jāiesaista tirgus dalībnieki un tīklu 
lietotāji. Pieprasītajai investīciju plānošanas aktualizācijai trīs gadu ritmā jākalpo tam, lai 
sagādātu vajadzīgo informāciju, neradot nevajadzīgu birokrātiju. Papildinājumam ar fa) 
punktu jārisina problēma, ka pārrobežu tīklu izbūvi kavē atšķirīgi valstu noteikumi 
apstiprināšanas procedūras jomā. Šeit vajadzīga pašreizējās situācijas pārraudzība.

Grozījums Nr. 85
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
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Eiropas tīkls pieņem: Eiropas tīkls ciešā sadarbībā ar ENTSUG
pieņem:

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

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

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus; 

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
instrumentus un izpētes plānus; 

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju
plānu; 

c) katru otro gadu — 10 gadu tīklu 
attīstības plānu; 

d) ikgadējo darba programmu; d) ikgadējo darba programmu;
e) gada pārskatu; e) gada pārskatu;
f) ikgadējās ziemas un vasaras piegādes 
prognozes.

f) ikgadējās ziemas un vasaras piegādes 
prognozes.

Or. de

Pamatojums

Tā kā tehniskie kodeksi un tirdzniecības kodeksi visvairāk skar tirgus dalībniekus, arī viņi 
jāiesaista procesā. Tīklu attīstības plāns noteikts tādam nolūkam, lai uzrādītu ietilpību, 
prognozes attiecībā uz piedāvājumu un pieprasījumu, kā arī iespējamās ietilpības šaurās 
vietas. Konkrētās investīcijas ir pārvades tīklu operatoru kompetencē. Tas atbilst grozītās 
gāzes direktīvas (2003/55) 24.c panta f) punktam.

Grozījums Nr. 86
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pieņem:

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pieņem un Aģentūrai 
apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. ..., kas izveido Enerģētikas regulatoru 
sadarbības aģentūru, 2.e pantā un 
6. panta 3. punktā paredzēto procedūru 
iesniedz:

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

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 

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

b) kopējus tīkla ekspluatācijas 
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instrumentus un izpētes plānus;
c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu;
d) ikgadējo darba programmu;

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

instrumentus un izpētes plānus;
c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu;
d) ikgadējo darba programmu;

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

Or. it

Pamatojums

ENTSOG ir tehniska struktūra, kuras kompetencē nav noteikt tirgus noteikumus valstu 
reglamentējošo iestāžu vietā. It īpaši tai nav jābūt pilnvarām noteikt tirdzniecības kodeksus. 
Attiecībā uz tehniskajiem kodeksiem, ņemot vērā sistēmas saskaņošanu, jāpietiek ar to, ka 
ENTSOG regulē vispārējos principus, kas jāievēro dalībvalstu PSO, kuru kompetencē jābūt 
detalizētu kodeksu regulēšanai atbilstoši katra valsts tirgus īpatnībām.

Grozījums Nr. 87
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts 3
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkta ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pieņem:

(1) Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls formulē:

Or. de
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Pamatojums

Tīklu operatoriem saistoši valstu regulatoru iestāžu noteikumi. Tas nozīmē, ka Pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls nevar pieņemt atsevišķiem locekļiem saistošus lēmumus. 
Tomēr Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls var formulēt nesaistošus kodeksus un 
sastādīt 10 gadu investīciju plānus.

Grozījums Nr. 88
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkta c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) katru otro gadu — 10 gadu investīciju 
plānu; 

(c) katru otro gadu — 10 gadu tīklu 
attīstības plānu, kas veidos pamatu 
individuālām atklātām sezonas 
procedūrām, kas novērtēs faktisko tirgus 
pieprasījumu;

Or. en

Pamatojums

Tīklu attīstības plānam jādetalizē ietilpības, piegādes un pieprasījuma prognozes un 
jāidentificē iespējamās ietilpības neatbilstības un šaurās vietas. Konkrētās investīcijas ir 
individuālo PSO kompetencē, un tās jāpamato ar faktisko tirgus pieprasījumu, kas identificēts 
atklātajās sezonas procedūrās.

Grozījums Nr. 89
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pamatnostādnes par tehniskās 
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sadarbības saskaņošanu starp pārvades 
sistēmu operatoriem un trešo valstu 
pārvades sistēmu operatoriem

Or. lt

Pamatojums

Regula nenosaka, kurš sastāda pamatnostādnes sadarbībai ar trešām valstīm.

Grozījums Nr. 90
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 1. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pieņem:

1. Lai realizētu 2.a pantā minētos mērķus, 
Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkls pieņem:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu sarakstu un aprakstu, 

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo saskaņā ar 2.eb pantu 
izstrādājamo kodeksu sarakstu un 
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tīkla ekspluatācijas koordinēšanas plānu un 
pētniecības un attīstības pasākumus, 
norādot orientējošu laika grafiku.

aprakstu, tīkla ekspluatācijas 
koordinēšanas plānu un pētniecības un 
attīstības pasākumus, norādot orientējošu 
laika grafiku.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu ierosinātajam 2.e, 2.ea un 2.eb. pantam. Šim grozījumam teksts jāpielāgo 
jaunajai procedūrai.

Grozījums Nr. 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Paskaidrojums, ka uzdevumi attiecas tikai uz aspektiem, kas saistīti ar tīkliem.

Grozījums Nr. 93
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka pārvades sistēmu operatori ir atbildīgi tikai par tīklu tirdzniecību. ENTSO
var noteikt noteikumus tirdzniecībai ar jaudām, taču ne par gāzes tirdzniecību. Kas saistībā 
ar gāzes tīkliem jāsaprot ar energoefektivitāti, nav skaidrs.

Grozījums Nr. 94
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pieeja varētu apdraudēt ES tirgus izveidi ar patiesu konkurenci, dodot pārvades 
sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem. Šis grozījums piedāvā atšķirīgu pieeju: 
ierosināto tehnisko kodeksu, tā dēvēto “stratēģisko pamatnostādņu” darbības jomu un 
dziļumu iepriekš definē Energoregulatoru sadarbības aģentūra, tad tiek iedarbināts 
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komitoloģijas process, lai izstrādātu saistošas “Stratēģiskās pamatnostādnes”, uz kurām 
nākotnē balstīsies Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) darbs.

Grozījums Nr. 95
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

ENTSOG ir tehniska struktūra, kuras kompetencē nav noteikt tirgus noteikumus valstu 
reglamentējošo iestāžu vietā. It īpaši tai nav jābūt pilnvarām noteikt tirdzniecības kodeksus. 
Attiecībā uz tehniskajiem kodeksiem, ņemot vērā sistēmas saskaņošanu, jāpietiek ar to, ka 
ENTSOG regulē vispārējos principus, kas jāievēro dalībvalstu PSO, kuru kompetencē jābūt 
detalizētu kodeksu regulēšanai atbilstoši katra valsts tirgus īpatnībām.

Grozījums Nr. 96
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikgadējā darba programmā, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā, ietver attiecīgajā 
gadā sagatavojamo tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu sarakstu un aprakstu, 

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

koordinēšanas plānu un pētniecības un 
attīstības pasākumus, norādot orientējošu 
laika grafiku.

Or. en

Pamatojums

ACER jāapstiprina ENTSO ikgadējā darba programma, kurai jāpamatojas uz ACER 
noteiktajām prioritātēm pēc apspriešanās ar ENTSO un apspriedēm ar citām ieinteresētajām 
pusēm. Ciktāl citiem 2.c panta 1. punktā minētajiem dokumentiem vajadzīgs apstiprinājums, 
atbilstoši jāpiemēro tas pats process. Citādas pieejas ievērošana varētu apdraudēt ES tirgu 
ar patiesu konkurenci, dodot pārvades sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem.

Grozījums Nr. 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

ENTSOG tikai jāpiedāvā tehnisko kodeksu projekti, kas pēc plašām apspriedēm jāapstiprina 
Aģentūrai.
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Grozījums Nr. 98
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu progresu tirgus integrācijā, svarīgi, lai Komisija varētu ietekmēt prioritātes, 
ko Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls noteicis savam darbam ar kodeksiem un citām 
aktivitātēm. Gadījumā, ja darba programma netiek apstiprināta, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes saskaņā ar 2.e panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sīki izstrādātus tehniskos un 
tirdzniecības kodeksus gatavo šādās 
jomās, ievērojot ikgadējā darba 

svītrots
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programmā noteiktās prioritātes:
a)drošības un uzticamības noteikumi;
b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;
c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;
d) savstarpējas savietojamības noteikumi;
e) operatīvās procedūras ārkārtas 
situācijās;
f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas noteikumi;
g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārskatāmības noteikumi;
i) balansēšanas (līdzsvarošanas) 
noteikumi, tostarp noteikumi par 
nominācijas procedūrām, noteikumi par 
balansa maksām (nelīdzsvarotības 
maksājumiem) un noteikumi par 
operatīvo balansēšanu (līdzsvarošanu) 
starp pārvades sistēmu operatoru 
sistēmām;
j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;
k) energoefektivitāte gāzes tīklos.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu ierosinātajam 2.e, 2.ea un 2.eb. pantam. Šim grozījumam teksts jāpielāgo 
jaunajai procedūrai.

Grozījums Nr. 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

b) tīkla pieslēgums;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

c) datu apmaiņa;

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

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

f) pārrobežu jaudas piešķiršana;

g) tirdzniecības noteikumi;

h) pārskatāmības noteikumi; g) pārskatāmības noteikumi;

i) balansēšanas (līdzsvarošanas) 
noteikumi, tostarp noteikumi par 
nominācijas procedūrām, noteikumi par 
balansa maksām (nelīdzsvarotības 
maksājumiem) un noteikumi par 
operatīvo balansēšanu (līdzsvarošanu) 
starp pārvades sistēmu operatoru 
sistēmām;
j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;
k) energoefektivitāte gāzes tīklos. h) energoefektivitāte gāzes tīklos.

Or. en

Pamatojums

ENTSOG tikai jāpiedāvā tehnisko kodeksu projekti, kas pēc plašām apspriedēm jāapstiprina 
Aģentūrai.
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Grozījums Nr. 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

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

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas noteikumi;

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi; g) jaudu tirdzniecības noteikumi;
h) pārskatāmības noteikumi; h) uz tīklu attiecināti pārskatāmības 

noteikumi;
i) balansēšanas (līdzsvarošanas) noteikumi, 
tostarp noteikumi par nominācijas 
procedūrām, noteikumi par balansa 
maksām (nelīdzsvarotības maksājumiem) 
un noteikumi par operatīvo balansēšanu 
(līdzsvarošanu) starp pārvades sistēmu 
operatoru sistēmām;

i) balansēšanas (līdzsvarošanas) noteikumi, 
tostarp noteikumi par nominācijas 
procedūrām, noteikumi par balansa 
maksām (nelīdzsvarotības maksājumiem) 
un noteikumi par operatīvo balansēšanu 
(līdzsvarošanu) starp pārvades sistēmu 
operatoru sistēmām;

j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;

j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;

k) energoefektivitāte gāzes tīklos. k) energoefektivitāte gāzes tīklos.

Or. de

Pamatojums

Paskaidrojums, ka pārvades sistēmu operatoru tīkla uzdevumi attiecas tikai uz aspektiem, kas 
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saistīti ar tīkliem.

Grozījums Nr. 102
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

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

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas noteikumi;

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi; g) jaudu tirdzniecības noteikumi;
h) pārskatāmības noteikumi; h) uz tīklu attiecināti pārskatāmības 

noteikumi;
i) balansēšanas (līdzsvarošanas) noteikumi, 
tostarp noteikumi par nominācijas 
procedūrām, noteikumi par balansa 
maksām (nelīdzsvarotības maksājumiem) 
un noteikumi par operatīvo balansēšanu 
(līdzsvarošanu) starp pārvades sistēmu 
operatoru sistēmām;

i) balansēšanas (līdzsvarošanas) noteikumi, 
tostarp noteikumi par nominācijas 
procedūrām, noteikumi par balansa
maksām (nelīdzsvarotības maksājumiem) 
un noteikumi par operatīvo balansēšanu 
(līdzsvarošanu) starp pārvades sistēmu 
operatoru sistēmām;

j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;

j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;

k) energoefektivitāte gāzes tīklos. k) energoefektivitāte gāzes tīklos.

Or. de
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Pamatojums

Vajadzīgs Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla kompetences ierobežot ar aspektiem, kas 
specifiski tīkliem. Noteikumu pieņemšana par vairumtirdzniecību un nepieciešamo 
pārredzamību šajā jomā it īpaši nav piemērota; tie jāsastāda aģentūrai ciešās apspriedēs ar 
tirgus dalībniekiem. Skatīt arī pamatojumu grozījumam, kas skar 15. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 103
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

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

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

f) pārrobežu jaudas piešķiršanas un 
pārrobežu pārslodzes novēršanas 
noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārskatāmības noteikumi; g) pārskatāmības noteikumi;

i) balansēšanas (līdzsvarošanas) noteikumi,
tostarp noteikumi par nominācijas 
procedūrām, noteikumi par balansa 
maksām (nelīdzsvarotības maksājumiem) 
un noteikumi par operatīvo balansēšanu 
(līdzsvarošanu) starp pārvades sistēmu 
operatoru sistēmām;

h) balansēšanas (līdzsvarošanas) 
noteikumi, tostarp noteikumi par 
nominācijas procedūrām, noteikumi par 
balansa maksām (nelīdzsvarotības 
maksājumiem) un noteikumi par operatīvo 
balansēšanu (līdzsvarošanu) starp pārvades 
sistēmu operatoru sistēmām;

j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;
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k) energoefektivitāte gāzes tīklos. i) energoefektivitāte gāzes tīklos.

Or. it

Pamatojums

ENTSOG ir tehniska struktūra, kuras kompetencē nav noteikt tirgus noteikumus valstu 
reglamentējošo iestāžu vietā. It īpaši tai nav jābūt pilnvarām noteikt tirdzniecības kodeksus. 
Attiecībā uz tehniskajiem kodeksiem, ņemot vērā sistēmas saskaņošanu, jāpietiek ar to, ka 
ENTSOG regulē vispārējos principus, kas jāievēro dalībvalstu PSO, kuru kompetencē jābūt 
detalizētu kodeksu regulēšanai atbilstoši katra valsts tirgus īpatnībām.

Grozījums Nr. 104
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

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

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas noteikumi;

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārskatāmības noteikumi; g) pārskatāmības noteikumi;

i) balansēšanas (līdzsvarošanas) noteikumi, 
tostarp noteikumi par nominācijas 
procedūrām, noteikumi par balansa 
maksām (nelīdzsvarotības maksājumiem) 
un noteikumi par operatīvo balansēšanu 

h) balansēšanas (līdzsvarošanas) 
noteikumi, tostarp noteikumi par 
nominācijas procedūrām, noteikumi par 
balansa maksām (nelīdzsvarotības 
maksājumiem) un noteikumi par operatīvo 
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(līdzsvarošanu) starp pārvades sistēmu 
operatoru sistēmām;

balansēšanu (līdzsvarošanu) starp pārvades 
sistēmu operatoru sistēmām;

j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;

i) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;

k) energoefektivitāte gāzes tīklos. j) energoefektivitāte gāzes tīklos.

Or. en

Pamatojums

PSO sadarbība jāaprobežo ar “tīklu jautājumiem”. Nav piemēroti, ja PSO sagatavo 
tirdzniecības kodeksus. PSO sadarbība jāaprobežo ar “tīklu jautājumiem”. Nav piemēroti, ja 
PSO sagatavo tirdzniecības kodeksus un “tirdzniecības noteikumus”. Pārvades sistēmu 
operatori nav kompetenti izdot tirdzniecības kodeksus. Tirdzniecības kodeksiem ir komerciāla 
ietekme uz patērētājiem. PSO ir tirgus dalībnieki, tāpēc tie vienlaikus nevar būt spēlētāji un 
tiesneši.

Grozījums Nr. 105
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
noteikumi;

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

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

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas noteikumi;

g) tirdzniecības noteikumi;
h) pārskatāmības noteikumi; g) pārskatāmības noteikumi;
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i) balansēšanas (līdzsvarošanas) noteikumi, 
tostarp noteikumi par nominācijas 
procedūrām, noteikumi par balansa 
maksām (nelīdzsvarotības maksājumiem) 
un noteikumi par operatīvo balansēšanu 
(līdzsvarošanu) starp pārvades sistēmu 
operatoru sistēmām;

h) balansēšanas (līdzsvarošanas) 
noteikumi, tostarp noteikumi par 
nominācijas procedūrām, noteikumi par 
balansa maksām (nelīdzsvarotības 
maksājumiem) un noteikumi par operatīvo 
balansēšanu (līdzsvarošanu) starp pārvades 
sistēmu operatoru sistēmām;

j) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;

i) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām;

k) energoefektivitāte gāzes tīklos. j) energoefektivitāte gāzes tīklos.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pieeja varētu apdraudēt ES tirgus izveidi ar patiesu konkurenci, dodot pārvades 
sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem. Šis grozījums piedāvā atšķirīgu pieeju: 
ierosināto tehnisko kodeksu, tā dēvēto “stratēģisko pamatnostādņu” darbības jomu un 
dziļumu iepriekš definē Energoregulatoru sadarbības aģentūra, tad tiek iedarbināts 
komitoloģijas process, lai izstrādātu saistošas “Stratēģiskās pamatnostādnes”, uz kurām 
nākotnē balstīsies Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) darbs.

Grozījums Nr. 106
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pieeja varētu apdraudēt ES tirgus izveidi ar patiesu konkurenci, dodot pārvades 
sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem. Šis grozījums piedāvā atšķirīgu pieeju: 
ierosināto tehnisko kodeksu, tā dēvēto “stratēģisko pamatnostādņu” darbības jomu un 
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dziļumu iepriekš definē Energoregulatoru sadarbības aģentūra, tad tiek iedarbināts 
komitoloģijas process, lai izstrādātu saistošas “Stratēģiskās pamatnostādnes”, uz kurām 
nākotnē balstīsies Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) darbs.

Grozījums Nr. 107
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

ACER jāapstiprina ENTSO ikgadējā darba programma, kurai jāpamatojas uz ACER 
noteiktajām prioritātēm pēc apspriešanās ar ENTSO un apspriedēm ar citām ieinteresētajām 
pusēm. Ciktāl citiem 2.c panta 1. punktā minētajiem dokumentiem vajadzīgs apstiprinājums, 
atbilstoši jāpiemēro tas pats process. Citādas pieejas ievērošana varētu apdraudēt ES tirgu 
ar patiesu konkurenci, dodot pārvades sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem.

Grozījums Nr. 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pārrauga tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu īstenošanu un 
pārraudzības rezultātus iekļauj 1. punkta 

svītrots
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e) apakšpunktā minētajā gada pārskatā.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšminēto kodeksu noteikumu pārraudzību nevar uzticēt PSO pašiem, bet tai būtu 
jāsastāda Aģentūras pārraudzības uzdevums.

Grozījums Nr. 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jābūt atbildīgai par kodeksu īstenošanas pārraudzību.

Grozījums Nr. 110
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pārrauga tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu īstenošanu un 

4. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pārrauga uz tīkliem 
attiecināto tehnisko un tirdzniecības 
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pārraudzības rezultātus iekļauj 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajā gada pārskatā.

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

Or. de

Pamatojums

Grozījums kalpo paskaidrojumam. Jāpaskaidro, ka ENTSO jānodarbojas tikai ar tīkliem 
specifiskiem jautājumiem, taču tas nav kompetents par tirgus pusi. Šī joma jāsedz valstu 
reglamentējošām iestādēm.

Grozījums Nr. 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katru otro gadu pēc Aģentūras 
apstiprinājuma Elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē 
Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju 
plānu. Šajā investīciju plānā ietver 
integrēta tīkla modelēšanu – ņemot vērā 
uzglabāšanas un SDG iekārtas - scenāriju 
izstrādi, piedāvājuma un pieprasījuma 
atbilstības ziņojumu, paplašināšanas 
projektu tehnisko un ekonomisko 
izdevīgumu un sistēmas elastības 
vērtējumu. Īstenojot šos uzdevumus Gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
apspriežas ar piegādātājiem, ražotājiem, 
uzglabāšanas sistēmu operatoriem, SDG 
sistēmu operatoriem un svarīgiem 
pasūtītājiem. Investīciju plāna izstrādē jo 
īpaši izmanto sīki izstrādātas gāzes 
pieprasījuma prognozes dažādiem gāzes 
izmantojumiem, piemēram, apkurei, 
elektroenerģijas ražošanai un 
rūpnieciskiem procesiem, un valstu 
investīciju plānus un pamatnostādnes 
Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK. 

Or. en

Pamatojums

Investīciju plānam Eiropas līmenī galvenokārt jākoncentrējas uz pārrobežu pārslodzēm 
pārvades cauruļvados un jāietver uzglabāšana un SDG, modelējot integrētu tīklu. Tirgus 
dalībniekiem jābūt pienākumam sniegt visus atbilstošos datus, lai veiktu plānošanas 
procedūru. Tas ietver ne tikai PSO, bet arī piegādātājus, uzglabāšanas operatorus, ražotājus 
un SDG operatorus. Jādefinē lomas un atbildības.

Grozījums Nr. 112
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katru otro gadu pēc Aģentūras 
apstiprinājuma Elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē 
Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju 
plānu. Šajā investīciju plānā ietver 
integrēta tīkla modelēšanu– ņemot vērā 
uzglabāšanas un SDG iekārtas - scenāriju 
izstrādi, piedāvājuma un pieprasījuma 
atbilstības ziņojumu, paplašināšanas 
projektu tehnisko un ekonomisko 
izdevīgumu un sistēmas elastības 
vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo 
īpaši izmanto valstu investīciju plānus, 
ņemot vērā tīkla reģionālos un Eiropas 
aspektus. Investīciju plānā norāda 
investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz 
pārrobežu jaudu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pieeja varētu apdraudēt ES tirgus izveidi ar patiesu konkurenci, dodot pārvades 



PE404.707v01-00 54/95 AM\717803LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem. Šis grozījums piedāvā atšķirīgu pieeju: 
ierosināto tehnisko kodeksu, tā dēvēto “stratēģisko pamatnostādņu” darbības jomu un 
dziļumu iepriekš definē Energoregulatoru sadarbības aģentūra, tad tiek iedarbināts 
komitoloģijas process, lai izstrādātu saistošas “Stratēģiskās pamatnostādnes”, uz kurām 
nākotnē balstīsies Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) darbs.

Grozījums Nr. 113
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katru otro gadu pēc Aģentūras 
apstiprinājuma Elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls publicē 
Kopienas mēroga 10 gadu tīkla investīciju 
plānu. Šajā investīciju plānā ietver 
integrēta tīkla modelēšanu– ņemot vērā 
uzglabāšanas un SDG iekārtas - scenāriju 
izstrādi, piedāvājuma un pieprasījuma 
atbilstības ziņojumu, paplašināšanas 
projektu tehnisko un ekonomisko 
izdevīgumu un sistēmas elastības 
vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo 
īpaši izmanto valstu investīciju plānus, 
ņemot vērā tīkla reģionālos un Eiropas 
aspektus. Investīciju plānā norāda 
investīciju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz 
pārrobežu jaudu.

Or. en

Pamatojums

Labāk jāizdara vispārīga atsauce uz reģionālajiem un Eiropas aspektiem, nevis uz 
pamatnostādnēm Eiropas enerģētikas tīkliem saskaņā ar Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. Atsauce 
uz pamatnostādnēm to pašreizējā formā un saturā šeit nav būtiska. Desmit gadu tīkla plāns 
jāskata kā TEN-GL aizvietotājs nākotnē. Investīciju plānošana ES līmenī jākoncentrējas uz 
pārrobežu pārslodzēm pārvades cauruļvados un tai jāietver sevī uzglabāšana un SDG.
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Grozījums Nr. 114
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katru otro gadu Elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, piedāvājuma un pieprasījuma 
atbilstības ziņojumu un sistēmas elastības 
vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē 
izmanto:

a) valstu investīciju plānus un

b) pamatnostādnes Eiropas enerģētikas 
tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. 

Attiecībā uz pārrobežu 
starpsavienojumiem tajā izmanto:
a) tīklu lietotāju, tostarp tirgotāju, 
priekšlikumus un/vai
b) citu investoru priekšlikumus, kas nav 
savienojamās valstīs pastāvošie PSO.
Valstu reglamentējošām iestādēm lūdz 
sniegt atzinumu par visiem šiem 
priekšlikumiem, kas nav iekļauti valstu 
plānos.
Investīciju plānā norāda investīciju 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
jaudu, kas atvērta trešo pušu piekļuvei.

Desmit gadu investīciju plānu nepieņem, 
pirms Aģentūra nav sniegusi pozitīvu 
atzinumu, un tas atbilst Komisijas 
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prasībām.

Or. en

Pamatojums

Desmit gadu plāna definīcija nav jāaprobežo ar esošo PSO iniciatīvu, kas var būt atkarīga no 
to kā pārvades sabiedrību uzskatiem vai no bieži sastopamās situācijas, ka PSO ir daļa no 
vertikāli integrētas sabiedrības. Jāņem vērā arī tīkla lietotāji, kā arī citi iespējamie investori.

Grozījums Nr. 115
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katru otro gadu Elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē 10 gadu tīkla attīstības plānu. Šajā 
investīciju plānā ievēro šādus 
nosacījumus:

a) tajā ietver integrēta tīkla modelēšanu, 
scenāriju izstrādi, piedāvājuma un 
pieprasījuma atbilstības ziņojumu un 
sistēmas elastības vērtējumu;
b) tā izstrādē izmanto valstu tīklu attīstības
plānus un pamatnostādnes Eiropas 
enerģētikas tīkliem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK;
c) tajā norāda investīciju vajadzības, 
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tostarp starpsavienojumu vajadzības, ko 
noteikusi Komisija. 
Plāns tiek apspriests ar citiem 
ieinteresētajiem, it īpaši tīkla lietotājiem.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz tīkla attīstības plānu ir precīzāks sagaidāmā procesa atspoguļojums. Tam ir sīki 
jāapraksta jaudas, piegādes un pieprasījuma prognozes un jāidentificē potenciālās jaudas
neatbilstības un šaurās vietas. Jābūt prasībai par apspriešanos ar ieinteresētajām pusēm. 
Konkrētās investīcijas ir individuālo PSO kompetencē, un tās jāpamato ar faktisko tirgus 
pieprasījumu, kas identificēts atklātajās sezonas procedūrās.

Grozījums Nr. 116
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katru otro gadu Elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
attīstības plānu. Šajā tīkla attīstības plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, piedāvājuma un pieprasījuma 
atbilstības ziņojumu un sistēmas elastības 
vērtējumu. Tīkla attīstība plāna izstrādē jo 
īpaši izmanto valstu tīkla attīstības plānus 
un pamatnostādnes Eiropas enerģētikas 
tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. 
Tīkla attīstības plānā norāda tīkla attīstības
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
jaudu. Tīkla attīstības plānu apstiprina 
attiecīgo valstu regulatoru iestādes.

Or. de
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Pamatojums

Sistēmu operatoriem jāpakļaujas valstu regulatoru iestāžu prasībām. Pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls tāpēc nevar pieņemt atsevišķiem locekļiem saistošus lēmumus. Regulā 
jāizmanto tādi paši termini kā Gāzes direktīvā. Tur tiek izmantots termins „tīkla attīstības 
plāns”, nevis „investīciju plāns”.

Grozījums Nr. 117
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Tīkla attīstības plāns paredzēts, lai uzrādītu jaudu, prognozes attiecībā uz piedāvājumu un 
pieprasījumu, kā arī iespējamās jaudas šaurās vietas. Konkrētās investīcijas ir pārvades 
sistēmu operatoru kompetencē. Tas atbilst grozītās Gāzes direktīvas (2003/55) 24.c panta
f) punktam.
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Grozījums Nr. 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katru trešo gadu Elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, piedāvājuma un pieprasījuma 
atbilstības ziņojumu un sistēmas elastības 
vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo 
īpaši izmanto valstu investīciju plānus un 
pamatnostādnes Eiropas enerģētikas 
tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. 
Investīciju plānā norāda investīciju 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
jaudu. Investīciju plānam kā pielikums tiek 
pievienots pārskats par šķēršļiem, kas kavē 
pārrobežu tīkla izveidi atšķirīgu 
apstiprināšanas procedūru vai atšķirīgas 
apstiprināšanas prakses dēļ. 

Or. de

Pamatojums

Pieprasītajai investīciju plānošanas aktualizācijai trīs gadu ritmā jākalpo tam, lai sagādātu 
vajadzīgo informāciju, neradot nevajadzīgu birokrātiju. Turklāt jārisina problēma, ka 
pārrobežu tīklu izbūvi kavē atšķirīgi valstu noteikumi apstiprināšanas procedūras jomā. Lai 
izstrādātu nepieciešamos risinājumus vai panāktu uzlabojumus, izmantojot labākās prakses 
izvirzīšanu priekšplānā, vajadzīga pašreizējās situācijas pārraudzība.
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Grozījums Nr. 119
Danutė Budreikaitė

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katru otro gadu Elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, piedāvājuma un pieprasījuma 
atbilstības ziņojumu un sistēmas elastības 
vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo 
īpaši izmanto valstu investīciju plānus un 
pamatnostādnes Eiropas enerģētikas 
tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. 
Investīciju plānā norāda investīciju 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
jaudu, prioritāru uzmanību piešķirot ES 
„enerģijas salu” pieslēgšanai ES gāzes 
tīkliem.

Or. lt

Pamatojums

Iekļaujot savienojumus, kas pieslēdz ES „enerģijas salas” ES gāzes tīkliem, īpaši svarīgo 
Eiropas enerģijas tīklu prioritāšu sarakstā, pavērsies iespēja, izmantojot reģionālo 
sadarbību, izveidot iekšējo ES gāzes tirgu un īstenot Regulu (EK) Nr. 1775/2005 par 
dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumiem, kā arī nodrošināt gāzes drošību ES 
valstīm.

Grozījums Nr. 120
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katru otro gadu Elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla 
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, piedāvājuma un pieprasījuma 
atbilstības ziņojumu un sistēmas elastības 
vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo 
īpaši izmanto valstu investīciju plānus un 
pamatnostādnes Eiropas enerģētikas 
tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. 
Investīciju plānā norāda investīciju 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
jaudu, un iekļauj investīcijas 
starpsavienojumos un citā infrastruktūrā, 
kas nepieciešama efektīvai tirdzniecībai
un konkurencei un lai garantētu piegāžu 
drošību.
Pārvades sistēmu operatori pieliek visas 
pūles, lai izpildītu pieņemto investīciju
plānu.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidrs, ka PSO vajadzīgs būvēt infrastruktūru, kas identificēta investīciju plānos 
(starpsavienojumi, gāzes kvalitātes pārveidošana u.t.t.) kā nepieciešama, lai padarītu
iespējamu efektīvu tirdzniecību un konkurenci un uzlabotu piegāžu drošību. Valstu regulatoru
iestādei saskaņā ar 24.b pantu ir skaidri izteikts pienākums nodrošināt, ka tīkla operatoriem 
ir atbilstoši stimuli, lai palielinātu efektivitāti un veicinātu tirgus integrāciju.

Grozījums Nr. 121
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katru otro gadu Elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
publicē Kopienas mēroga 10 gadu tīkla
investīciju plānu. Šajā investīciju plānā 
ietver integrēta tīkla modelēšanu, scenāriju 
izstrādi, piedāvājuma un pieprasījuma 
atbilstības ziņojumu un sistēmas elastības 
vērtējumu. Investīciju plāna izstrādē jo 
īpaši izmanto valstu investīciju plānus un 
pamatnostādnes Eiropas enerģētikas 
tīkliem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumu Nr. 1364/2006/EK. 
Investīciju plānā norāda investīciju 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
jaudu, un iekļauj investīcijas 
starpsavienojumos un citā infrastruktūrā, 
kas nepieciešama efektīvai tirdzniecībai 
un konkurencei un lai garantētu piegāžu 
drošību.
Pārvades sistēmu operatori pieliek visas 
pūles, lai izpildītu pieņemto investīciju 
plānu.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīgs uzlikt skaidri izteikt pienākumu PSO būvēt infrastruktūru, kas identificēta 
investīciju plānos (starpsavienojumi, gāzes kvalitātes pārveidošana u.t.t.) kā nepieciešama, 
lai padarītu iespējamu efektīvu tirdzniecību un konkurenci un uzlabotu piegāžu drošību. 
Valstu regulatoru iestādei saskaņā ar 24.b pantu ir skaidri izteikts pienākums nodrošināt, ka 
tīkla operatoriem ir atbilstoši stimuli, lai palielinātu efektivitāti un veicinātu tirgus 
integrāciju.

Grozījums Nr. 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Investīciju plānā norāda investīciju 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
jaudu. Norādītajām investīciju 
vajadzībām Gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls norāda konkrētus
investīciju projektus, kas vislabāk risina 
investīciju vajadzības. Katram investīciju 
projektam jāveic un Aģentūrai jāiesniedz 
sīki izstrādāta tehniskā un komerciālā 
priekšizpēte.
Visi saistītie dabasgāzes uzņēmumi, 
tostarp bez ierobežojumiem pārvades 
sistēmu operatori, SDG sistēmu operatori, 
uzglabāšanas sistēmu operatori, sadales 
sistēmu operatori, piegādes uzņēmumi, 
tirgotāji, ražotāji un saistītie pasūtītāji 
saprātīgā laika posmā Gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam pēc 
rakstiska pieprasījuma padara pieejamus 
datus, kas nepieciešami, lai sastādītu
10 gadu investīciju plānu, it īpaši attiecībā 
uz esošo un potenciālo jaudas šauro vietu 
novērtēšanu.
Aģentūra pārskata un apstiprina 10 gadu 
investīciju plānu un ierosinātajiem
investīciju projektiem. Balstoties uz
apstiprināto 10 gadu investīciju plānu, 
Pārvades sistēmu operatori īsteno 
norādītos investīciju projektus. Ja 
Pārvades sistēmu operators neapmierina 
investīciju vajadzības saprātīgā laika 
posmā, Aģentūra var ierosināt investīciju 
konkursu.

Or. en

Pamatojums

Investīciju plānam Eiropas līmenī galvenokārt jākoncentrējas uz pārrobežu pārslodzēm 
pārvades cauruļvados un integrēta tīkla modelēšanā jāiekļauj uzglabāšana un SDG. Tirgus 
dalībniekiem jābūt pienākumam sniegt visus svarīgos datus, lai veiktu plānošanas procedūru. 
Tie aptver ne tikai PSO, bet arī piegādātājus, uzglabāšanas operatorus, ražotājus un SDG 
operatorus. Plānošanas procedūrā jāietver paplašināšanas projektu tehniskā un ekonomiskā 
priekšizpēte.
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Grozījums Nr. 123
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
konsultē Komisiju par pamatnostādņu 
pieņemšanu, kā paredzēts 9. pantā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pieeja varētu apdraudēt ES tirgus izveidi ar patiesu konkurenci, dodot pārvades 
sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem. Šis grozījums piedāvā atšķirīgu pieeju: 
ierosināto tehnisko kodeksu, tā dēvēto “stratēģisko pamatnostādņu” darbības jomu un 
dziļumu iepriekš definē Energoregulatoru sadarbības aģentūra, tad tiek iedarbināts 
komitoloģijas process, lai izstrādātu saistošas “Stratēģiskās pamatnostādnes”, uz kurām 
nākotnē balstīsies Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) darbs.

Grozījums Nr. 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
konsultē Komisiju par pamatnostādņu 
pieņemšanu, kā paredzēts 9. pantā. 

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Skatīt pamatojumu ierosinātajam 2.e, 2.ea un 2.eb pantam. Šim grozījumam teksts jāpielāgo 
jaunajai procedūrai.

Grozījums Nr. 125
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
konsultē Komisiju par pamatnostādņu 
pieņemšanu, kā paredzēts 9. pantā. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sestais punkts PSO dotu tiešu Komisijas konsultanta lomu pamatnostādņu pieņemšanas 
ierosināšanā. Komisijas konsultanta loma jāuztic Aģentūrai. Atšķirība starp regulatoriem un 
regulēto nozari ES līmenī jāatspoguļo skaidri, un tāpēc nav piemēroti, ka regulētā nozare 
konsultē Komisiju.

Grozījums Nr. 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
konsultē Komisiju par pamatnostādņu 
pieņemšanu, kā paredzēts 9. pantā. 

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis svītrojums ir paredzēts, lai saskaņotu tekstu ar jauno procedūru, kas Aģentūrai uzdod pēc 
plašām apspriedēm izstrādāt un pieņemt pamatnostādnes, kas kalpos tirdzniecības un 
tehnisko kodeksu turpmākai attīstībai.

Grozījums Nr. 127
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
konsultē Komisiju par pamatnostādņu
pieņemšanu, kā paredzēts 9. pantā. 

6. Ar ENTSUG līdzdalību gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls konsultē 
Komisiju par pamatnostādņu pieņemšanu, 
kā paredzēts 9. pantā.

Or. de

Pamatojums

Tam jābūt vispārējam noteikumam, ka jāapspriežas ar ENTSO/ENTSUG.

Grozījums Nr. 128
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 2. punkts6

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
konsultē Komisiju par pamatnostādņu 
pieņemšanu, kā paredzēts 9. pantā. 

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
konsultē Komisiju par pamatnostādņu 
grozīšanu, kā paredzēts 9. pantā. 

Or. de
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Pamatojums

Komisijai saskaņā ar Regulu Nr. 1775/2005 ir tikai tiesības grozīt likumdevēja noteiktas 
pamatnostādnes, nevis tādas izdot.

Grozījums Nr. 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.c panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls
konsultē Komisiju par pamatnostādņu 
pieņemšanu, kā paredzēts 9. pantā. 

6. Pēc Komisijas pieprasījuma gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
konsultē Komisiju par pamatnostādņu 
grozīšanu, kā paredzēts 9. pantā. 

Or. de

Pamatojums

Regulas pielāgošana 9. pantā ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 130
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūras pārraudzība Aģentūras un Komisijas pārraudzība

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Aģentūra apstiprina 2.c panta 1. punkta 
a)–f) apakšpunktā paredzētos 
dokumentus, kurus sagatavojis gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls.

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

Aģentūra pārrauga tehnisko kodeksu, 
10 gadu investīciju plāna un ikgadējās 
darba programmas izpildi un 
pārraudzības rezultātus iekļauj savā gada 
pārskatā. Ja pārvades sistēmu operatori 
neievēro gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla tehniskos 
kodeksus, 10 gadu investīciju plānu vai 
ikgadējo darba programmu, Aģentūra 
sniedz informāciju Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Investoriem vajadzīgi skaidri un stabili reglamentējošie noteikumi. Šī iemesla dēļ ir svarīgi, 
ka tehnisko kodeksu un noteikumu, 10 gadu investīciju plāna un ikgadējās darba programmas 
projekti jāapstiprina Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) un ka tos izstrādā bez 
komerciālas iejaukšanās. Iepriekš minēto kodeksu un noteikumu izpildes pārraudzība jāveic 
regulatoriem, t.i., Aģentūrai, bet nevis PSO pašiem.
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Grozījums Nr. 132
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Aģentūra apstiprina 2.c panta 1. punkta 
a)–f) apakšpunktā paredzētos 
dokumentus, kurus sagatavojis gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls.

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

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jāapstiprina tehniskie kodeksi un noteikumi. Investoriem vajadzīgi skaidri un 
paredzami reglamentējošie noteikumi. Šī iemesla dēļ ir svarīgi, ka tehnisko kodeksu un 
noteikumu, 10 gadu investīciju plāna un ikgadējās darba programmas projekti jāpārskata un 
jāapstiprina regulatoriem ACER formā un ka tos izstrādā bez komerciālas un politiskas 
iejaukšanās.

Grozījums Nr. 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Aģentūra apstiprina 2.c panta 1. punkta 
a)–f) apakšpunktā paredzētos 
dokumentus, kurus sagatavojis gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls.

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

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jāapstiprina tehniskie kodeksi un noteikumi. Investoriem vajadzīgi skaidri un 
paredzami reglamentējošie pamatnoteikumi. Šī iemesla dēļ ir svarīgi, ka tehnisko kodeksu un 
noteikumu, 10 gadu investīciju plāna un ikgadējās darba programmas projekti jāpārskata un 
jāapstiprina regulatoriem ACER formā un ka tos izstrādā bez komerciālas un politiskas 
iejaukšanās.

Grozījums Nr. 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta 2. punkta 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls Aģentūrai iesniedz savus 
atzinumus un ieteikumus par 
pamatnostādnēm un kodeksu projektu, kā 
arī 10 gadu investīciju plāna projektu un 



AM\717803LV.doc 71/95 PE404.707v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

informāciju par apspriedēm. ikgadējās darba programmas projektu, 
tostarp informāciju par saistītajiem 
apspriežu procesiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu ierosinātajam 2.e, 2.ea un 2.eb pantam. Šim grozījumam teksts jāpielāgo 
jaunajai procedūrai.

Grozījums Nr. 135
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta 2. punkta 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jāzina, vai visi priekšlikumi tikuši pietiekami pārbaudīti.

Grozījums Nr. 136
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta 2. punkta 1. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz tīkla attīstības plānu ir precīzāks sagaidāmā procesa atspoguļojums. 

Grozījums Nr. 137
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2. punkta 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts 
nenodrošina:

a) pietiekamu trešo pušu piekļuvei 
pieejamu pārrobežu starpsavienojumu 
līmeni,
b) izpildes programmu saskaņā ar 
pašreizējām un sagaidāmajām vajadzībām 
vai
c) diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību.
Komisija savu lēmumu par šiem 
aspektiem paziņo ENTSOG un Aģentūrai
un var pieprasīt ENTSOG, lai tas 
papildina vai modificē plāni, pirms to 
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atkārtoti iesniedz Aģentūrai,
Aģentūra savu atzinumu ENTSOG
sniedz, pirms ENTSOG pieņēmis 10 gadu 
plānu. Labvēlīgs Komisijas lēmums un tās 
prasību ievērošana ir nepieciešams 
priekšnoteikums, lai Aģentūra varētu 
ENTSOG sniegt pozitīvu atzinumu.
Aģentūra pārrauga 10 gadu plāna izpildi, 
it īpaši attiecībā uz starpsavienojumiem.
Neievērošanas vai kavējumu gadījumā 
bez pienācīga attaisnojuma Aģentūra var 
ierosināt Komisijai pieņemt soda 
sankcijas un uzaicināt jaunus investorus, 
ievērojot Komisijas noteiktās 
pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

Ja trešo pušu piekļuvei (TPA) nav pieejama papildus jauda, tas parasti nāk par labu 
pastāvošas vertikāli integrētas sabiedrības dominējošam stāvoklim. Turklāt iekļaušanās laikā 
saskaņā ar sagaidāmajām vajadzībām ir svarīga konkurencei. Plānu arī nedrīkst pieņemt, ja 
Aģentūras vai EK atzinums nav pozitīvs.

Grozījums Nr. 138
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra pārrauga tehnisko kodeksu, 
10 gadu investīciju plāna un ikgadējās 
darba programmas izpildi un 
pārraudzības rezultātus iekļauj savā gada 
pārskatā. Ja pārvades sistēmu operatori 
neievēro gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla tehniskos 
kodeksus, 10 gadu investīciju plānu vai 
ikgadējo darba programmu, Aģentūra 
sniedz informāciju Komisijai.
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Or. en

Pamatojums

Iepriekš minēto kodeksu un noteikumu izpildes pārraudzība jāveic regulatoriem, t.i., 
Aģentūrai, bet nevis PSO pašiem. Ja Aģentūra pārraudzības īstenošanas laikā saprot, ka PSO
vai ENTSO neievēro tehniskos kodeksus, 10 gadu investīciju plānu un/vai ikgadējo darba 
programmu, tas jāziņo Komisijai, kas tad var ierosināt pārkāpuma procedūras.

Grozījums Nr. 139
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra pārrauga 10 gadu 
investīciju plāna, ikgadējās darba 
programmas un tehnisko un tirdzniecības 
kodeksu izpildi un pārraudzības rezultātus 
iekļauj savā gada pārskatā. Ja pārvades 
sistēmu operatori neievēro gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla 10 gadu 
investīciju plānu, ikgadējo darba 
programmu un tehniskos un tirdzniecības 
kodeksus, Aģentūra sniedz informāciju 
Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš minēto kodeksu un noteikumu izpildes pārraudzība jāveic regulatoriem, t.i., 
Aģentūrai, bet nevis PSO pašiem. Ja Aģentūra pārraudzības īstenošanas laikā saprot, ka PSO 
vai ENTSO neievēro tehniskos kodeksus, 10 gadu investīciju plānu un/vai ikgadējo darba 
programmu, tas jāziņo Komisijai, kas tad var ierosināt pārkāpuma procedūras.
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Grozījums Nr. 140
Paul Rübig

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.d panta 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aģentūra pārrauga tehnisko kodeksu, 
10 gadu investīciju plāna un ikgadējās 
darba programmas izpildi un 
pārraudzības rezultātus iekļauj savā gada 
pārskatā. Ja pārvades sistēmu operatori 
neievēro gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla tehniskos 
kodeksus, 10 gadu investīciju plānu un 
ikgadējo darba programmu, Aģentūra 
sniedz informāciju Komisijai.

Or. de

Pamatojums

Iepriekš minēto kodeksu un noteikumu izpildes pārraudzība jāveic regulatoriem, t.i., 
Aģentūrai, bet nevis PSO pašiem. Ja kāds PSO neievēro tehniskos kodeksus, 10 gadu 
investīciju plānu vai ikgadējo darba programmu, tas jāziņo Komisijai, kas tad var ierosināt 
pārkāpuma procedūras. Vai arī valstu regulatoru iestādēm tiek piešķirtas tiesības piespriest 
iedarbīgas un biedējošas soda sankcijas.

Grozījums Nr. 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.da pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.da pants
Pamatnostādņu izstrāde

1. Aģentūra ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā 
izstrādā pamatnostādņu projektu, kas 
nosaka skaidrus un objektīvus
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pamatprincipus tirdzniecības un tehnisko 
noteikumu saskaņošanai.
2. Sastādot šīs pamatnostādnes, Aģentūra 
atklāti un pārskatāmi apspriežas ar visiem 
ieinteresētajiem un informē tos. 
3. Aģentūra uz apspriežu pamata pabeidz 
izstrādāt un pieņem pamatnostādņu 
projektu. Visus iegūtos komentārus tā 
publisko un paskaidro, kā tie ņemti vērā 
pamatnostādņu galīgajā projektā, vai 
pamato to noraidījumu.
4. Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Eiropas Parlamenta vai Komisijas 
pieprasījuma var ierosināt tādu pašu
procedūru pamatnostādņu aktualizācijai.

Or. en

Pamatojums

Pamatnostādnes Aģentūrai jāizstrādā un jāpieņem pēc plašām apspriedēm, lai noteiktu 
noteikumu saskaņošanas pamatprincipus. Tikai, ja pieņemtas pamatīgas pamatnostādnes,
kodeksus var izstrādāt pienācīgi. Eiropas Parlamenta lomu stiprina, dodot iespēju ierosināt
šo pamatnostādņu pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko un tirdzniecības kodeksu izveide 
un novērtēšana

Tehnisko kodeksu izstrādāšana

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

1. Pēc pamatnostādņu pieņemšanas 
saskaņā ar 2.da pantu ENTSOG sešu 
mēnešu laikā izstrādā tehnisko kodeksu 
projektus kā noteikts 2.c panta 3. punktā 
un pilnībā ievēro pamatnostādnēs 
noteiktos principus.
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2. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka:

2. Sastādot šos kodeksus, ENTSOG ņem 
vērā tirgus dalībnieku tehnisko ekspertīzi
un informē viņus. 

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

3. ENTSOG kodeksu projektus iesniedz 
Aģentūrai.

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

4. Aģentūra par kodeksu projektiem plaši 
apspriežas atklātā un pārskatāmā veidā.

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

4.a Uz apspriežu pamata Aģentūra līdz 
galīgam variantam izstrādā un pieņem 
kodeksu projektus. Tā publisko visus 
saņemtos komentārus un paskaidro, kā tie 
ņemti vērā galīgajos kodeksu projektos, 
vai pamato to noraidījumu.

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

4.b Pēc Aģentūras pašas iniciatīvas vai 
ENTSOG ieteikuma var veikt esošo 
kodeksu pārskatīšanu, ievērojot to pašu 
procedūru.

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību;
b) gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas 
par tehnisko vai tirdzniecības kodeksu 2.c 
panta 3. punktā minētajās jomās;
c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
4. Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, 
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neskar Komisijas tiesības pieņemt un 
grozīt pamatnostādnes atbilstoši 
9. pantam.

Or. en

Pamatojums

Tehniskie kodeksi jāizstrādā ENTSO, pilnībā ievērojot pieņemtās pamatnostādnes. Aģentūra 
pēc plašām apspriedēm šos kodeksus izstrādā līdz galīgam variantam un pieņem.

Grozījums Nr. 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko un tirdzniecības kodeksu izveide
un novērtēšana

Pamatnostādnes un kodeksi

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

1. Komisija pilnvaro Aģentūru izstrādāt 
pamatnostādnes un pieņemt kodeksus, lai 
saskaņotu tehniskos un tirdzniecības 
noteikumus ar mērķi atvieglot tirgus
integrāciju.

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

2. Pamatnostādnes un kodeksi it īpaši var 
aptvert šādas jomas

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

a) drošības un uzticamības noteikumi;

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

b) tīkla pieslēguma un piekļuves 
noteikumi;

c) pārvades sistēmu operatori neīsteno c) datu apmaiņas un līguma izpildes 
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tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.

noteikumi;

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

d) savstarpējas savietojamības noteikumi;

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

e) operatīvās procedūras ārkārtas 
situācijās;

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

f) jaudas piešķiršanas un pārslodzes 
novēršanas noteikumi;

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

g) noteikumi pārrobežu dienas tirgiem ar 
saskaņotu aizvaru slēgšanu;

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

h) noteikumi par tirdzniecību, kas it īpaši 
nodrošina sekundāro pārrobežu pārvades 
tiesību tirgu attīstību un pārvades tiesību 
drošību;

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

i) pārskatāmības noteikumi;

j) balansēšanas (līdzsvarošanas) 
noteikumi, tostarp uzglabāšanas 
noteikumi;
k) noteikumi par saskaņotām 
transportēšanas tarifu struktūrām, tostarp 
novietojumsignāliem un kompensācijas 
noteikumi starp PSO;
l) energoefektivitāte gāzes tīklos.

Or. en



PE404.707v01-00 80/95 AM\717803LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

Pamatnostādnēm un kodeksiem jāatvieglo konkurētspējīgu tirgu attīstība un jānodrošina 
tirgus integrācija, izmantojot tehnisko un tirdzniecības kodeksu saskaņošanu. Šiem 
noteikumiem jākalpo tirgus interesēm, optimizējot jaudas piešķiršanu, attīstot iepriekšējās 
dienas tirgu apvienošanu/sadalīšanu, pastāvot pārrobežu iepriekšējās dienas un dienas 
tirgiem u.t.t.. Augsta līmeņa noteikumi un principi vispirms jānosaka pamatnostādnēs, tad 
kodeksiem jāsniedz sīkāks apraksts.

Grozījums Nr. 144
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnisko un tirdzniecības kodeksu izveide 
un novērtēšana

Tehnisko kodeksu izveide un novērtēšana

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

1. Pēc apspriešanās ar visiem 
ieinteresētajiem saskaņā ar Regulas (EK),
ar kuru izveido Energoregulatoru 
sadarbības aģentūru, .... pantu Aģentūra 
sagatavo stratēģiskās pamatnostādnes 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam 2.c panta 3. un 5. punktā minētajās 
jomās. Aģentūra pamatnostādņu projektu 
pārsūta Komisijai, kas var tos pieņemt 
saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

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

Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā sagatavo 
kodeksu projektus 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās un 2.c panta 5. punktā 
iekļautā 10 gadu investīciju plāna 
projektu, pamatojoties uz stratēģiskajām 
pamatnostādnēm, kuras Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar 1. punktu. Gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
Aģentūrai apstiprināšanai iesniedz 
tehnisko kodeksu projektus un10 gadu 
investīciju plāna projektu.

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

projektus un 10 gadu investīciju plāna 
projektu saskaņā ar Regulas (EK), kas 
izveido Energoregulatoru sadarbības 
aģentūru, .... pantu un .... pantu. Pirms 
kodeksu un 10 gadu investīciju plāna 
projekta apstiprināšanas Aģentūrai 
jānodrošina, ka sīki izstrādātie tehniskie 
kodeksi un 10 gadu investīciju plāna 
projekts atbilst stratēģiskajām 
pamatnostādnēm un ka tie nodrošina
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību.
2. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka:

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

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

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

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

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

3. Komisija pēc Aģentūras ieteikuma var 
pieņemt pamatnostādnes par tirdzniecības 
kodeksiem.

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību;
b) gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas 
par tehnisko vai tirdzniecības kodeksu 
2.c panta 3. punktā minētajās jomās;
c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
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procedūru. procedūru.
4.Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, 
neskar Komisijas tiesības pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes atbilstoši 9. pantam..

4. Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, 
neskar Komisijas tiesības pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes atbilstoši 9. pantam.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā pieeja varētu apdraudēt ES tirgus izveidi ar patiesu konkurenci, dodot pārvades 
sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem. Šis grozījums piedāvā atšķirīgu pieeju: 
ierosināto tehnisko kodeksu, tā dēvēto “stratēģisko pamatnostādņu” darbības jomu un 
dziļumu iepriekš definē Energoregulatoru sadarbības aģentūra, tad tiek iedarbināts 
komitoloģijas process, lai izstrādātu saistošas “Stratēģiskās pamatnostādnes”, uz kurām 
nākotnē balstīsies Pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) darbs. PSO ir stipri 
ieinteresēti tirdzniecības noteikumu darbībā (jo tie ietekmē PSO izmaksas) un tāpēc viņiem 
nebūtu jāsagatavo tirdzniecības kodeksi.

Grozījums Nr. 145
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc apspriešanās ar visiem 
ieinteresētajiem saskaņā ar Regulas (EK) 
..., ar kuru izveido Energoregulatoru 
sadarbības aģentūru, 5.a pantu Aģentūra 
sagatavo stratēģiskās pamatnostādnes 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklam 2.c panta 3. un 5. punktā minētajās 
jomās. Aģentūra pamatnostādņu projektu 
pārsūta Komisijai, kas var tos pieņemt 
saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
1.a Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā sagatavo 
kodeksu projektus 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās un 2.c panta 5. punktā 
iekļautā 10 gadu investīciju plāna 
projektu, pamatojoties uz stratēģiskajām 
pamatnostādnēm, kuras Komisija 
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pieņēmusi saskaņā ar 1. punktu. Gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
Aģentūrai apstiprināšanai iesniedz 
tehnisko kodeksu projektus un10 gadu 
investīciju plāna projektu.
1.b Aģentūra apstiprina tehnisko kodeksu 
projektus un 10 gadu investīciju plāna 
projektu saskaņā ar Regulas (EK), kas 
izveido Energoregulatoru sadarbības 
aģentūru, X. pantu un Y. pantu. Pirms 
kodeksu un 10 gadu investīciju plāna 
projekta apstiprināšanas Aģentūrai 
jānodrošina, ka sīki izstrādātie tehniskie 
kodeksi un 10 gadu investīciju plāna 
projekts atbilst stratēģiskajām 
pamatnostādnēm un ka tie nodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību.

Or. en

Pamatojums

Ierosināto tehnisko kodeksu darbības jomu un dziļumu definē iepriekš. Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai Komisijai jāsniedz formālas apspriedes ENTSO stratēģisko 
pamatnostādņu formā, kas sagatavotu tehnisko kodeksu projektus, kas balstītos uz saistošām 
“Stratēģiskām pamatnostādnēm”. Kodeksu projekti jāiesniedz Energoregulatoru sadarbības 
aģentūrai pēc saskaņošanas ENTSO. Citādas pieejas ievērošana varētu apdraudēt ES tirgu 
ar patiesu konkurenci, dodot pārvades sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem.

Grozījums Nr. 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Pamatojums

Aģentūrai un nevis Komisijai jābūt pilnvarām pārvades sistēmu operstoru tīklam lūgt 
izstrādāt tehniskos un tirdzniecības kodeksus.

Grozījums Nr. 147
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 2. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pēc ietekmes novērtējuma veikšanas, 
kas pamatojas uz apspriedēm ar ENTSO / 
ENTSUG, Aģentūra sniedz pienācīgi 
pamatotu atzinumu Komisijai, ja uzskata, 
ka

Or. de

Pamatojums

Ir absolūti nepieciešami, lai sistēmu lietotāji un sistēmu operatori jebkurā brīdī būtu 
informēti par Aģentūras viedokli par priekšlikumiem. ACER var tikai pārraudzīt un uzraudzīt 
ar konkurenci saistītos jautājumus, kas attiecas uz sistēmu operatoriem. Citi ar konkurenci 
saistītie jautājumi ir pretmonopola iestāžu kompetencē.

Grozījums Nr. 148
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 

a) gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas 
par tehnisko kodeksu 2.c panta 3. punktā 
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3. punktā minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību;

minētajās jomās;

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosināto tehnisko kodeksu darbības jomu un dziļumu definē iepriekš. Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai Komisijai jāsniedz formālas apspriedes ENTSO stratēģisko 
pamatnostādņu formā, kas sagatavotu tehnisko kodeksu projektus, kas balstītos uz saistošām 
“Stratēģiskām pamatnostādnēm”. Kodeksu projekti jāiesniedz Energoregulatoru sadarbības 
aģentūrai pēc saskaņošanas ENTSO. Citādas pieejas ievērošana varētu apdraudēt ES tirgu 
ar patiesu konkurenci, dodot pārvades sistēmu operatoriem iespēju būt pašregulējošiem.

Grozījums Nr. 149
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 2. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Ir absolūti nepieciešami, lai sistēmu lietotāji un sistēmu operatori jebkurā brīdī būtu 
informēti par Aģentūras viedokli par priekšlikumiem. ACER var tikai pārraudzīt un uzraudzīt 
ar konkurenci saistītos jautājumus, kas attiecas uz sistēmu operatoriem. Citi ar konkurenci 



PE404.707v01-00 86/95 AM\717803LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

saistītie jautājumi ir pretmonopola iestāžu kompetencē.

Grozījums Nr. 150
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) tehniskais vai tirdzniecības kodekss, 
ko pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās, nenodrošina 
diskriminācijas novēršanu, konkurenci 
un efektīvu tirgus darbību;
(b) gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas 
par tehnisko vai tirdzniecības kodeksu 2.c 
panta 3. punktā minētajās jomās;
(c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Komisijai saskaņā ar Regulu 1775/2005 ir tikai tiesības grozīt likumdevēja noteiktās 
pamatnostādnes, nevis tās izdot. No tā nedrīkstētu atkāpties, jo runa ir par svarīgu jautājumu 
reglamentēšanu. Šādu jautājumu reglamentēšanu joprojām jāatstāj likumdevēja kompetencē.
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Grozījums Nr. 151
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
Aģentūras ieteikuma var pieņemt 
pamatnostādnes par tirdzniecības 
kodeksiem.

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

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

b) gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls pamatotā termiņā nevienojas 
par tehnisko vai tirdzniecības kodeksu 2.c 
panta 3. punktā minētajās jomās;
c) pārvades sistēmu operatori neīsteno 
tehnisko vai tirdzniecības kodeksu, ko 
pieņēmis gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls 2.c panta 
3. punktā minētajās jomās.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Par tirdzniecības kodeksiem ir ierosināts, ka Komisija var pieņemt pamatnostādnes pēc 
Aģentūras ieteikuma (5. punkts). Pārvades sistēmu operatori ir monopolistiskas 
infrastruktūras operatori un nav tirgus konkurējošās daļas dalībnieki. Tomēr tiem ir liela 
interese par tirdzniecības noteikumu darbību (jo tie ietekmē PSO izmaksas) un tāpēc tie 
nedrīkstētu sagatavot tirdzniecības kodeksus.
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Grozījums Nr. 152
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 3. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
Aģentūras ieteikuma pieņem
pamatnostādnes 2.c panta 3. punktā 
minētajās jomās, kur nepieciešams 
nodrošināt, ka 2.c panta 1.-3. punktā 
minētie jautājumi attīstās saskaņā ar 
iekšējā tirgus mērķiem, ja uzskata, ka

Or. en

Pamatojums

Ja PSO nepieņem kodeksus, Komisija var pieņemt saistošas pamatnostādnes, izmantojot 
komitoloģiju. Ierosinātajā grozītajā Gāzes regulā šī iespēja formulēta nesaistošā veidā. Lai 
nodrošinātu maksimālu pārredzamību PSO, kā arī citiem ieinteresētajiem, nedrīkst palikt 
šaubas par to, vai Komisija tiešām pieņems saistošas pamatnostādnes, ja PSO neveiktu savus 
reglamentējošos uzdevumus.

Grozījums Nr. 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 3. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Pamatojums

Ar grozījumu jānodrošina viennozīmīga kompetenču sadalīšana.

Grozījums Nr. 154
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 3. punkta -2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot pamatnostādnes, Komisija 
apspriežas ar tīkla lietotājus pārstāvošām 
organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Efektīvas apspriedes ar visiem ir ieinteresētājiem ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu, ka visas 
attiecīgās intereses tiek iekļautas lēmumu pieņemšanā par gāzes tirgus darbību.

Grozījums Nr. 155
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 3. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Pilnvaras, kuras Komisijai tiek dotas 3. punkta a), b), c) apakšpunktā, dotu tai iespēju 
izmantot standartizācijas procedūras gandrīz vai pēc brīvas izvēles.

Grozījums Nr. 156
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 3. punkta b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Pilnvaras, kuras Komisijai tiek dotas 3. punkta a), b), c) apakšpunktā, dotu tai iespēju 
izmantot standartizācijas procedūras gandrīz vai pēc brīvas izvēles.

Grozījums Nr. 157
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 3. punkta c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Pamatojums

Pilnvaras, kuras Komisijai tiek dotas 3. punkta a), b), c) apakšpunktā, dotu tai iespēju 
izmantot standartizācijas procedūras gandrīz vai pēc brīvas izvēles.

Grozījums Nr. 158
Erika Mann

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Komisijai saskaņā ar Regulu 1775/2005 ir tikai tiesības grozīt likumdevēja noteiktās 
pamatnostādnes, nevis tās izdot. No tā nedrīkstētu atkāpties, jo runa ir par svarīgu jautājumu 
reglamentēšanu. Šādu jautājumu reglamentēšanu joprojām jāatstāj likumdevēja kompetencē.

Grozījums Nr. 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, 
neskar Komisijas tiesības pieņemt un
grozīt pamatnostādnes atbilstoši 9. pantam.

Noteikumi, kas paredzēti 3. punktā, neskar 
Komisijas tiesības grozīt pamatnostādnes 
atbilstoši 9. pantam.

Or. de



PE404.707v01-00 92/95 AM\717803LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

Regulas teksta saskaņošana ar ierosināto 9. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.e panta 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei paziņo, kad tā plāno izdot 
pamatnostādnes saskaņā ar 2.e panta 
3. punktu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas rīcība saskaņā ar regulas 2.e panta 3. punktu uzvedinātu uz domām, ka pārvades 
sistēmu operatori, kuri saņem sabiedrisko finansējumu, neveic apmierinoši savus regulā 
noteiktos pienākumus. Parlaments un Padome jānodrošina ar pilnīgu informāciju, lai viņi 
varētu izdarīt nepieciešamos grozījumus..

Grozījums Nr. 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.ea pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.ea pants

Tirdzniecības kodeksu izstrāde
1. Pēc pamatnostādņu pieņemšanas 
saskaņā ar 2.da pantu Aģentūra ne vēlāk 
kā sešu mēnešu laikā izstrādā 
tirdzniecības kodeksu projektus, pilnībā 
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ievērojot pamatnostādnēs noteiktos 
principus.
2. Sastādot šos kodeksus, Aģentūra atklāti 
un pārskatāmi apspriežas ar visiem 
ieinteresētajiem un informē tos. 
3. Aģentūra uz konsultāciju pamata 
pabeidz izstrādāt un pieņem tirdzniecības 
kodeksu projektu. Visus iegūtos 
komentārus tā publisko un paskaidro, kā 
tie ņemti vērā pamatnostādņu galīgajā 
projektā, vai pamato to noraidījumu.
4. Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Eiropas Parlamenta vai Komisijas 
pieprasījuma var ierosināt tādu pašu 
procedūru esošo kodeksu pārskatīšanai.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības kodeksi Aģentūrai jāizstrādā un jāpieņem pēc plašām apspriedēm, lai noteiktu 
noteikumu saskaņošanas pamatprincipus. Eiropas Parlamenta lomu stiprina, dodot iespēju 
ierosināt šo kodeksu pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.ea pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.ea pants 
Pamatnostādņu izstrāde

1. Pēc apspriešanās ar Aģentūru Komisija
izveido ikgadējo prioritāšu sarakstu, 
norādot pirmā svarīguma jautājumus 
gāzes iekšējā tirgus attīstībai. 
2. Ņemot vērā prioritāšu sarakstu, 
Komisija pilnvaro Aģentūru ne ilgāk kā 
sešu mēnešu laikā izstrādāt 
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pamatnostādņu projektu, kas nosaka 
skaidrus un objektīvus pamatprincipus 
2.c pantā minēto noteikumu 
saskaņošanai.
3. Sastādot šīs pamatnostādnes, Aģentūra 
atklāti un pārskatāmi apspriežas un 
informē ENTSOG un citus ieinteresētos.
4. Aģentūra uz konsultāciju pamata 
pabeidz izstrādāt un pieņem 
pamatnostādņu projektu. Visus iegūtos 
komentārus tā publisko un paskaidro, kā 
tie ņemti vērā pamatnostādņu galīgajā 
projektā, vai pamato to noraidījumu.
5. Komisija pamatnostādņu projektu 
iesniedz 13. panta 1. punktā minētajai 
komitejai to galīgai pieņemšanai saskaņā 
ar 13. panta 2. punktā noteikto procedūru.
6. Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Eiropas Parlamenta vai Komisijas 
pieprasījuma var ierosināt tādu pašu 
procedūru pamatnostādņu aktualizācijai.

Or. en

Pamatojums

Lai nolemtu par tirgus attīstības prioritātēm, ir kritiski svarīgi, ka prioritāšu sarakstu izveido 
Komisija pēc apspriedēm ar Aģentūru. Kā papildinājums šim sarakstam pamatnostādnes 
jāsastāda, lai izveidotu pamatprincipus par attiecīgajiem jautājumiem ar mērķi saskaņot 
piemērojamos noteikumus. Tikai ja prioritāšu saraksts un pamatnostādnes izveidotas uz 
saprātīga pamata, kodeksi varētu tikt pienācīgi izstrādāti.

Grozījums Nr. 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1775/2005
2.eb pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.eb pants
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Kodu izstrāde
1. Pēc pamatnostādņu pieņemšanas 
saskaņā ar 2.ea pantu Komisija pilnvaro 
ENTSOG sešu mēnešu laikā izstrādāt
tehnisko kodeksu projektus, pilnībā 
ievērojot pamatnostādnēs noteiktos 
principus.
2. Sastādot šos kodeksus, ENTSOG ņem 
vērā tirgus dalībnieku tehnisko ekspertīzi 
un informē viņus.
3. ENTSOG kodeksu projektus iesniedz 
Aģentūrai.
4. Aģentūra par kodeksu projektiem plaši 
apspriežas atklātā un pārskatāmā veidā.
5. Uz apspriežu pamata Aģentūra līdz 
galīgam variantam izstrādā un pieņem 
projektus. Tā publisko visus saņemtos 
komentārus un paskaidro, kā tie ņemti 
vērā galīgajos kodeksu projektos, vai 
pamato to noraidījumu.
6. Pēc Aģentūras pašas iniciatīvas vai 
ENTSOG ieteikuma var veikt esošo 
kodeksu pārskatīšanu, ievērojot to pašu 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu ierosinātajam 2.ea pantam. Svarīgi, ka kodeksi pilnībā atbilst 
pamatnostādnēs noteiktajiem principiem un noteikumiem. Turklāt plašas apspriedes un tirgus 
dalībnieku cieša iesaistīšana procesā ir kritiski svarīga, lai nodrošinātu, ka kodeksi ir viegli 
uztverami. Jau esošo kodeksu aktualizācijā tehnoloģisko pārmaiņu vai procesu uzlabojumu 
dēļ jāievēro tas pats process.


