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Grozījums Nr. 164
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.f pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f pants svītrots
Apspriedes

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

Or. en

Pamatojums

Des consultations publiques au niveau de l'Union européenne sont actuellement menées par 
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le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (REGRTG). L'Agence, 
qui dispose déjà de règles bien établies et d'une solide expérience dans le domaine des 
consultations publiques, devrait accomplir cette tâche. De plus, l'Agence agit dans l'intérêt de 
tous les participants au marché alors que les gestionnaires de réseau de transport peuvent 
être parties prenantes. Voir également les amendements sur ce sujet à l'article 5 bis du 
règlement sur l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie, le considérant 8 et 
l'article 2 quater, paragraphe 1 du règlement relatif au gaz.

Grozījums Nr. 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.f pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f pants svītrots
Apspriedes

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



AM\717804LV.doc 5/83 PE404.708v01-00

LV

jānorāda pamatojums. 

Or. en

Pamatojums

Patlaban publiskās apspriedes Eiropas Savienības līmenī vada gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls. Šo uzdevumu vajadzētu veikt Aģentūrai, kurai jau ir labi izstrādāti 
noteikumi un pamatīga pieredze publisko apspriežu rīkošanā. Turklāt Aģentūra darbojas visu 
tirgus dalībnieku interesēs, taču pārvades sistēmu operatori var būt ieinteresētās puses.

Grozījums Nr. 166
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.f pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f pants svītrots
Apspriedes

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

Or. en

Pamatojums

Patlaban publiskās apspriedes ES līmenī vada gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkls. Šo uzdevumu vajadzētu veikt Aģentūrai, kurai jau ir labi izstrādāti noteikumi un 
pamatīga pieredze publisko apspriežu rīkošanā. Turklāt Aģentūra darbojas visu tirgus 
dalībnieku interesēs, taču pārvades sistēmu operatori var būt ieinteresētās puses.

Grozījums Nr. 167
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Sk. ierosinātos grozījumus 2.e, 2.ea un 2.eb pantam. Ar šo grozījumu paredzēts tekstu 
pielāgot jaunajai procedūrai.

Grozījums Nr. 168
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīkls, veicot savus uzdevumus, organizē 
savlaicīgas, plašas, atklātas un pārskatāmas 
apspriedes ar visiem attiecīgajiem tirgus 
dalībniekiem, jo īpaši lai izstrādātu tīkla 
tehniskos un tirdzniecības kodeksus un 
ikgadējo darba programmu, kā minēts 
2.c panta 1. un 3. punktā; apspriedēs 
iesaista piegādes uzņēmumus, patērētājus, 
sistēmas lietotājus, sadales sistēmas 
operatorus, SDG sistēmu operatorus un 
uzglabāšanas sistēmu operatorus, tostarp 
attiecīgās (nozares) asociācijas, tehniskās 
struktūras un interesentu grupas.

Or. de

Pamatojums
Tiek spēcīgāk uzsvērta dalībnieku iesaistīšanās tirgū.

Grozījums Nr. 169
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.f pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls, veicot savus uzdevumus, 
organizē savlaicīgas, plašas, atklātas un 
pārskatāmas apspriedes ar visām sistēmas 
lietotāju pārstāvības organizācijām, jo 
īpaši tad, kad tiek izstrādāti apspriežu 
noteikumi, tehniskie un tirdzniecības 
kodeksi un ikgadējā darba programma, kā 
minēts 2.c panta 1. un 3. punktā.

Or. en

Pamatojums
Apspriedes efektivitāte ir atkarīga no attiecīgajiem noteikumiem un procedūrām. Ir svarīgi 
arī, lai apspriežu protokolos būtu atspoguļotas visu dalībnieku nostājas, kā arī viedokļu 
apmaiņa starp gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu un šīs sistēmas lietotāju 
pārstāvjiem. Turklāt dalībniekiem nepārprotami jāapstiprina protokoli, pirms gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls tos pieņem saskaņā ar 2.f panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 170
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.f punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīkls, veicot savus uzdevumus, 
organizē savlaicīgas, plašas, atklātas un 
pārskatāmas apspriedes ar visiem 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, jo īpaši 
tad, kad tiek izstrādāti tehniskie un 
tirdzniecības kodeksi un ikgadējā darba 
programma, kā minēts 2.c panta 1. un 

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

uzņēmumus, patērētājus, sistēmas 
lietotājus, sadales sistēmas operatorus, 
SDG sistēmu operatorus un uzglabāšanas 
sistēmu operatorus, tostarp attiecīgās 
(nozares) asociācijas, tehniskās struktūras 
un interesentu grupas.

Turklāt, kad notiek apspriedes par gāzes 
pārdošanu, tirdzniecību vai pārvadi starp 
gāzes pārvades sistēmu operatoriem, gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
pienācīgi ņem vērā nostājas, kādas ir 
tirgus dalībniekiem un viņu nozares 
asociācijām, kuri parasti piesakās, lai 
iegūtu pārrobežu pārvades jaudas, un tās 
lieto.

Or. en

Pamatojums
Lai veicinātu daudz integrētāku tirgu attīstību, ir svarīgi, ka, diskusiju laikā apspriežot 
pārrobežu pārvades jaudas, tieši tiek uzklausītas to tirgus dalībnieku nostājas, kuri parasti 
piesakās uz šo jaudu iegūšanu un tās izmanto, jo iespējamās pārmaiņas var ietekmēt viņu 
darbību.

Grozījums Nr. 171
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā paredzēto 
apspriežu mērķis ir lēmumu pieņemšanas 
procesā ievērot visu dalībnieku intereses.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pārvades sistēmu operatoriem ir monopolstāvoklis, viņi nav raduši risināt sarunas ar 
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saviem klientiem, sistēmas lietotājiem. Ja būtu noteikti šo apspriežu mērķi, tās kļūtu 
efektīvākas un būtu iespējams novērst, ka sistēmu operatori labprātāk sniedz informāciju 
sistēmas lietotājiem, nevis apspriežas ar viņiem.

Grozījums Nr. 172
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms darba programmas un 2.c panta 
1. un 3. punktā minēto tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu pieņemšanas gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
dokumentē apspriedēs saņemtos 
komentārus un to, kā šie komentāri ir 
ievēroti. Ja komentārs nav ņemts vērā, 
jānorāda pamatojums. 

3. Pirms pamatnostādņu un kodeksu 
pieņemšanas Aģentūra dokumentē 
apspriedēs saņemtos komentārus un to, kā 
šie komentāri ir ievēroti. Ja komentārs nav 
ņemts vērā, jānorāda pamatojums. .

Or. en

Pamatojums

Sk. ierosinātos grozījumus 2.e, 2.ea un 2.eb pantam. Ar šo grozījumu paredzēts tekstu 
pielāgot jaunajai procedūrai.

Grozījums Nr. 173
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms darba programmas un 2.c panta 1. 
un 3. punktā minēto tehnisko un 
tirdzniecības kodeksu pieņemšanas gāzes 

3. Pirms ikgadējās darba programmas un 
2.c panta 1. un 3. punktā minēto tīkla
tehnisko un tirdzniecības kodeksu 
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pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls 
dokumentē apspriedēs saņemtos 
komentārus un to, kā šie komentāri ir 
ievēroti. Ja komentārs nav ņemts vērā, 
jānorāda pamatojums.

pieņemšanas gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkls dokumentē 
apspriedēs saņemtos komentārus un to, kā 
šie komentāri ir ievēroti. Ja komentārs nav 
ņemts vērā, jānorāda pamatojums.

Or. de

Pamatojums
Arī šeit gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla pilnvaras ir jāierobežo līdz tādiem 
aspektiem, kas saistīti ar tīklu.

Grozījums Nr. 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.g pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Izmaksas, kas saistītas ar 2.a līdz 2.h pantā 
minētajām gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīkla darbībām, sedz no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Or. de

Pamatojums
Iekļaujot jaunus 2.a līdz 2.h pantus, tiek radīta jauna struktūra, kura ir jāfinansē. Tā kā jaunā 
tīkla savienošana notiek ES līmenī, tas arī jāfinansē no ES budžeta. Finansēšana ar tarifu 
palīdzību nedotu iespēju kontrolēt izmaksas un līdz ar to arī novērtēt jauno struktūru.

Grozījums Nr. 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.g pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums
Nedrīkst pieļaut, ka Eiropas patērētāji ciestu šīs organizācijas sliktās darbības dēļ.

Grozījums Nr. 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.h pants svītrots
Pārvades sistēmu operatoru reģionālā 

sadarbība
1. Pārvades sistēmu operatori gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
ietvaros izveido reģionālo sadarbību, 
sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā 
minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik 
pēc diviem gadiem publicē reģionālos 
investīciju plānus un var pieņemt 
investīciju lēmumus, pamatojoties uz 
reģionālajiem investīciju plāniem.
Reģionālie investīciju plāni nedrīkst būt 
pretrunā 2.c panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajam 10 gadu 
investīciju plānam.
2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
pārvaldību, un veicina enerģijas biržu 
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attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām izsolēm un balansēšanas 
(līdzsvarošanas) mehānismu integrāciju.
3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko 
teritoriju. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 14. panta 2. punktā.
Komisija šajā nolūkā var apspriesties ar 
gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas 
tīklu un Aģentūru.

Or. en
Pamatojums

L'existence de règles européennes n'empêche pas les gestionnaires de réseaux de transport 
d'aller au-delà des exigences minimales et ne les empêchent pas d'instaurer une étroite 
coopération avec leurs voisins. La définition de zones régionales entraînera inévitablement la 
consolidation des marchés régionaux et la création de nouvelles "frontières" intra-
européennes. Cela n'a pas de sens. Dans un système interconnecté, la fiabilité et les flux 
transfrontaliers doivent faire l'objet d'un traitement global, comme l'a reconnu l'UCTE dans 
son récent rapport de pertinence (adequacy report) publié en janvier 2008.

Grozījums Nr. 177
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārvades sistēmu operatori gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
ietvaros izveido reģionālo sadarbību, 
sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā 
minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik 
pēc diviem gadiem publicē reģionālos
investīciju plānus un var pieņemt 
investīciju lēmumus, pamatojoties uz 
reģionālajiem investīciju plāniem.

1. Pārvades sistēmu operatori gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
ietvaros izveido reģionālo sadarbību, 
sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā 
minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik 
pēc diviem gadiem publicē reģionālo tīklu 
attīstības plānu un var pieņemt investīciju 
lēmumus, pamatojoties uz šo attīstības
plānu.

Reģionālie investīciju plāni nedrīkst būt 
pretrunā 2.c panta 1. punkta c) apakšpunktā 

Reģionālais tīklu attīstības plāns nedrīkst 
būt pretrunā 2.c panta 1. punkta 
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minētajam 10 gadu investīciju plānam. c) apakšpunktā minētajam 10 gadu tīklu 
attīstības plānam.

Or. en

Pamatojums
Atsauce uz tīklu attīstības plānu labāk parāda, kāda veida darbība tiek gaidīta.

Grozījums Nr. 178
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārvades sistēmu operatori gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
ietvaros izveido reģionālo sadarbību, 
sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā 
minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik 
pēc diviem gadiem publicē reģionālos
investīciju plānus un var pieņemt 
investīciju lēmumus, pamatojoties uz 
reģionālajiem investīciju plāniem.

1. Pārvades sistēmu operatori gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
ietvaros izveido reģionālo sadarbību, 
sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā 
minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik 
pēc diviem gadiem publicē reģionālo tīklu 
attīstības plānu.

Reģionālie investīciju plāni nedrīkst būt 
pretrunā 2.c panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajam 10 gadu investīciju plānam.

Reģionālais tīklu attīstības plāns nedrīkst 
būt pretrunā 2.c panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajam 10 gadu tīklu 
attīstības plānam.

Or. de

Pamatojums

Sistēmu operatoriem ir jāievēro valsts regulatīvo iestāžu prasības. Tātad gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkls nedrīkst pieņemt nevienu lēmumu, kas būtu saistošs 
atsevišķiem tā locekļiem. Šajā regulā jāizmanto tāda pati terminoloģija kā Gāzes direktīvā, 
kurā tiek lietots jēdziens „tīklu attīstības plāns”, nevis „investīciju plāns”.
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Grozījums Nr. 179
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvades sistēmu operatori gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla ietvaros 
izveido reģionālo sadarbību, sniedzot 
ieguldījumu 2.c panta 1. punktā minēto 
uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik pēc 
diviem gadiem publicē reģionālos 
investīciju plānus un var pieņemt 
investīciju lēmumus, pamatojoties uz 
reģionālajiem investīciju plāniem.

Pārvades sistēmu operatori gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīkla ietvaros 
izveido reģionālo sadarbību, sniedzot 
ieguldījumu 2.c panta 1. punktā minēto 
uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik pēc 
diviem gadiem publicē reģionālo tīklu 
attīstības plānu un var pieņemt investīciju 
lēmumus, pamatojoties uz reģionālo tīklu 
attīstības plānu.

Reģionālie investīciju plāni nedrīkst būt 
pretrunā 2.c panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajam 10 gadu investīciju plānam.

Reģionālais tīklu attīstības plāns nedrīkst 
būt pretrunā 2.c panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajam 10 gadu tīklu 
attīstības plānam.

Or. de

Pamatojums

Arī šeit gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla pilnvaras ir jāierobežo līdz tādiem 
aspektiem, kas saistīti ar tīklu.

Grozījums Nr. 180
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārvades sistēmu operatori gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
ietvaros izveido reģionālo sadarbību, 
sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā

1. Pārvades sistēmu operatori gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla 
ietvaros izveido reģionālo sadarbību, 
sniedzot ieguldījumu 2.c panta 1. punktā 
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minēto uzdevumu veikšanā. Tie jo īpaši ik 
pēc diviem gadiem publicē reģionālos
investīciju plānus un var pieņemt 
investīciju lēmumus, pamatojoties uz 
reģionālajiem investīciju plāniem.

minēto uzdevumu veikšanā. Pārvades 
sistēmu operatori jo īpaši ik pēc diviem 
gadiem publicē reģionālos investīciju 
plānus un var pieņemt investīciju 
lēmumus, pamatojoties uz reģionālajiem
investīciju plāniem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, kas ir atbildīgs par investīciju plāna publicēšanu.

Grozījums Nr. 181
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībojoties reģionālā līmenī, 
pārvades sistēmu operatori kopā ar centru 
un uzglabāšanas sistēmu operatoriem 
cenšas izstrādāt saskaņotus reģionālās 
balansēšanas režīmus, kuru pamatā ir 
tirgus principi.

Or. en

Pamatojums

Reģionālajai sadarbībai jāattiecas ne tikai uz pārvades sistēmu operatoriem, bet tajā 
jāiekļaujas arī SDG sistēmu, centru un uzglabāšanas sistēmu operatoriem. Centru 
operatoriem ir liela nozīme tirgus reģionālās balansēšanas organizēšanā. Tāpēc, ja reģionālā 
sadarbība aptver tikai pārvades sistēmu operatorus, pastāv risks, ka pārējie dabasgāzes 
pievienotās vērtības radīšanā iesaistītie dalībnieki netiek pienācīgi ņemti vērā.
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Grozījums Nr. 182
Danutė Budreikaitė

Proposition de résolution – acte modificatif
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģionālajos investīciju plānos jāparedz, 
ka ES gāzes pārvades sistēmai tiek 
pievienotas teritorijas, kur veidojas tā 
sauktās enerģijas salas.

Or. lt

Pamatojums

Reģionālās sadarbības veidošanas mērķis ir arī savienot ES „enerģijas salas”.

Grozījums Nr. 183
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu
pārvaldību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām izsolēm un balansēšanas 
(līdzsvarošanas) mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina jaudu
pārvaldību, pārrobežu jaudas piešķiršanu, 
izmantojot pārredzamus un 
nediskriminējošus mehānismus, 
balansēšanas (līdzsvarošanas) mehānismu 
integrāciju, reģionā gāzi transportējot pa 
dažādiem pārvades sistēmu operatoru 
tīkliem un veicinot enerģijas biržu 
attīstību. Šo funkciju var uzņemties 
struktūra vai organizācija, kas izveidota, 
lai veiktu vienu vai vairākas funkcijas, 
par kurām parasti ir atbildīgs pārvades 
sistēmu operators, uz kuru attiecas šīs 
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regulas prasības.

Or. en

Pamatojums

Cet amendement a pour but de préciser et de garantir que la responsabilité de la coopération 
régionale incombe aux gestionnaires de réseaux de transport ou, de façon équivalente, à une 
entité ou organisme chargé d'assumer des fonctions incombant traditionnellement au 
gestionnaire de réseau de transport. Les gestionnaires de réseaux de transport dans la région 
sont chargés de veiller à la gestion optimale des capacités, à l'attribution des capacités 
transfrontalières et à l'intégration de mécanismes d'équilibrage dans le cas où un 
transporteur souhaite utiliser des divers réseaux pour le transport du gaz.

Grozījums Nr. 184
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
pārvaldību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām izsolēm un balansēšanas 
(līdzsvarošanas) mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori, izveidojot 
arī neatkarīgus reģionālos sistēmas 
operatorus, sekmē pasākumus, kas 
nodrošina tīkla optimālu pārvaldību, un 
veicina enerģijas biržu attīstību, pārrobežu 
jaudas piešķiršanu ar netiešām izsolēm un 
balansēšanas (līdzsvarošanas) mehānismu 
integrāciju.

Visus starpsavienojumus un saistītās 
infrastruktūras neatkarīgi no to 
nošķiršanas sistēmas pārvalda neatkarīgs 
reģionālais sistēmas operators. Šie 
neatkarīgie reģionālie sistēmas operatori 
var pārvaldīt vienu vai vairākus 
starpsavienojumus, kas šķērso vienu un to 
pašu vai dažādas robežas, neatkarīgi no 
pārvaldāmās sistēmas lieluma.

Or. en
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Pamatojums

Neatkarīgie reģionālie sistēmas operatori nediskriminējoši pārvalda infrastruktūras, no 
kurām lielā mērā ir atkarīga iekšējā tirgus attīstība, un ar to starpniecību var vislabāk 
vienkāršot apmaiņu lielā attālumā.

Grozījums Nr. 185
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
pārvaldību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām izsolēm un balansēšanas 
(līdzsvarošanas) mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
pārvaldību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām vai tiešām izsolēm, par ko, 
kopīgi vienojoties, lēmumu pieņem 
attiecīgie pārvades tīklu operatori, kā arī 
veicina balansēšanas (līdzsvarošanas) 
mehānismu integrāciju.

Or. en

Pamatojums

Pat ja netiešās izsoles ekonomiskā ziņā ir efektīvs veids, kā piešķirt pārrobežu jaudas, tās ne 
vienmēr ir pietiekams līdzeklis, tāpēc ka nav pielāgotas reģionālajiem enerģētikas tirgiem, 
kur notiek liberalizācija, un tās pienācīgā līmenī nenodrošina gāzes pārrobežu pārvadi 
ilgtermiņā (mēnesis vai gads). 

Grozījums Nr. 186
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 2. punkts



PE404.708v01-00 20/83 AM\717804LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
pārvaldību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
netiešām izsolēm un balansēšanas 
(līdzsvarošanas) mehānismu integrāciju.

2. Pārvades sistēmu operatori sekmē 
pasākumus, kas nodrošina tīkla optimālu 
pārvaldību, un veicina enerģijas biržu 
attīstību, pārrobežu jaudas piešķiršanu ar 
izsolēm un balansēšanas (līdzsvarošanas) 
mehānismu integrāciju.

Or. ro

Pamatojums

Jāizvairās no formulējumiem, kas ierobežo brīvu konkurenci.

Grozījums Nr. 187
Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārvades sistēmu operatori maksimāli 
palielina pārrobežu jaudu, ko tie laiž 
tirgū, un nodrošina, ka tiek saskaņoti 
noteikumi par jaudu piešķiršanu un 
atslēgšanu, vienlaikus nodrošinot, ka 
sistēmas lietotāji netiek diskriminēti.

Or. en

Pamatojums

Ir nepārprotami jānosaka, ka pārvades sistēmu operatoru pienākums ir maksimāli palielināt 
pieejamās pārrobežu jaudas. To darot, pārvades sistēmu operatori nedrīkst diskriminēt 
atsevišķus lietotājus.
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Grozījums Nr. 188
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko 
teritoriju. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 14. panta 2. punktā. 

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Reģionālajiem tirgiem jābūt pirmajam posmam pilnībā integrēta Eiropas tirga veidošanā, un 
Eiropas Komisija nedrīkst tos noteikt pēc ģeogrāfiskā principa.

Grozījums Nr. 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko 
teritoriju. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 14. panta 2. punktā. 

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

Or. de

Pamatojums

Reģionālās sadarbības organizēšana notiek tīkla iekšienē. Tīkla statūtos jānosaka, kā 
sadarbība notiks un kādā organizatoriskā līmenī to īstenos. Īpašs Komisijas rīkojums nav 
nepieciešams un nav mērķtiecīgs.

Grozījums Nr. 190
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija šajā nolūkā apspriežas ar gāzes 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu 
un Aģentūru.

Or. de

Pamatojums

PSOET/GPSOET parasti ir iesaistīti direktīvu izstrādē, jo tie vislabāk spēj novērtēt tīklu 
izveides, pārvaldības un lietošanas saimniecisko lietderību.

Grozījums Nr. 191
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju.
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
regulas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 14. panta 
2. punktā.

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. 
To darot, Komisijai jāņem vērā Eiropas 
Savienībā esošās „enerģijas salas” un 
stāvoklis grūti sasniedzamajos reģionos, 
kur ir jāveido savienojumi ar gāzes 
pārvades sistēmām. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs regulas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar regulatīvo kontroles procedūru, kas 
minēta 14. panta 2. punktā.

Or. ro

Pamatojums

Komisijai, kad tā noteiks ģeogrāfiskās teritorijas, ir jāņem vērā pašreizējais pārvades sistēmu 
stāvoklis un savienojamības patiesās iespējas, kā arī reālās iespējas izveidot 
starpsavienojumus starp šīm teritorijām.

Grozījums Nr. 192
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
2.h pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
regulas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 14. panta 
2. punktā.

3. Komisija var noteikt katras reģionālās 
sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju 
taču tikai pēc tam, kad tā ir apspriedusies 
ar šajā teritorijā esošajām dalībvalstīm. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
regulas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 14. panta 
2. punktā.

Or. ro
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Pamatojums

Dalībvalstis pašas vislabāk zina savas jaudas un iespējas sadarboties, ņemot vērā  pašreizējo 
situāciju, ražošanas jaudas un gāzes nodrošināšanas vajadzības kaimiņvalstīs.

Grozījums Nr. 193
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Šādi aizstāj 3. panta 1. punkta pirmo 
daļu:
1. Tarifi vai metodoloģijas, kas 
izmantotas to aprēķināšanai, kurus 
piemēro pārvades sistēmu operatori un 
gāzes pārvades sistēmu operatori un 
kurus ir apstiprinājušas regulatīvās 
iestādes saskaņā ar Direktīvas 
2003/55/EK 25. panta 2. punktu, kā arī 
tarifi, kas publicēti saskaņā ar minētās 
direktīvas 18 panta 1. punktu, ir 
pārskatāmi, ņem vērā vajadzību pēc 
sistēmas viengabalainības un tās 
uzlabošanas, un atspoguļo faktiskās 
izmaksas, ciktāl šīs izmaksas atbilst 
efektīva un strukturāli salīdzināma tīkla 
operatora izmaksām un ir pārredzamas, 
tajā pašā laikā ietverot attiecīgu peļņu 
no investīcijām [..]. Tarifus vai 
metodoloģijas, kas izmantotas, lai tos 
aprēķinātu, piemēro bez 
diskriminācijas.

Or. en

(Pārveidots Regulas (EK) Nr. 1775/2005 3. panta 1. punkts.)

Pamatojums

Gāzes cauruļvadu pārvaldītāji strādā patiesas konkurences apstākļos, un spēkā esošie 
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noteikumi par tarifu salīdzinošo analīzi ir veicinājuši tādu tarifu apstiprināšanu, kas nesedz 
izmaksas daudzās Eiropas pārvades sistēmās. Grūti ir noteikt negatīvās sekas, ko gāzes 
lietotāji var izjust kā augstākus maksājumus par pieslēgumu tīklam un enerģijas cenas, taču 
var uzskatīt, ka šīs sekas būs ievērojamas.

Grozījums Nr. 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Šādi aizstāj 3. panta 1. punkta pirmo 
daļu:
„1. Tarifi vai metodoloģijas, kas 
izmantotas to aprēķināšanai, kurus 
piemēro pārvades sistēmu operatori, 
gāzes pārvades sistēmu operatori vai 
uzglabāšanas sistēmu operatori un kurus 
ir apstiprinājušas regulatīvās iestādes 
saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 
25. panta 2. punktu, kā arī tarifi, kas 
publicēti saskaņā ar minētās direktīvas 
18 panta 1. punktu, ir pārskatāmi, ņem 
vērā vajadzību pēc sistēmas 
viengabalainības un tās uzlabošanas, un 
atspoguļo faktiskās izmaksas, ciktāl šīs 
izmaksas atbilst efektīva un strukturāli 
salīdzināma tīkla operatora izmaksām 
un ir pārredzamas, tajā pašā laikā 
ietverot attiecīgu peļņu no investīcijām 
[..]. Tarifus vai metodoloģijas, kas 
izmantotas, lai tos aprēķinātu, saskaņo 
un piemēro bez diskriminācijas.

Or. en

(Daži vārdi tiek pievienoti Regulas (EK) Nr. 1775/2005 3. panta 1. punkta 1. daļas sākumā un 
daži tiek svītroti tās beigās.)

Pamatojums

Les dispositions de l'article 3 sur l'analyse comparative des tarifs en présence d'une 
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concurrence réelle entre gazoducs ont abouti à des tarifs qui ne couvrent pas les coûts dans 
un grand nombre de réseaux de transport en Europe. Les incidences négatives pour les 
consommateurs de gaz sous la forme de coûts de raccordement au réseau et de prix de 
l'énergie plus élevés sont difficiles à déterminer mais peuvent être considérées comme non 
négligeables. Il est donc proposé de définir une approche basée sur les coûts comme 
méthodologie tarifaire unique applicable au transport, au stockage et au GNL.

Grozījums Nr. 195
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
3. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Šādi aizstāj 3. panta 1. punkta trešo 
daļu:
„Tarifi vai metodoloģijas, kas 
izmantotas, lai tos aprēķinātu, veicina 
efektīvu gāzes tirdzniecību un 
konkurenci, vienlaikus ļaujot izvairīties 
no savstarpējas tīkla lietotāju 
subsidēšanas, nodrošinot stimulu 
investīcijām un uzturot vai radot 
pārvades tīklu savstarpēju 
izmantojamību. Tas var attiekties uz 
īpašu noteikumu izstrādi par jaunām 
investīcijām.”

Or. en

(Papildina Regulas (EK) Nr. 1775/2005 3. panta 1. punkta trešo daļu.)

Pamatojums

Gāzes cauruļvadu pārvaldītāji strādā patiesas konkurences apstākļos, un 3. panta noteikumi 
par tarifu salīdzinošo analīzi ir veicinājuši tādu tarifu apstiprināšanu, kas nesedz izmaksas 
daudzās Eiropas pārvades sistēmās. Grūti ir noteikt negatīvās sekas, ko gāzes lietotāji var 
izjust kā augstākus maksājumus par pieslēgumu tīklam un enerģijas cenas, taču var uzskatīt, 
ka šīs sekas būs ievērojamas. 
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Grozījums Nr. 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
3. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Šādi aizstāj 3. panta 1. punkta trešo 
daļu:
„Tarifi vai metodoloģijas, kas 
izmantotas, lai tos aprēķinātu, veicina 
efektīvu gāzes tirdzniecību un 
konkurenci, vienlaikus ļaujot izvairīties 
no savstarpējas tīkla lietotāju 
subsidēšanas, nodrošinot stimulu 
investīcijām un uzturot vai radot 
pārvades tīklu savstarpēju 
izmantojamību. Tas var attiekties uz 
īpašu noteikumu izstrādi par jaunām 
investīcijām.”

Or. en

(Papildina Regulas (EK) Nr. 1775/2005 3. panta 1. punkta trešo daļu.)

Pamatojums

Ir iespējams paredzēt, ka tiks izstrādāti īpaši noteikumi par jaunām investīcijām.

Grozījums Nr. 197
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
3. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Tarifus tīkla lietotājiem nosaka atsevišķi 
un neatkarīgi katram ieejas punktam 
pārvades sistēmā un izejas punktam no 

„Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka
tarifus tīkla lietotājiem nosaka atsevišķi un 
neatkarīgi katram ieejas punktam pārvades 
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pārvades sistēmas. Tīkla maksas aprēķina 
pamatā neizmanto līgumceļus.”

sistēmā un izejas punktam no pārvades 
sistēmas un ka tīkla maksas aprēķina 
pamatā neizmanto līgumceļus.”

Or. en

Pamatojums

Lēmumu par tarifu piemērošanu ieejas un izejas punktiem vajadzētu pieņemt pašām 
dalībvalstīm. Ja neņem vērā pozitīvo rezultātu, kāds ir iespējai sarunas par gāzi risināt 
plašākā mērogā, ieejas un izejas punktu tarifiem visbiežāk ir negatīvas sekas, jo tajos 
pietiekami nav iekļautas patiesās pārvades izmaksas. Turklāt, aprēķinot ieejas un izejas 
punktu tarifus, ir jāņem vērā sadales sistēmas tarifu režīms, kas ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
3. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Regulas 3. panta 1. punktam 
pievieno šādu jaunu ceturto daļu:
„Tarifus vai metodoloģijas, kas 
izmantotas, lai tos aprēķinātu, piemēro 
bez diskriminācijas un tie ir pārredzami.”

Or. en

(Regulas 3. panta 1. punktam pievieno piekto daļu.)

Pamatojums

Tarifu un to aprēķiniem izmantoto metodoloģiju pārredzamība ir iekšējā tirgus pareizas 
darbības obligāts priekšnosacījums.
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Grozījums Nr. 199
Eugenijus Maldeikis

Proposition de résolution – acte modificatif
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Iekļauj šādu 4.a pantu:
„4.a pants
Pārvades sistēmu operatoru tehniskā 
sadarbība ar trešām valstīm
1. Valstu regulatīvās iestādes paredz 
pārvades sistēmu operatoru tehnisko 
sadarbību ar trešo valstu pārvades sistēmu 
operatoriem.
2. Ja tiek konstatētas pretrunas ar 
Aģentūras pieņemtajiem noteikumiem un 
kodeksiem, valsts regulatīvā iestāde prasa 
skaidrojumu Aģentūrai.

Or. xm

Pamatojums

Regulā nav skaidri noteikts, kā tiks īstenota tehniskā sadarbība ar trešo valstu pārvades 
sistēmu operatoriem.

Grozījums Nr. 200
David Martin

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
4.a pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodrošina, lai piedāvātie pakalpojumi
nediskriminētu nevienu tīkla lietotāju, kas 
apmierina tirgus pieprasījumu; jo īpaši, ja 
SDG vai uzglabāšanas sistēmas operators 

a) nodrošina, lai ar piedāvātajiem 
pakalpojumiem nediskriminētu nevienu 
tīkla lietotāju, kas apmierina tirgus 
pieprasījumu; jo īpaši, ja SDG vai 
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piedāvā to pašu pakalpojumu dažādiem 
patērētājiem, jānodrošina līdzvērtīgi 
līguma noteikumi;

uzglabāšanas sistēmas operators vienlaikus 
piedāvā to pašu pakalpojumu dažādiem 
patērētājiem, jānodrošina līdzvērtīgi 
līguma noteikumi;

Or. en

Pamatojums

Līguma nosacījumi mainās laika gaitā, tātad var salīdzināt tikai tādus līguma nosacījumus, 
kas attiecas uz konkrētā brīdī piedāvātiem līdzīgiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 201
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
4.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līguma ierobežojumi attiecībā uz SDG 
iekārtas un uzglabāšanas iekārtas minimālo 
lielumu jāpamato ar tehniskajiem 
ierobežojumiem, un tie nedrīkst liegt 
piekļuvi uzglabāšanas pakalpojumiem 
mazākiem uzglabāšanas lietotājiem.”

Līguma ierobežojumi attiecībā uz SDG 
iekārtas un uzglabāšanas iekārtas minimālo 
lielumu jāpamato ar tehniskajiem 
ierobežojumiem, un tie nedrīkst liegt 
piekļuvi uzglabāšanas pakalpojumiem 
mazākiem uzglabāšanas jaudu 
lietotājiem.” Maksātspējas garantijas 
nosacījumi ir jāpublicē „Oficiālajā 
Vēstnesī” un jāpaziņo Komisijai un 
aģentūrai, kas sagatavo savu atzinumu. 
Komisija un aģentūra sniedz atzinumu 
30 dienu laikā.

Or. ro

Pamatojums

Pārredzamības un nediskriminācijas princips nodrošina vienādus nosacījumus visiem 
operatoriem un aizsargā patērētāju intereses.
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Grozījums Nr. 202
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 6 punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
4. a pants – 5. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Iekārtu operatori, uz kuriem attiecas 
atbrīvojums saskaņā ar 
Direktīvas 2003/55/EK 22. pantu, saistībā 
ar trešām personām piedāvāto jaudu un 
ar pakalpojumiem, ko tie apņemas sniegt 
trešām personām:
a) publisko noderīgu informāciju, jo īpaši 
informāciju par pakalpojumu 
izmantošanu un pieejamību, termiņā, kas 
atbilst SDG iekārtas lietotāju pamatotām 
komerciālām vajadzībām; 
b) publisko piemērojamos nosacījumus, 
kā arī tehnisko informāciju, kas 
vajadzīga, lai SDG lietotāji varētu efektīvi 
piekļūt SDG iekārtai;
c) piedāvā neizmantotās SDG iekārtas 
jaudas termiņā, kas atbilst SDG iekārtas 
lietotāju pamatotām komerciālām 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

L'accès de tiers au réseau (ATR) des installations de GNL existantes (au nombre de treize), à 
l'exception d'une seule, est réglementé. Toutefois, la plupart des nouveaux projets (nouvelles 
installations ou extensions) ont demandé à bénéficier d'une dérogation au régime ATR, 
conformément à l'article 22 de la directive Gaz 2003/55/CE. Jusqu'à présent, aucune 
demande de dérogation n'a été rejetée. C'est la raison pour laquelle, il convient d'appliquer 
également quelques exigences minimales aux installations bénéficiant d'une dérogation, pour 
les services qu'elles sont tenues de fournir à des tiers en fonction des conditions liées à cette 
dérogation.
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Grozījums Nr. 203
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Šādi aizstāj 5. panta 2.a punktu:
„sniedz pienācīgus ekonomiskus 
rādītājus, kas ļauj efektīvi un optimāli 
izmantot tehnisko jaudu, kā arī veicina 
investīcijas jaunajā infrastruktūrā un 
gāzes pārrobežu tirdzniecību;”

Or. en

(Ar šo grozījumu papildina 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta tekstu Regulā (EK) 
Nr. 1775/2005.)

Pamatojums

Piekļuvei pārvades jaudai un tātad jaudas piešķiršanas mehānismu (JPM) un pārslodzes 
novēršanas procedūru (PNP) pienācīgai piemērošanai, kas nodrošina esošās infrastruktūras 
efektīvu izmantošanu, ir būtiska nozīme vienota Eiropas gāzes tirgus izveidē. Jāizdara 
izmaiņas 5. pantā, papildinot jaudas piešķiršanas mehānismus un pārslodzes novēršanas 
procedūras ar pārrobežu aspektu.  

Grozījums Nr. 204
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – b) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Pārvades sistēmu operatori īsteno un 
publicē nediskriminējošas un pārskatāmas 
pārslodzes novēršanas procedūras, kuru 
pamatā ir šādi principi:

„3. Pārvades sistēmu operatori īsteno un 
publicē nediskriminējošas un pārskatāmas 
pārslodzes novēršanas procedūras, kas 
atvieglo gāzes pārrobežu tirdzniecību un
kuru pamatā ir šādi principi:
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a) līgumpārslodzes gadījumā pārvades 
sistēmas operators piedāvā neizmantoto 
jaudu primārajā tirgū ne vēlāk kā 
iepriekšējā dienā un kā atslēdzamu 
(nepastāvīgu) jaudu.

a) lai novērstu līgumpārslodzes 
gadījumus, pārvades sistēmas operators 
piedāvā neizmantoto jaudu primārajā tirgū 
ne vēlāk kā iepriekšējā dienā.”

b) tīkla lietotāji drīkst tālākpārdot vai 
apakšizīrēt sekundārajā tirgū savu 
neizmantoto, līgumā paredzēto jaudu. 
Dalībvalstis var paredzēt, ka tīkla lietotāji 
šādā gadījumā sniedz paziņojumu 
pārvades sistēmas operatoram vai to 
informē.”

Or. en

Pamatojums

Piekļuvei pārvades jaudai un tātad jaudas piešķiršanas mehānismu (JPM) un pārslodzes 
novēršanas procedūru (PNP) pienācīgai piemērošanai, kas nodrošina esošās infrastruktūras 
efektīvu izmantošanu, ir būtiska nozīme vienota Eiropas gāzes tirgus izveidē. Jāizdara 
izmaiņas 5. pantā, papildinot jaudas piešķiršanas mehānismus un pārslodzes novēršanas 
procedūras ar pārrobežu aspektu.

Grozījums Nr. 205
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts– b) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līgumpārslodzes gadījumā pārvades 
sistēmas operators piedāvā neizmantoto 
jaudu primārajā tirgū ne vēlāk kā 
iepriekšējā dienā un kā atslēdzamu 
(nepastāvīgu) jaudu.

a) līgumpārslodzes gadījumā pārvades 
sistēmas operators piedāvā neizmantoto 
jaudu primārajā tirgū ne vēlāk kā 
iepriekšējā dienā un kā atslēdzamu 
(nepastāvīgu) jaudu, ievērojot 
nediskriminēšanas un brīvas konkurences 
principu.

Or. ro
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Pamatojums

Pārredzamības un nediskriminēšanas princips nodrošina vienādus nosacījumus visiem 
operatoriem un aizsargā patērētāju intereses.

Grozījums Nr. 206
Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – b) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līgumpārslodzes gadījumā pārvades 
sistēmas operators piedāvā neizmantoto 
jaudu primārajā tirgū ne vēlāk kā 
iepriekšējā dienā un kā atslēdzamu 
(nepastāvīgu) jaudu.

a) līgumpārslodzes gadījumā pārvades 
sistēmas operators piedāvā neizmantoto 
jaudu primārajā tirgū ne vēlāk kā 
iepriekšējā dienā un kā atslēdzamu 
(nepastāvīgu) jaudu, ja vien tas netraucē 
ilgtermiņa piegādes līgumu izpildi.

Or. fr

Pamatojums

Izstrādājot pārslodzes novēršanas noteikumus, ir jāņem vērā piegādātāju saistības attiecībā 
pret gala patērētāju un piegādes drošums (noslēgtie ilgtermiņa piegādes līgumi).

Grozījums Nr. 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Regulas 5. pantu papildina ar šādu 
3.a punktu:
„3.a Ja rodas līgumpārslodze, kamēr 
spēkā esošajos līgumos noteiktā 
līgumjauda paliek neizmantota, pārvades 
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sistēmas operatori piemēro 3. punktu, ja 
tas nav pretrunā spēkā esošo 
transportēšanas līgumu noteikumiem. Ja 
šis pasākums ir pretrunā spēkā esošajiem 
transportēšanas līgumiem, pārvades 
sistēmas operatori pēc apspriešanās ar 
atbildīgajām iestādēm aicina sistēmas 
lietotāju izmantot brīvo jaudu 
sekundārajā tirgū saskaņā ar 3. punktu.”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno iepriekš atcelto Regulas (EK) Nr. 1775/2005 noteikumu.

Grozījums Nr. 208
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – d) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6. Pārvades sistēmu operatori regulāri 
vērtē tirgus pieprasījumu, lai noteiktu 
vajadzību veikt jaunas investīcijas. 
Plānojot jaunas investīcijas, pārvades 
sistēmu operatori novērtē tirgus 
pieprasījumu.”

„6. Pārvades sistēmu operatori regulāri 
vērtē tirgus pieprasījumu, lai noteiktu 
vajadzību veikt jaunas investīcijas. 
Plānojot jaunas investīcijas, pārvades 
sistēmu operatori novērtē tirgus 
pieprasījumu un ņem vērā piegādes 
drošuma kritērijus.”

Or. en

Pamatojums

Tirgus pieprasījums nedrīkst būt vienīgais kritērijs, ko ņem vērā, plānojot jaunas investīcijas.
Galvenais faktors ir piegādes drošums, ko nevar garantēt, ja infrastruktūra ir projektēta, 
ņemot vērā tikai pieprasījumu un neievērojot pārvades infrastruktūras iespējamos darbības 
traucējumus.
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Grozījums Nr. 209
Paul Rübig

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – da) apakšpunkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Pievieno šādu jaunu 6. punktu:
„6.a Ilgtermiņa fiziskas pārslodzes 
gadījumā gāzes pārvades sistēmas 
operatori to novērš, papildinot esošās 
jaudas ar jaunajām, pamatojoties uz 
tirgus pieprasījumu. Lai novērtētu tirgus 
pieprasījumu, gāzes pārvades sistēmas 
operatori izmanto „Open season”
procedūras.”

Or. de

Pamatojums

Le nouveau paragraphe 7 de l'article 5 établit que le devoir des gestionnaires de réseau de 
transport de gaz en matière de gestion de la congestion implique également que les 
congestions de longue durée soient éliminées: pour ce faire, ils investissent dans des 
infrastructures nouvelles, conformément à la demande sur le marché, constatée à la faveur de 
procédures Open season (servent à informer des besoins du marché et, le cas échéant, à 
attribuer les capacités de la manière le  plus transparente et le moins discriminatoire possible 
ou à rendre possible l'accès à des tiers). Ce faisant, les gestionnaires de réseau de transport 
de gaz se trouvent tenus de suivre des procédures Open season.

Grozījums Nr. 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – da) apakšpunkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Pievieno šādu jaunu 6.a punktu:
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„6.a Ilgtermiņa fiziskas pārslodzes 
gadījumā pārvades sistēmas operatori to 
novērš, pievienojot jaunas jaudas atkarībā 
no tirgus pieprasījuma. Lai novērtētu šo 
pieprasījumu, pārvades sistēmas operatori 
piemēro jaudu novērtēšanas un 
piešķiršanas procedūras („open 
season”).”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka sistēmas operatoru veiktā ilgtermiņa pārslodzes novēršana 
nozīmē uzņemties atbildību par ilgtermiņa pārslodzes novēršanu, ieguldot līdzekļus jaunā 
infrastruktūrā atkarībā no tirgus pieprasījuma, ko nosaka, izmantojot jaudu novērtēšanas un 
piešķiršanas procedūras („open season” procedūras). Atbildība, kas izriet no šīm 
procedūrām, gulstas uz pārvades sistēmas operatoriem.

Grozījums Nr. 211
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – da) apakšpunkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Pievieno jaunu 6.a punktu:
„6.a Lai novērstu ilgtermiņa fiziskas 
pārslodzes gadījumus, pārvades sistēmas 
operatori novērš pārslodzi, pievienojot 
jaunas jaudas atkarībā no tirgus 
pieprasījuma.”

Or. en

(Ar šo grozījumu Regulas (EK) Nr. 1775/2005 5. pantu papildina ar jaunu punktu.)

Pamatojums

Ar jauno 6.a punktu, kas pievienots 5. pantam, precizē, ka sistēmas operatoru veiktā 
ilgtermiņa pārslodzes novēršana nozīmē uzņemties atbildību par ilgtermiņa pārslodzes 
novēršanu, ieguldot līdzekļus jaunā infrastruktūrā atkarībā no tirgus pieprasījuma, ko 
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nosaka, izmantojot jaudu novērtēšanas un piešķiršanas procedūras („open season” 
procedūras). Atbildība, kas izriet no šīm procedūrām, gulstas uz pārvades sistēmas 
operatoriem.

Grozījums Nr. 212
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts – db) apakšpunkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) Pievieno šādu jaunu 6.b punktu:
„6.b Regulatīvās iestādes pārrauga 
pārslodzes novēršanu attiecīgo valstu 
sistēmās un starpsavienojumos.
Pārvades sistēmu operatori iesniedz 
apstiprināšanai valsts regulatīvajām 
iestādēm pārslodzes novēršanas 
procedūras, tostarp jaudas piešķiršanu. 
Šīs iestādes, pirms apstiprināt minētās 
procedūras, var pieprasīt tajās izdarīt 
grozījumus.”

Or. en

(Ar šo grozījumu Regulas (EK) Nr. 1775/2005 5. pantu papildina ar jaunu punktu.)

Pamatojums

Regulatoru veiktā pārslodzes novēršanas procedūru oficiālā apstiprināšana ir skaidri 
jānorāda Regulā (EK) Nr. 1775/2005, lai nodrošinātu to efektīvu piemērošanu.

Grozījums Nr. 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā sistēmas viengabalainības 
un darbības apsvērumus, tirgus 
dalībniekiem piedāvā maksimālo 
uzglabāšanas un SDG iekārtu jaudu.

1. Ņemot vērā sistēmas viengabalainības 
un darbības apsvērumus, tirgus 
dalībniekiem piedāvā maksimālo 
uzglabāšanas un SDG iekārtu jaudu, 
pamatojoties uz ex-ante reglamentēto 
piekļuvi visām gāzes uzglabāšanas 
sistēmām Eiropas Savienībā, pienācīgi 
ņemot vērā uzglabāšanas iekārtu 
ģeoloģiskās īpatnības un dažādus 
uzglabāšanas aspektus, piemēram, 
piegādes drošumu un tirgus likviditāti.

Or. en

Pamatojums

Reglamentētā piekļuve uzglabāšanas iekārtām ir svarīga, lai nodrošinātu ne tikai solidaritāti 
gāzes nozarē starp dalībvalstīm, bet arī tirgus darbību; lai garantētu uzglabāšanas iekārtu 
pārredzamu un drošu izmantošanu Eiropas Savienībā, regulatori ex-ante izstrādā detalizētus 
noteikumus, kas reglamentē piekļuvi uzglabāšanas jaudai, pienācīgi ņemot vērā šā jautājuma 
sarežģītību (dažādu uzglabāšanas iekārtu ģeoloģiskās īpatnības un izšķiršanās starp piegādes 
drošumu un tirgus likviditāti).

Grozījums Nr. 214
Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
5.a pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot šos pasākumus, ņem vērā 
attiecīgās sistēmas viengabalainību un 
piegādes drošību.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar atziņu, kas ietverta pamatnostādnēs par pārslodzes novēršanas principiem 
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pārvades tīklos, izstrādājot pārslodzes novēršanas noteikumus, ir jāņem vērā piegādātāju 
saistības attiecībā pret gala patērētāju un infrastruktūras fiziskās īpatnības.

Grozījums Nr. 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pievieno šādu 4.a punktu:
4.a Ja pārvades sistēmas operators 
uzskata, ka slepenības dēļ nevar publicēt 
visus pieprasītos datus, viņš atbildīgajām 
iestādēm lūdz atļauju ierobežot attiecīgā 
punkta vai punktu publicēšanu.
Atbildīgās iestādes katrā atsevišķā 
gadījumā lemj, izsniegt vai neizsniegt 
šādu atļauju, jo īpaši ņemot vērā gan 
nepieciešamību likumīgi aizsargāt 
komercnoslēpumus, gan mērķi izveidot 
iekšējo gāzes tirgu, kurā būtu nodrošināta 
konkurence. Ja šāda atļauja ir piešķirta, 
informāciju par pieejamo jaudu publicē, 
nenorādot skaitļus, kas jāpatur slepenībā.
Šajā punktā minēto atļauju neizsniedz, ja 
vismaz diviem tīkla lietotājiem līgumā ir 
paredzēta jauda vienā un tajā pašā 
punktā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno iepriekš atcelto Regulas (EK) Nr. 1775/2005 noteikumu.
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Grozījums Nr. 216
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – b) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Svītro 5. punktu. svītrots

Or. de

Pamatojums

Norāde uz vismaz trim lietotājiem (skatīt 6.a panta 2. punkta grozījumu) ir nepieciešama 
attiecībā uz tīklu, tāpat šāds noteikums ir jāietver 6. pantā, lai novērstu 6. panta 5. punkta 
svītrošanu, ko paredz izdarīt Komisija.

Grozījums Nr. 217
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – b) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Svītro 5. punktu. svītrots

Or. en

Pamatojums
La règle du "trois utilisateurs au moins" (voir article 6 bis, paragraphe 2) doit s'appliquer 
également à la zone couverte par le réseau. La suppression de l'article 6, paragraphe 5, doit 
être annulée car elle aurait des effets négatifs: d'autres participants au marché pourraient 
avoir accès à des informations économique sensibles. Dans les régions comptant moins de 3 
utilisateurs, les participants au marché pourraient exercer un contrôle sur les positions 
d'achat et de vente et être ainsi en mesure de manipuler les prix. Un équilibre doit être trouvé 
entre le besoin de transparence et la nécessité de préserver la confidentialité.
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Grozījums Nr. 218
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – b) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Svītro 5. punktu. svītrots

Or. de

Pamatojums

Norāde uz vismaz trim lietotājiem, kas pašlaik ir spēkā, būtu jāsaglabā. Visiem pārvades tīkla 
un uzglabāšanas iekārtu lietotājiem ir tiesības uz datu (piemēram, transportēta gāzes 
daudzuma) slepenību, un tās nedrīkst ierobežot, jo citādi būs iespējams izdarīt secinājumus 
par viņu līdzdalību tirgū. Gāzes pārvades sistēmas operatoram ir jārūpējas par to, lai 
atbildīgās regulatīvās iestādes rīcībā nonāktu pēc iespējas pilnīgāki dati, kas tieši satur šādu 
informāciju.

Grozījums Nr. 219
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Panta 5. punktu groza šādi:
5. Tīkla lietotāji var slepenības labad lūgt 
gāzes pārvades sistēmas operatorus […] 
nepublicēt šādus datus pirmā teikuma 
nozīmē, ja to publicēšana apdraud tīkla 
lietotāju komerciālas informācijas 
slepenību. Šādā gadījumā gāzes pārvades 
sistēmas operators prasa atbildīgajai 
iestādei atļauju ierobežot attiecīgā punkta 
vai punktu publiskošanu.
Atbildīgā iestāde dod atļauju vai noraida 
pieprasījumu, izskatot katru gadījumu 
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atsevišķi, jo īpaši pienācīgi ņemot vērā 
[…] likumīgo nepieciešamību ievērot 
komerciālas informācijas slepenību un 
sabiedrības intereses saistībā ar 
publicēšanu. Ja šāda atļauja ir piešķirta, 
informāciju par pieejamo jaudu publicē, 
nenorādot skaitļus, kas jāpatur slepenībā.
Šajā punktā minēto atļauju neizsniedz, ja 
vismaz trim tīkla lietotājiem līgumā ir 
paredzēta jauda vienā un tajā pašā 
punktā.

Or. de

Pamatojums

Norāde uz vismaz trim lietotājiem, kas pašlaik ir spēkā, būtu jāsaglabā. Visiem pārvades tīkla 
un uzglabāšanas iekārtu lietotājiem ir tiesības uz datu (piemēram, transportēta gāzes 
daudzuma) slepenību, un tās nedrīkst ierobežot, jo citādi būs iespējams izdarīt secinājumus 
par viņu līdzdalību tirgū. Gāzes pārvades sistēmas operatoram ir jārūpējas par to, lai 
atbildīgās regulatīvās iestādes rīcībā nonāktu pēc iespējas pilnīgāki dati, kas tieši satur šādu 
informāciju.

Grozījums Nr. 220
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Panta 5. punktu groza šādi:
5. Tīkla lietotāji var slepenības labad lūgt 
gāzes pārvades sistēmas operatorus 
nepublicēt šādus datus 6. panta 6. punkta 
nozīmē, ja to publicēšana apdraud tīkla 
lietotāju komerciālas informācijas 
slepenību. Šādā gadījumā gāzes pārvades 
sistēmas operators prasa atbildīgajai 
iestādei atļauju ierobežot attiecīgā punkta 
vai punktu publiskošanu.
Atbildīgā iestāde dod atļauju vai noraida 
pieprasījumu, izskatot katru gadījumu 



PE404.708v01-00 44/83 AM\717804LV.doc

LV

atsevišķi, […] jo īpaši pienācīgi ņemot 
vērā […] likumīgo nepieciešamību ievērot 
komerciālas informācijas slepenību un 
sabiedrības intereses saistībā ar 
publicēšanu. Ja šāda atļauja ir piešķirta, 
informāciju par pieejamo jaudu publicē, 
nenorādot skaitļus, kas jāpatur slepenībā.
Šajā punktā minēto atļauju neizsniedz, ja 
vismaz trim tīkla lietotājiem līgumā ir 
paredzēta jauda vienā un tajā pašā 
punktā.

Or. de

Pamatojums

Ja 5. pantā svītro norādi uz vismaz trim lietotājiem, tam var būt negatīvas sekas, jo tīkla 
lietotāju slepena ekonomiskā informācija tad būtu pieejama citiem tirgus 
dalībniekiem/konkurentiem. Reģionos, kur ir mazāk par trim lietotājiem, tirgus dalībnieki var 
noskaidrot šo lietotāju piegādes un pārdošanas vietas un tātad manipulēt ar cenu. Ar tirgus 
cenu var manipulēt, nosakot tādu gāzes pārdošanas datumu, kad tirgus dalībniekiem pēc tās 
ir vislielākais pieprasījums.

Grozījums Nr. 221
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – c) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„7. Pārvades sistēmu operatori publisko 
ex-ante un ex-post piegādes un 
pieprasījuma informāciju, pamatojoties uz 
nominācijām, prognozēm un faktiskajām 
plūsmām uz sistēmu un no tās. 
Publiskotajai informācijai ir jābūt tikpat 
detalizētai kā pārvades sistēmas 
operatoram pieejamajai informācijai.

„7. Tīkla lietotāji var lūgt pārvades 
sistēmas operatorus nodrošināt šo datu 
slepenību, ja viņi uzskata, ka citādi tiks 
izpausti uzņēmējdarbības noslēpumi. Šajā 
gadījumā pārvades sistēmas operators 
prasa atbildīgajām iestādēm atļauju 
ierobežot attiecīgā punkta vai punktu 
publiskošanu.

Pārvades sistēmu operatori publisko 
sistēmas balansēšanai (līdzsvarošanai) 
veiktos pasākumus, radušās izmaksas un 

Atbildīgās iestādes piešķir atļauju vai 
noraida pieprasījumu, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi. Ja šāda atļauja ir 
piešķirta, informāciju par pieejamo jaudu 
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gūtos ieņēmumus. publicē, nenorādot skaitļus, kas jāpatur 
slepenībā.

Attiecīgie tirgus dalībnieki sniedz 
pārvades sistēmu operatoriem šajā pantā 
minētās ziņas.”

Šajā punktā minēto atļauju nepiešķir, ja 
vismaz trim tīkla lietotājiem līgumā ir 
paredzēta jauda vienā un tajā pašā 
punktā.”

Or. en

Grozījums Nr. 222
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – c) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pārvades sistēmu operatori publisko ex-
ante un ex-post piegādes un pieprasījuma 
informāciju, pamatojoties uz nominācijām, 
prognozēm un faktiskajām plūsmām uz 
sistēmu un no tās. Publiskotajai 
informācijai ir jābūt tikpat detalizētai kā 
pārvades sistēmas operatoram pieejamajai 
informācijai.

Pārvades sistēmas operatori publisko ex-
ante un ex-post attiecīgo piegādes un
pieprasījuma informāciju, pamatojoties uz 
nominācijām, prognozēm un faktiskajām 
plūsmām uz sistēmu un no tās. 
Publiskotajai informācijai ir jābūt tikpat 
detalizētai kā pārvades sistēmas 
operatoram pieejamajai informācijai, 
skaidri apzinoties, ka šādi netiek 
apdraudēta nekādas likumīgas 
komerciālas informācijas slepenība.

Pārvades sistēmu operatori publisko
sistēmas balansēšanai (līdzsvarošanai)
veiktos pasākumus, radušās izmaksas un 
gūtos ieņēmumus.

Pārvades sistēmas operatori atbildīgajai 
regulatīvajai iestādei dara zināmus 
sistēmas balansēšanai veiktos pasākumus, 
radušās izmaksas un gūtos ieņēmumus.

Attiecīgie tirgus dalībnieki sniedz pārvades 
sistēmu operatoriem šajā pantā minētās 
ziņas.

Attiecīgie tirgus dalībnieki sniedz pārvades 
sistēmas operatoriem šajā pantā minētās 
ziņas.

Or. de

Pamatojums

Noteikums par vismaz trim lietotājiem, kas pašlaik ir spēkā, būtu jāsaglabā. Visiem pārvades 
tīkla un uzglabāšanas iekārtu lietotājiem ir tiesības uz datu (piemēram, transportēta gāzes 
daudzuma) slepenību, un tās nedrīkst ierobežot, jo citādi būs iespējams izdarīt secinājumus 
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par viņu līdzdalību tirgū. Gāzes pārvades sistēmas operatoram ir jārūpējas par to, lai 
atbildīgās regulatīvās iestādes rīcībā nonāktu pēc iespējas pilnīgāki dati, kas tieši satur šādu 
informāciju.

Grozījums Nr. 223
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – c) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„7. Pārvades sistēmu operatori publisko ex-
ante un ex-post piegādes un pieprasījuma 
informāciju, pamatojoties uz nominācijām, 
prognozēm un faktiskajām plūsmām uz 
sistēmu un no tās. Publiskotajai 
informācijai ir jābūt tikpat detalizētai kā 
pārvades sistēmas operatoram pieejamajai 
informācijai.

„7. Pārvades sistēmas operatori publisko 
ex-ante un ex-post piegādes un 
pieprasījuma informāciju, pamatojoties uz 
nominācijām, prognozēm un faktiskajām 
plūsmām uz sistēmu un no tās. 
Publiskotajai informācijai ir jābūt tikpat 
detalizētai kā pārvades sistēmas 
operatoram pieejamajai informācijai.

Pārvades sistēmu operatori publisko
sistēmas balansēšanai (līdzsvarošanai) 
veiktos pasākumus, radušās izmaksas un 
gūtos ieņēmumus.

Pārvades sistēmas operatori atbildīgajai 
valsts regulatīvajai iestādei dara zināmus 
sistēmas balansēšanai veiktos pasākumus, 
radušās izmaksas un gūtos ieņēmumus.

Attiecīgie tirgus dalībnieki sniedz pārvades 
sistēmu operatoriem šajā pantā minētās 
ziņas.”

Attiecīgie tirgus dalībnieki sniedz pārvades 
sistēmas operatoriem šajā pantā minētās 
ziņas.”

Or. en

Pamatojums
Šī ir slepena komerciāla informācija, kuras izpaušana tirgū var būt neizdevīga pārvades 
sistēmas operatoriem.

Grozījums Nr. 224
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – c) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 7. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"7. Pārvades sistēmu operatori publisko ex-
ante un ex-post piegādes un pieprasījuma 
informāciju, pamatojoties uz nominācijām, 
prognozēm un faktiskajām plūsmām uz 
sistēmu un no tās. Publiskotajai 
informācijai ir jābūt tikpat detalizētai kā 
pārvades sistēmas operatoram pieejamajai 
informācijai.

"7. Pārvades sistēmas operatori publisko 
ex-post piegādes un pieprasījuma 
informāciju, pamatojoties uz faktiskajām 
plūsmām uz sistēmu un no tās. 
Publiskotajai informācijai ir jābūt tikpat 
detalizētai kā pārvades sistēmas 
operatoram pieejamajai informācijai.

Or. en

Pamatojums
Ex post informācija ir svarīga, lai izprastu tirgu un cenu svārstības, un tā ir jāpublicē. Tomēr 
nevar pieprasīt, lai PSO šo informāciju publicētu ex ante, proti, prognozes par lielo lietotāju 
piedāvājumu un pieprasījumu. Šādi tiktu izpaustas ziņas, piemēram, par tādu lielo lietotāju 
komerciālo stāvokli, kas ir tieši saistīti ar gāzes pārvades tīklu.

Grozījums Nr. 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – c) apakšpunkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"7. Pārvades sistēmu operatori publisko ex-
ante un ex-post piegādes un pieprasījuma
informāciju, pamatojoties uz 
nominācijām, prognozēm un faktiskajām 
plūsmām uz sistēmu un no tās.
Publiskotajai informācijai ir jābūt tikpat 
detalizētai kā pārvades sistēmas 
operatoram pieejamajai informācijai.

"7. Pārvades sistēmas operatori reālā laikā, 
ja rodas izmaiņas, publisko informāciju, 
katru dienu norādot skaitļus par katru 
izskatāmo ieejas un izejas punktu, kas 
attiecas uz:

a) tehniski pieejamo maksimālo jaudu,
b) tirgū pieejamo jaudu un garantēto (vai 
līgumā paredzēto) jaudu,
c) tehniskās apkopes un paredzēto 
padeves pārtraukumu grafiku.
Pārvades sistēmas operatori publisko 
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informāciju, norādot skaitļus par katru 
izskatāmo ieejas un izejas punktu, kas 
attiecas uz:
a) katru dienu nodrošināto gāzes plūsmu 
ex post, arī par padeves pārtraukumiem, 
ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc attiecīgās 
dienas beigām;
b) iepriekšējo datu nepārtrauktu 
apkopojumu par gāzes plūsmu katrā 
dienā, arī par padeves pārtraukumiem, 
pēdējos [desmit] gados;
c) paziņo attiecīgajiem piegādātājiem ex 
post informāciju par katru dienu piešķirto 
daudzumu vēlākais nākamajā dienā pēc 
attiecīgās dienas beigām.
Pārvades sistēmas operatori publisko 
informāciju, norādot skaitļus par katru 
starpsavienojuma punktu, kas ietver:
a) ex post apkopotus datus par gāzes 
pārvadi ne vēlāk kā dienu pēc attiecīgās 
dienas beigām,
b) iepriekšējo datu nepārtrauktu 
apkopojumu par gāzes pārvadi par 
pēdējiem [desmit] gadiem.
Katrs pārvades sistēmas operators ne 
vēlāk kā iepriekšējas dienas sākumā 
publicē ex ante apkopotus datus par katru 
dienu par paredzamo pieprasījumu katrā 
balansēšanas zonā.
Katrs valsts pārvades sistēmas operators 
publicē reālā laikā balansēšanas maksu 
par katru attiecīgo balansēšanas periodu.
Katrs pārvades sistēmas operators sniedz 
visiem iesaistītajiem transportētājiem 
katras balansēšanas laikā provizoriskus 
datus par balansēšanu un izmaksām, 
vismaz vienu mēnesi pēc balansēšanas 
perioda beigām;  galīgie rezultāti ir 
jāsniedz triju mēnešu laikā, bet ne vēlāk 
kā vienu gadu pēc balansēšanas perioda 
beigām. 
Katrs pārvades sistēmas operators publicē 
ex post ne vēlāk kā vienu dienu pēc 
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attiecīgās dienas apkopotus datus par 
dienu saistībā ar uzglabāšanu sistēmā 
(tostarp arī iepriekšējo datu pārskatu par 
[10] pēdējiem gadiem).
Katrs pārvades sistēmas operators publicē 
ex ante apkopotas prognozes par dienu 
saistībā ar uzglabāšanu sistēmā attiecībā 
uz katru konkrēto dienu.
Katrs pārvades sistēmas operators 
publisko aprēķinu metodi saistībā ar 
balansēšanas daudzumu un balansēšanas 
maksu. Viņš sniedz atjauninātu 
informāciju nekavējoties, ja attiecīgā 
informācija ir mainījusies.
Katrs pārvades sistēmas operators publicē 
informāciju par to, uz kāda pamata ir 
izsludināta trauksme, tostarp par šajā 
saistībā piemēroto procedūru. Viņš sniedz 
atjauninātu informāciju nekavējoties, ja 
attiecīgā informācija ir mainījusies.
Katrs pārvades sistēmas operators publicē 
pilnu gāzes kvalitātes parametru 
specifikāciju, ko piemēro sistēmai un 
noteikumus (kā arī saistītās izmaksas) par 
tās gāzes apstrādi, kura neatbilst 
minētajiem parametriem. Viņš sniedz 
atjauninātu informāciju nekavējoties, ja 
attiecīgā informācija ir mainījusies.
Katrs pārvades sistēmas operators publicē 
ex post informāciju par katru dienu 
noteiktajiem patiesajiem rādītājiem 
saistībā ar galvenajiem gāzes kvalitātes 
parametriem ne vēlāk kā trīs dienas pēc 
attiecīgās dienas.
Katrs pārvades sistēmas operators publicē 
visus operatīvos balansēšanas līgumus vai 
starpsavienojuma līgumus (vai citus 
līdzvērtīgus līgumus), kuros ir paredzēti 
noteikumi par gāzes plūsmas piešķiršanu 
(tostarp izmantotās metodes), kā arī ar to 
saistīto informāciju. Viņš sniedz 
atjauninātu informāciju nekavējoties, ja 
attiecīgā informācija ir mainījusies.
Katrs pārvades sistēmas operators nodod 
tīkla lietotāju rīcībā tīmeklī izveidotu 
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sistēmu jaudas rezervēšanai un 
iezīmēšanai, sniedzot visas drošības 
garantijas.
Šājā daļā ietvertie norādījumi ir pieejami 
viegli lietojamā un pārredzamā interneta 
datubāzē bez papildmaksas, un tos var 
izmantot visi tīkla lietotāji (arī varbūtēji 
lietotāji).

Or. en

Pamatojums
Prasības attiecībā uz pārredzamību, kas formulētas piedāvātajos grozījumos, veido obligātās 
normas, kuras vajadzīgas, lai reāli izveidotu efektīvu gāzes tirgu Eiropā. Šīs tiesiskās 
prasības attiecas uz pārvades sistēmas operatoriem, kuriem ir jānodrošina attiecīgās 
informācijas pieejamība tirgū. Pašreizējās prasības attiecībā uz pārredzamību ir nepietiekami
stingras un neaptver visu informāciju, kas ir vajadzīga tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 226
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
par sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un 
nepārtraukti lietotājam ērti saprotamā un 
standartizētā veidā publisko skaitlisku 
informāciju par uzglabāšanas un SDG 
iekārtu jaudām, par kurām noslēgti līgumi 
un kas ir pieejamas.

2. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
par sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un 
nepārtraukti lietotājam ērti saprotamā un 
standartizētā veidā publisko skaitlisku 
informāciju par uzglabāšanas un SDG 
iekārtu jaudām, par kurām noslēgti līgumi 
un kas ir pieejamas, ja trīs lietotāji ir 
noslēguši līgumu par jaudas izmantošanu.

Or. en
Pamatojums

Noteikums, kas paredz „vismaz trīs lietotājus” ir jāpiemēro, lai aizsargātu tirgus dalībniekus, 
jo ir iespējams sekot līdzi pirkšanas un pārdošanas apstākļiem, kā arī manipulēt ar cenām. 
Visos gadījumos, kad runa ir par trim un vairāk lietotājiem, šī informācija ir jāpublisko.
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Grozījums Nr. 227
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
par sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un 
nepārtraukti lietotājam ērti saprotamā un 
standartizētā veidā publisko skaitlisku 
informāciju par uzglabāšanas un SDG 
iekārtu jaudām, par kurām noslēgti līgumi 
un kas ir pieejamas.

SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori par 
sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un 
nepārtraukti lietotājam ērti saprotamā un 
standartizētā veidā publisko skaitlisku 
informāciju par uzglabāšanas un SDG 
iekārtu jaudām, par kurām noslēgti līgumi 
un kas ir pieejamas, tik ilgi, kamēr vismaz 
trim lietotājiem pienākas līgumā 
paredzēta jauda.

Or. de

Pamatojums
Vispār šos datus nevajadzētu publiskot, ja nepiemēro „vismaz trīs lietotāji” principu. Sktaīt 
pamatojumu 6. panta 7. punktam (jauns).

Grozījums Nr. 228
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
par sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un 
nepārtraukti lietotājam ērti saprotamā un 
standartizētā veidā publisko skaitlisku 
informāciju par uzglabāšanas un SDG 
iekārtu jaudām, par kurām noslēgti līgumi 
un kas ir pieejamas.

SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori par 
sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un 
nepārtraukti lietotājam ērti saprotamā un 
standartizētā veidā publisko skaitlisku 
informāciju par uzglabāšanas un SDG 
iekārtu jaudām, par kurām noslēgti līgumi 
un kas ir pieejamas, tik ilgi, kamēr vismaz 
trim lietotājiem pienākas līgumā 
paredzēta jauda.
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Or. de

Pamatojums

Noteikums par vismaz trim lietotājiem, kas pašlaik ir spēkā, būtu jāsaglabā. Visiem pārvades 
tīkla un uzglabāšanas iekārtu lietotājiem ir tiesības uz datu (piemēram, transportēta gāzes 
daudzuma) slepenību, un tās nedrīkst ierobežot, jo citādi būs iespējams izdarīt secinājumus 
par viņu līdzdalību tirgū. Gāzes pārvades sistēmas operatoram ir jārūpējas par to, lai 
atbildīgās regulatīvās iestādes rīcībā nonāktu pēc iespējas pilnīgāki dati, kas tieši satur šādu 
informāciju.

Grozījums Nr. 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
par sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un 
nepārtraukti lietotājam ērti saprotamā un 
standartizētā veidā publisko skaitlisku 
informāciju par uzglabāšanas un SDG 
iekārtu jaudām, par kurām noslēgti līgumi 
un kas ir pieejamas.

SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori par 
sniegtajiem pakalpojumiem regulāri un 
nepārtraukti lietotājam ērti saprotamā un 
standartizētā veidā publisko skaitlisku 
informāciju par uzglabāšanas un SDG 
iekārtu jaudām, par kurām noslēgti līgumi 
un kas ir pieejamas, tik ilgi, kamēr vismaz 
trim lietotājiem pienākas līgumā 
paredzēta jauda.

Or. de

Pamatojums

Šādu datu publiskošanu var atļaut, kamēr vismaz trīs lietotāji izmanto šo jaudu. Citādi 
iespējamie pieņēmumi var apdraudēt komerciālas informācijas slepenību.
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Grozījums Nr. 230
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
publisko gāzes daudzumu katrā 
uzglabāšanas vai SDG iekārtā, plūsmas uz 
iekārtu un no tās un uzglabāšanas un SDG 
iekārtas pieejamās jaudas, arī attiecībā uz 
tām iekārtām, uz kurām neattiecas trešās 
personas piekļuve. Informāciju paziņo arī 
pārvades sistēmas operatoram, kas to 
publisko apkopotā veidā par sistēmu vai 
apakšsistēmu, ko veido noteiktie (būtiskie) 
punkti. Šo informāciju atjaunina vismaz 
reizi dienā.

4. Kamēr vismaz trīs lietotāji ir noslēguši 
līgumu par jaudas izmantošanu, SDG un 
uzglabāšanas sistēmu operatori publisko 
gāzes daudzumu katrā uzglabāšanas vai 
SDG iekārtā, plūsmas uz iekārtu un no tās 
un uzglabāšanas un SDG iekārtas 
pieejamās jaudas, arī attiecībā uz tām 
iekārtām, uz kurām neattiecas trešās 
personas piekļuve. Informāciju paziņo arī 
pārvades sistēmas operatoram, kas to 
publisko apkopotā veidā par sistēmu vai 
apakšsistēmu, ko veido noteiktie (būtiskie) 
punkti. Šo informāciju atjaunina vismaz 
reizi dienā.

Or. de

Pamatojums

Noteikums par vismaz trim lietotājiem, kas pašlaik ir spēkā, būtu jāsaglabā. Visiem pārvades 
tīkla un uzglabāšanas iekārtu lietotājiem ir tiesības uz datu (piemēram, transportēta gāzes 
daudzuma) slepenību, un tās nedrīkst ierobežot, jo citādi būs iespējams izdarīt secinājumus 
par viņu līdzdalību tirgū. Gāzes pārvades sistēmas operatoram ir jārūpējas par to, lai 
atbildīgās regulatīvās iestādes rīcībā nonāktu pēc iespējas pilnīgāki dati, kas tieši satur šādu 
informāciju.

Grozījums Nr. 231
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
publisko gāzes daudzumu katrā 
uzglabāšanas vai SDG iekārtā, plūsmas uz 
iekārtu un no tās un uzglabāšanas un SDG 
iekārtas pieejamās jaudas, arī attiecībā uz 
tām iekārtām, uz kurām neattiecas trešās 
personas piekļuve. Informāciju paziņo arī 
pārvades sistēmas operatoram, kas to 
publisko apkopotā veidā par sistēmu vai 
apakšsistēmu, ko veido noteiktie (būtiskie)
punkti. Šo informāciju atjaunina vismaz 
reizi dienā.

4. Kamēr vismaz trīs lietotāji ir noslēguši 
līgumu par jaudas izmantošanu, SDG un 
uzglabāšanas sistēmu operatori publisko 
gāzes daudzumu katrā uzglabāšanas vai 
SDG iekārtā, plūsmas uz iekārtu un no tās 
un uzglabāšanas un SDG iekārtas 
pieejamās jaudas, arī attiecībā uz tām 
iekārtām, uz kurām neattiecas trešās 
personas piekļuve. Informāciju paziņo arī 
pārvades sistēmas operatoram, kas to 
publisko apkopotā veidā par sistēmu vai 
apakšsistēmu, ko veido noteiktie (būtiskie) 
punkti. Šo informāciju atjaunina vismaz 
reizi dienā.

Or. de

Pamatojums

Vispār šos datus nevajadzētu publiskot, ja nepiemēro „vismaz trīs lietotāji” principu. Sktaīt 
pamatojumu 6. panta 7. punktam (jauns).

Grozījums Nr. 232
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
publisko gāzes daudzumu katrā 
uzglabāšanas vai SDG iekārtā, plūsmas uz 
iekārtu un no tās un uzglabāšanas un SDG 
iekārtas pieejamās jaudas, arī attiecībā uz 
tām iekārtām, uz kurām neattiecas trešās 
personas piekļuve. Informāciju paziņo arī 
pārvades sistēmas operatoram, kas to 
publisko apkopotā veidā par sistēmu vai 
apakšsistēmu, ko veido noteiktie (būtiskie) 
punkti. Šo informāciju atjaunina vismaz 

4. Ja trīs vai vairāk lietotāju ir noslēguši 
līgumu par jaudas izmantošanu, SDG un 
uzglabāšanas sistēmas operatori publisko 
gāzes daudzumu katrā uzglabāšanas vai 
SDG iekārtā, plūsmas uz iekārtu un no tās 
un uzglabāšanas un SDG iekārtas 
pieejamās jaudas, arī attiecībā uz tām 
iekārtām, uz kurām neattiecas trešās 
personas piekļuve. Informāciju paziņo arī 
pārvades sistēmas operatoram, kas to 
publisko apkopotā veidā par sistēmu vai 
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reizi dienā.” apakšsistēmu, ko veido noteiktie (būtiskie) 
punkti. Šo informāciju atjaunina vismaz 
reizi dienā.”

Or. en

Pamatojums

Noteikums, kas paredz „vismaz trīs lietotājus” ir jāpiemēro, lai aizsargātu tirgus dalībniekus, 
jo ir iespējams sekot līdzi pirkšanas un pārdošanas apstākļiem, kā arī manipulēt ar cenām. 
Visos gadījumos, kad runa ir par trim un vairāk lietotājiem, šī informācija ir jāpublisko.

Grozījums Nr. 233
Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 4. SDG un uzglabāšanas sistēmu 
operatori publisko gāzes daudzumu katrā 
uzglabāšanas vai SDG iekārtā, plūsmas uz 
iekārtu un no tās un uzglabāšanas un SDG 
iekārtas pieejamās jaudas, arī attiecībā uz 
tām iekārtām, uz kurām neattiecas trešās 
personas piekļuve. Informāciju paziņo arī 
pārvades sistēmas operatoram, kas to 
publisko apkopotā veidā par sistēmu vai 
apakšsistēmu, ko veido noteiktie (būtiskie) 
punkti. Šo informāciju atjaunina vismaz 
reizi dienā.

4. 4. SDG un uzglabāšanas sistēmu 
operatori publisko gāzes daudzumu katrā 
uzglabāšanas iekārtā vai uzglabāšanas 
iekārtu grupā vienā izlīdzināšanas zonā 
vai SDG iekārtā, plūsmas uz iekārtu un no 
tās un uzglabāšanas un SDG iekārtas 
pieejamās jaudas, arī attiecībā uz tām 
iekārtām, uz kurām neattiecas trešās 
personas piekļuve. Informāciju paziņo arī 
pārvades sistēmas operatoram, kas to 
publisko apkopotā veidā par sistēmu vai 
apakšsistēmu, ko veido noteiktie (būtiskie) 
punkti. Šo informāciju atjaunina vismaz 
reizi dienā.

Or. fr

Pamatojums

Uzglabāšanas sistēmas operatori var pārdot jaudu no iekārtas vai to grupas. Otrajā 
gadījumā dati par katru uzglabāšanas iekārtu lietotājiem nav svarīgi. Šo principu pārņēma 
LPPUSO — publiskošana par iekārtu vai iekārtu grupu. Turklāt, ja tiktu atļauta tikai 
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publiskošana par iekārtu, tas varētu veicināt netālredzīgu komerciālu rīcību (arbitrāža, 
spekulācija).

Grozījums Nr. 234
David Martin

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
publisko gāzes daudzumu katrā 
uzglabāšanas vai SDG iekārtā, plūsmas uz 
iekārtu un no tās un uzglabāšanas un SDG 
iekārtas pieejamās jaudas, arī attiecībā uz 
tām iekārtām, uz kurām neattiecas trešās 
personas piekļuve. Informāciju paziņo arī 
pārvades sistēmas operatoram, kas to
publisko apkopotā veidā par sistēmu vai
apakšsistēmu, ko veido noteiktie (būtiskie) 
punkti. Šo informāciju atjaunina vismaz 
reizi dienā.

4. SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
paziņo pārvades sistēmas operatoram
gāzes daudzumu katrā uzglabāšanas vai 
SDG iekārtā, plūsmas uz iekārtu un no tās 
un uzglabāšanas un SDG iekārtas 
pieejamās jaudas, arī attiecībā uz tām 
iekārtām, uz kurām neattiecas trešās 
personas piekļuve. Pārvades sistēmas 
operators publisko šo informāciju 
apkopotā veidā par sistēmu vai 
apakšsistēmu, ko veido noteiktie (būtiskie) 
punkti. Šo informāciju atjaunina vismaz 
reizi dienā.

Or. en

Pamatojums

Ja šī informācija ir jāpublisko tikai apkopotā veidā (kas atbilst tirgus vajadzībām), nav 
nepieciešams prasīt SDG un uzglabāšanas sistēmu operatoriem publiskot informāciju par 
katru no iekārtām.

Grozījums Nr. 235
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai garantētu pārskatāmus, objektīvus 
un nediskriminējošus tarifus un veicinātu 
efektīvu infrastruktūru izmantošanu, 
SDG un uzglabāšanas sistēmu operatori 
vai valsts kompetentās regulatīvās iestādes 
publicē saprātīgi un pietiekami detalizētu 
informāciju par to tarifu veidošanos, 
metodoloģiju un struktūru, kas ir saistīti 
ar infrastruktūrām, kuras ir pakļautas 
trešo pušu regulētai piekļuvei. Pārvades 
tīklu operatori iesniedz apstiprināšanai 
valsts regulatīvajām iestādēm pārslodzes 
novēršanas procedūras, tostarp jaudas 
piešķiršanu. Regulatīvās iestādes pirms 
apstiprināšanas var likt grozīt šos 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Noteikums par pārskatāmību nebūtu jāpiemēro tikai pārvades infrastruktūrām, bet arī SDG 
un uzglabāšanas iekārtām, ievērojot to, ka piekļuve šīm infrastruktūrām arī ir ierobežota 
(izņemot infrastruktūras, uz kurām attiecas izņēmumi un infrastruktūras, par piekļuvi kurām 
ir jāpanāk vienošanās ar trešo pusi saskaņā ar Direktīvas Nr. 55/2003 19. pantu). 
Informācijai par tarifiem ir jābūt pārskatāmai visām pusēm.

Grozījums Nr. 236
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Pievieno šādu 4.a punktu:
„4.a SDG un uzglabāšanas sistēmas 
lietotāji var slepenības labad lūgt SDG un 
uzglabāšanas sistēmas operatorus 
nepublicēt datus 4. punkta nozīmē, ja to 
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publicēšana apdraud SDG un 
uzglabāšanas sistēmas lietotāju 
komerciālas informācijas slepenību. Šādā 
gadījumā pārvades sistēmas operators 
prasa kompetentajai iestādei atļauju 
ierobežot attiecīgā punkta vai punktu 
publicēšanu.
Kompetentā iestāde dod atļauju vai 
pieprasījumu noraida, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi, rūpīgi ņemot vērā 
likumīgo nepieciešamību ievērot 
komerciālas informācijas slepenību un 
sabiedrības intereses saistībā ar 
publicēšanu. Ja atļauja ir piešķirta, 
publicē informāciju par pieejamo jaudu, 
nenorādot skaitļus, kas apdraud 
slepenību.
Jebkurā gadījumā SDG un uzglabāšanas 
sistēmas operatoriem būtu jāpublicē 
informācija, ja vismaz triju SDG un 
uzglabāšanas sistēmas lietotāju līgumos ir 
paredzēta jauda uz līgumiskas vai līdzīgas 
vienošanās pamata.

Or. de

Pamatojums

Noteikums par vismaz trim lietotājiem, kas pašlaik ir spēkā, būtu jāsaglabā. Visiem pārvades 
tīkla un uzglabāšanas iekārtu lietotājiem ir tiesības uz datu (piemēram, transportēta gāzes 
daudzuma) slepenību, un tās nedrīkst ierobežot, jo citādi būs iespējams izdarīt secinājumus 
par viņu līdzdalību tirgū. Gāzes pārvades sistēmas operatoram ir jārūpējas par to, lai 
atbildīgās regulatīvās iestādes rīcībā nonāktu pēc iespējas pilnīgāki dati, kas tieši satur šādu 
informāciju.

Grozījums Nr. 237
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Pievieno šādu 4.a punktu:
„4.a SDG un uzglabāšanas sistēmas 
lietotāji var slepenības labad lūgt SDG un 
uzglabāšanas sistēmas operatorus 
nepublicēt šādus datus 4. punkta nozīmē, 
ja to publicēšana apdraud SDG un 
uzglabāšanas sistēmas lietotāju 
komerciālas informācijas slepenību. Šādā 
gadījumā SDG un uzglabāšanas sistēmas 
operators prasa kompetentajai iestādei 
atļauju ierobežot attiecīgā punkta vai 
punktu publicēšanu. Kompetentā iestāde 
dod atļauju vai pieprasījumu noraida, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi, ņemot 
vērā likumīgo nepieciešamību ievērot 
komerciālas informācijas slepenību un 
sabiedrības intereses saistībā ar 
publicēšanu.
Jebkurā gadījumā SDG un uzglabāšanas
sistēmas operatoriem būtu jāpublicē 
informācija, ja vismaz triju SDG un 
uzglabāšanas sistēmas lietotāju līgumos ir 
paredzēta jauda uz līgumiskas vai līdzīgas 
vienošanās pamata, izņemot attiecībā uz 
ražošanas pārvaldībai izmantoto apjomu, 
kā arī jaudu, kas paredzēta pārvades 
sistēmas operatoriem viņu pienākumu 
veikšanai. Jebkurā gadījumā galvenie 
komercnoteikumi ir jāpublicē saskaņā ar 
Direktīvas 2003/55/EK 19. panta 
3. punktu. Ja tos nepublicē, informācija ir 
jāsniedz pēc pieprasījuma kompetentajām 
valsts regulatīvajām iestādēm.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 6. panta 7. punktu. Līdzīgs stāvoklis pastāv arī saistībā ar SDG un uzglabāšanas 
sistēmām, ja regulā nebūtu atkārtots vismaz triju lietotāju noteikums no LPPUSO (Labas TPP 
prakses pamatnostādnes uzglabāšanas sistēmu operatoriem).
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Grozījums Nr. 238
Paul Rübig

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja SDG un uzglabāšanas sistēmas 
operators uzskata, ka slepenības dēļ nevar 
publicēt visus nepieciešamos datus, viņš 
atbildīgajām iestādēm pieprasa atļauju 
ierobežot attiecīgā punkta vai punktu 
publicēšanu.
Atbildīgās iestādes, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi, lemj izsniegt vai 
neizsniegt šādu atļauju, jo īpaši ņemot 
vērā gan nepieciešamību likumīgi 
aizsargāt komerciālu informāciju, gan 
mērķi izveidot gāzes tirgu, kurā darbotos 
konkurence. Ja atļauja ir piešķirta, 
publicē informāciju par uzglabāšanas 
jaudu un/vai par SDG iekārtas jaudu, 
nenorādot skaitļus, kas apdraud 
slepenību.

Or. en

Pamatojums
Komisijas priekšlikumā nav paredzēta kārtība, kādā ņemt vērā komercnoslēpumus, kas saistīti 
ar SDG un uzglabāšanas darbību. Ir jāpanāk taisnīgs līdzsvars starp tirgus interesēm un 
komercinformācijas slepenību.

Grozījums Nr. 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja SDG un uzglabāšanas sistēmas 
operators uzskata, ka slepenības dēļ nevar 
publicēt visus nepieciešamos datus, viņš 
atbildīgajām iestādēm pieprasa atļauju 
ierobežot attiecīgā punkta vai punktu 
publicēšanu.
Atbildīgās iestādes, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi, lemj izsniegt vai 
neizsniegt šādu atļauju, jo īpaši ņemot 
vērā gan nepieciešamību likumīgi 
aizsargāt komerciālu informāciju, gan 
mērķi izveidot gāzes tirgu, kurā darbotos 
konkurence. Ja atļauja ir piešķirta, 
publicē informāciju par uzglabāšanas 
jaudu un/vai par SDG iekārtas jaudu, 
nenorādot skaitļus, kas apdraud 
slepenību.

Or. en

Pamatojums
Eiropas gāzes tirgus nepastāvības dēļ ir nepieciešams, lai informācija par pārvades, SDG un 
uzglabāšanas jaudu būtu pieejama visām pusēm reālā laikā. Argumentu par informācijas 
komerciālu jutīgumu bieži nepamatoti izmanto vadošie operatori, lai noslēgtu iespējamo 
konkurentu pieeju tirgum .

Grozījums Nr. 240
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja SDG un uzglabāšanas sistēmas 
operators uzskata, ka slepenības dēļ nevar 
publicēt visus nepieciešamos datus, viņš 
atbildīgajām iestādēm pieprasa atļauju 
ierobežot attiecīgā punkta vai punktu 
publicēšanu.
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Atbildīgās iestādes, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi, lemj izsniegt vai 
neizsniegt šādu atļauju, jo īpaši ņemot 
vērā gan nepieciešamību likumīgi 
aizsargāt komerciālu informāciju, gan 
mērķi izveidot gāzes tirgu, kurā darbotos 
konkurence. Ja atļauja ir piešķirta, 
publicē informāciju par uzglabāšanas 
jaudu un/vai par SDG iekārtas jaudu, 
nenorādot skaitļus, kas apdraud 
slepenību.

Or. en

Pamatojums
Komisijas priekšlikumā nav paredzēta kārtība, kādā ņemt vērā komercnoslēpumus, kas saistīti 
ar SDG un uzglabāšanas darbību. Ir jāpanāk taisnīgs līdzsvars starp tirgus interesēm un 
komercinformācijas slepenību.

Grozījums Nr. 241
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants svītrots
Lietvedības prasības sistēmas operatoriem
„Pārvades sistēmu operatoriem, 
uzglabāšanas sistēmu operatoriem un 
SDG sistēmu operatoriem piecus gadus 
jāspēj sniegt valsts pārvaldes iestādei, 
valsts konkurences iestādei un Komisijai 
informāciju, kas minēta 6. un 6.a pantā 
un pielikuma 3. daļā.”

Or. en
Pamatojums

Detalizēta informācija par informācijas glabāšanu tirgus dalībniekiem ir lieka. Tā rada tikai 
pārmērīgu birokrātiju un papildus izmaksas visiem. Apkopotu datu publicēšana nav 
pieņemama. Regulatīvās iestādes var publiskot datus tikai, ja tās datus glabā atbilstīgi 
informācijas glabāšanas noteikumiem, jo parasti šajos datos ir jutīga un slepena informācija.



AM\717804LV.doc 63/83 PE404.708v01-00

LV

Grozījums Nr. 242
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants svītrots
Lietvedības prasības sistēmas operatoriem
„Pārvades sistēmu operatoriem, 
uzglabāšanas sistēmu operatoriem un 
SDG sistēmu operatoriem piecus gadus 
jāspēj sniegt valsts pārvaldes iestādei, 
valsts konkurences iestādei un Komisijai 
informāciju, kas minēta 6. un 6.a pantā 
un pielikuma 3. daļā.”

Or. de

Pamatojums
Prasības par detalizētas informācijas ilgstošu glabāšanu nav lietderīgas tirgum — tieši 
pretēji — tās rada lieku birokrātiju, izstrādājot ziņojumus, un pārmērīgas izmaksas visiem 
tirgus dalībniekiem. Vēl lielākas bažas izraisa šādu datu apkopota publicēšana. Ir 
nepieņemami, ka regulatīvās iestādes tirgus rīcībā varētu nodot informāciju, ko tās ir 
ieguvušas no tirgus dalībniekiem, ievērojot saglabāšanas prasības. Parasti tā ir slepena un 
jutīga informācija.

Grozījums Nr. 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Pārvades sistēmu operatoriem, 
uzglabāšanas sistēmu operatoriem un SDG
sistēmu operatoriem piecus gadus jāspēj 
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai 

„Pārvades sistēmu operatoriem, 
uzglabāšanas sistēmu operatoriem un SDG 
sistēmu operatoriem trīs gadus jāspēj 
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai 
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informāciju, kas minēta 6. un 6.a pantā un 
pielikuma 3. daļā.”

informāciju, kas minēta 6. un 6.a pantā un 
pielikuma 3. daļā.”

Or. de

Pamatojums
Lai panāktu vēlamo kontroles uzlabošanos, trīs gadu termiņš šķiet pietiekams.

Grozījums Nr. 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10.a punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
6.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Pievieno šādu 6.c pantu:
„6.c pants
Informācijas publicēšanas ierobežojumi
Ja pārvades sistēmu, uzglabāšanas 
iekārtu vai sašķidrinātās dabasgāzes 
(SDG) iekārtu operators uzskata, ka 
konfidencialitātes dēļ nevar publicēt visus 
nepieciešamos datus, viņam atbildīgajām 
iestādēm jāpieprasa atļauja ierobežot 
attiecīgā punkta vai punktu publicēšanu. 
Atbildīgās iestādes, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi, lemj izsniegt vai 
neizsniegt šādu atļauju, jo īpaši ņemot 
vērā gan nepieciešamību likumīgi 
aizsargāt komerciālu informāciju, gan 
mērķi izveidot dabas gāzes tirgu, kurā 
darbotos konkurence.
Atļauju šī punkta nozīmē neizsniedz, ja 
trim vai vairākiem tīkla lietotājiem ir 
līgumos paredzēta jauda vienā un tajā 
pašā punktā.

Or. de
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Pamatojums

Dažos gadījumos publicēšana var būt pretrunā ar valstu noteikumiem datu aizsardzības jomā 
vai arī pretrunā ar mērķi izveidot gāzes tirgu, kurā darbotos konkurence. Tāpēc ir lietderīgi 
izņēmuma kārtā atļaut atsevišķu gadījumu pārbaudi.

Grozījums Nr. 245
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – b) apakšpunkts 
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Šādi aizstāj 2. punktu: „2. svītrots
Lai ļautu tīkla lietotājiem laikus veikt 
nepieciešamās izmaiņas, pārvades 
sistēmas operatori tiešsaistē sniedz 
pietiekamu, laicīgu un drošticamu 
informāciju par tīkla lietotāju balansa 
(līdzsvarošanas) statusu.
Sniegtajai informācijai ir jābūt tikpat 
detalizētai kā pārvades sistēmas 
operatoram pieejamajai informācijai, un 
tai jāatspoguļo laikposms, par kuru 
aprēķina balansa maksas 
(nelīdzsvarotības maksājumus).
Par šīs informācijas sniegšanu neiekasē 
samaksu.”

Or. de

Grozījums Nr. 246
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – b) apakšpunkts 
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai ļautu tīkla lietotājiem laikus veikt 
nepieciešamās izmaiņas, pārvades sistēmas 
operatori tiešsaistē sniedz pietiekamu, 
laicīgu un drošticamu informāciju par tīkla 
lietotāju balansa (līdzsvarošanas) statusu.

2. Lai ļautu tīkla lietotājiem laikus veikt 
nepieciešamās izmaiņas, pārvades sistēmas 
operatori viņiem tiešsaistē sniedz 
pietiekamu, laicīgu un drošticamu 
informāciju par viņu individuālo balansa 
(līdzsvarošanas) statusu, neskarot 
individuālo lietotāju kontu slepenību.

Sniegtajai informācijai ir jābūt tikpat 
detalizētai kā pārvades sistēmas 
operatoram pieejamajai informācijai, un tai 
jāatspoguļo laikposms, par kuru aprēķina 
balansa maksas (nelīdzsvarotības 
maksājumus).

Sniegtajai informācijai ir jābūt tādai pašai
kā pārvades sistēmas operatoram 
pieejamajai informācijai, un tai jāatspoguļo 
laikposms, par kuru aprēķina balansa 
maksas (nelīdzsvarotības maksājumus).

Par šīs informācijas sniegšanu neiekasē 
samaksu.”

Or. en

Pamatojums
Ir jāpanāk līdzsvars starp pārredzamību un slepenību.

Grozījums Nr. 247
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – b) apakšpunkts 
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
7. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par šīs informācijas sniegšanu neiekasē 
samaksu.”

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 248
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – c) apakšpunkts 
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
7. pants – 4., 5., un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Svītro 4., 5. un 6. punktu. svītrots

Or. de

Pamatojums

Spēkā esošās gāzes regulas 4., 5., un 6. punktam ir jāpaliek spēkā.

Grozījums Nr. 249
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts – b) apakšpunkts 
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
7. pants – 4., 5., un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Svītro 4., 5. un 6. punktu. svītrots

Or. de

Pamatojums

Regulas Nr. 1775/2005 4., 5. un 6. pantā sistēmas lietotāji tiek mudināti pēc iespējas 
līdzsvarot to, ko viņi vēlas ievadīt sistēmā vai aizvadīt no tās. Tas ir nepieciešams sistēmas 
stabilitātes nodrošināšanai. Turklāt izmaksas, ko izraisa sistēmas nevienmērība, būtu 
jāsadala starp visiem sistēmas izmantotājiem. Tādējādi paaugstinātos cenas 
galapatērētājiem. Valsts regulatīvā iestāde lemj par līdzsvarošanas maksas pamatotību.
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Grozījums Nr. 250
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi pārvades, uzglabāšanas un SDG 
sistēmas operatori veic saprātīgus 
pasākumus, lai jaudas tiesības būtu brīvi 
tirgojamas un veicinātu šādu tirdzniecību. 
Katrs operators izstrādā saskaņotus 
transportēšanas, SDG iekārtas un 
uzglabāšanas līgumus un procedūras 
primārajam tirgum, lai veicinātu sekundāru 
jaudu tirdzniecību un atzītu primāro jaudas 
tiesību nodošanu, ja sistēmas lietotāji to ir 
darījuši zināmu. 

Visi pārvades, uzglabāšanas un SDG 
sistēmas operatori veic saprātīgus 
pasākumus, lai jaudas tiesības būtu brīvi 
tirgojamas un veicinātu šādu tirdzniecību. 
Tie ir jāveic, ievērojot pārredzamības un 
nediskriminācijas principus. Katrs 
operators izstrādā saskaņotus 
transportēšanas, SDG iekārtas un 
uzglabāšanas līgumus un procedūras 
primārajam tirgum, lai veicinātu sekundāru 
jaudu tirdzniecību un atzītu primāro jaudas 
tiesību nodošanu, ja sistēmas lietotāji to ir 
darījuši zināmu. 

Or. ro

Pamatojums
Pārredzamības un nediskriminācijas princips nodrošina vienādus nosacījumus visiem 
operatoriem un aizsargā patērētāju intereses.

Grozījums Nr. 251
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
8.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

Mazumtirdzniecības tirgiem nav nekā kopīga ar tīkliem. Tie ir pakļauti konkurencei dabas 
gāzes nozarē un līdz ar to arī konkurences tiesībām. Mazumtirdzniecības tirgu pārvalda 
konkurences pārvaldības iestādes.

Grozījums Nr. 252
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
8.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Šos noteikumus publisko, tos izstrādā 
nolūkā saskaņot piekļuvi pārrobežu 

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

pārvaldes iestādes.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņotu pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu mērķis nav nepieciešams reģionālā un 
Kopienas līmenī labi darbojošos tirgu izveidei, kam ir jāpaliek prioritātei. Šāda regulēšanas 
mērķa sekas būtu pilnībā jānovērtē un tā izmaksas un priekšrocības ir rūpīgi jāizvērtē, ņemot 
vērā, ka tas, iespējams, radīs lielas neatgūstamas izmaksas, kas pārsniegs ieguvumus.

Grozījums Nr. 253
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
8.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai veicinātu funkcionējošu un pārskatāmu 
pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu 
veidošanos reģionālā un Kopienas mērogā, 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikti 
pārvades sistēmu operatoru un sadales 
sistēmu operatoru pienākumi attiecībā uz 
līgumiem, saistībām pret patērētāju, datu 
apmaiņas un norēķinu noteikumiem, datu 
īpašumtiesībām un uzskaiti.

Or. de

Pamatojums

Regula nosaka piekļuvi pārvades sistēmai. Saskaņā ar to gāzes tirgotāju / piegādes 
uzņēmumu pienākumi pret patērētājiem tajā nav noteikti.
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Grozījums Nr. 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
8.a pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šos noteikumus izstrādā nolūkā vienkāršot 
un nodrošināt piekļuvi pārrobežu 
patērētājiem. Pēc izskatīšanas 
regulatīvajās iestādēs tos publicē.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu pārziņā paliek mazumtirdzniecības tirgi, kā arī pamatnoteikumi attiecībā uz, 
piemēram, sadales sistēmu operatoriem. Līdzīgi kā pakalpojumu tirgū, piekļuvi pārrobežu 
patērētājiem var nodrošināt arī bez Eiropas mēroga saskaņošanas.

Grozījums Nr. 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
8.a pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos noteikumos ir paredzēta sadales 
iestāžu un to personāla ienākumu 
nošķiršana no galapatērētājiem pārdotās 
enerģijas ienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz gāzes sadali būtiski ir veicināt efektivitāti ar piemērotiem tarifiem. Īpaši būtiski ir 
novērst jebkuru kaitīgu vēlmi kāpināt enerģijas patēriņu.
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Grozījums Nr. 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Šādi aizstāj 9. panta nosaukumu.
„Pamatnostādnes par kompensācijas 
mehānismu starp pārvades sistēmu 
operatoriem”

Or. en

Pamatojums
Virsraksta grozījums, lai novērstu iespēju sajaukt ar 2.e pantā minētajām pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 257
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ziņas par informācijas sniegšanu, 
tehnisko informāciju, kas vajadzīga, lai 
tīkla lietotāji varētu efektīvi piekļūt 
sistēmai, noteiktajiem (būtiskajiem) 
punktiem saistībā ar pārskatāmības 
prasībām, tostarp informāciju, ko publicē 
par visiem noteiktajiem (būtiskajiem) 
punktiem un termiņus, kādos šī informācija 
jāpublicē, saskaņā ar 6. un 6.a punktu;

c) ziņas par informācijas sniegšanu, ar 
tīklu saistīto tehnisko informāciju, kas 
vajadzīga, lai tīkla lietotāji varētu efektīvi 
piekļūt sistēmai, noteiktajiem (būtiskajiem) 
punktiem saistībā ar pārskatāmības 
prasībām, tostarp informāciju, ko publicē 
par visiem noteiktajiem (būtiskajiem) 
punktiem un termiņus, kādos šī informācija 
jāpublicē, saskaņā ar 6. un 6.a punktu;

Or. de
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Pamatojums
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1775/2005 Komisijai ir tiesības tikai grozīt likumdevēja 
pieņemtās pamatnostādnes, nevis tās pieņemt. Ar šo pantu Komisijai tiek dotas pilnas tiesības 
pieņemt saskaņā ar tās uzskatiem „harmonizācijas” nolūkos nepieciešamās pamatnostādnes. 
Demokrātijas principam neatbilst šāda vispārēja atļaujas piešķiršana pamatnostādņu 
pieņemšanai tikai ar harmonizācijas mērķi.

Grozījums Nr. 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 1. punkts – d) līdz h) apakšpunkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ziņas par tarifu metodoloģiju saskaņā 
ar 3. punktu;

svītrots

e) ziņas par balansēšanas (līdzsvarošanas) 
noteikumiem saskaņā ar 7. punktu;
f) ziņas par procedūrām primārajā tirgū, 
lai veicinātu jaudas tirdzniecību 
sekundārajā tirgū un primāro jaudas 
tiesību nodošanu starp tīkla lietotājiem, 
saskaņā ar 8. pantu;
g) ziņas par mazumtirdzniecības tirgus 
jautājumiem, kas minēti 8.a pantā;
h) ziņas par jautājumiem, kas minēti 
2.c panta 3. punktā.

Or. de

Pamatojums

Pilnvaras pamatnostādņu jomā, ko šeit ierosina Komisija, izmantojot „regulatīvo kontroles 
procedūru” būtiski ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības, tāpēc tās ir jānoraida.



PE404.708v01-00 74/83 AM\717804LV.doc

LV

Grozījums Nr. 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 1. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ziņas par mazumtirdzniecības tirgus 
jautājumiem, kas minēti 8.a pantā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nepieciešamajiem noteikumiem attiecībā uz mazumtirdzniecības tirgiem jābūt dalībvalstu 
pārziņā.

Grozījums Nr. 260
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 1. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ziņas par mazumtirdzniecības tirgus 
jautājumiem, kas minēti 8.a pantā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skatīt direktīvas par iekšējo gāzes tirgu 15. panta 4. punkta pamatojumu.
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Grozījums Nr. 261
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 1. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ziņas par mazumtirdzniecības tirgus 
jautājumiem, kas minēti 8.a pantā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņotu pārrobežu mazumtirdzniecības tirgu mērķa sasniegšana nav nepieciešama 
reģionālā un Kopienas līmenī labi darbojošos tirgu izveidei, kam arī turpmāk ir jābūt 
prioritātei. Labas prakses priekšlikumi bieži vien ir vēlamāki par oficiālām pamatnostādnēm 
attiecībā uz mazumtirdzniecības tirgu, uz kuru pārsvarā attiecas subsidiaritāte. Pat ja mēs 
atbalstītu pamatnostādnes par pārmērīgi zemu regulētu tarifu atcelšanu, regulatoru pilnvaras 
varētu ierobežot valsts tiesību akti.

Grozījums Nr. 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit Herczog, 
Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 2. punkts – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

2.c panta 3. punktā minētajiem elementiem nav jāparādās šo pamatnostādņu 9. pantā.
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Grozījums Nr. 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums
Pilnvaras pieņemt pamatnostādnes attiecībā uz 2.c panta 3. punktu ir paredzētas 2.e panta 
3. punktā. Tā kā Komisija drīkst mainīt, taču nedrīkst pieņemt pārejās pamatnostādnes, kas
minētas 9. panta 1. punktā, ir jāsvītro to sistemātisks uzskaitījums 9. pantā.

Grozījums Nr. 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatnostādnes par 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem jautājumiem 
saistībā ar pārvades sistēmu operatoriem ir 
izklāstītas pielikumā.

2. Pamatnostādnes par 1. punkta a), b) un c) 
apakšpunktā minētajiem jautājumiem 
saistībā ar pārvades sistēmu operatoriem ir 
izklāstītas pielikumā. Nepieciešamās 
pamatnostādnes par 1. punkta a), b) un c) 
apakšpunktā minētajiem jautājumiem 
saistībā ar uzglabāšanas sistēmas un 
sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas 
operatoriem, kā arī pamatnostādnes 
attiecībā uz 1. punkta d), e) un f) 
apakšpunktam ir jāpieņem vēlāk ar parastu 
procedūru un ir iekļautas šīs regulas 
2. pielikumā.

Or. de
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Pamatojums

Ar šo priekšlikumu jānodrošina, ka pamatnostādnes ar parasto procedūru pieņem Parlaments 
un Padome. Komisijai jānodod tikai pilnvaras veikt potenciāli nepieciešamo pielāgošanu. 
Komisija norāda, ka pamatnostādnes ir vajadzīgas regulas mērķu sasniegšanai, tāpēc tās arī 
jānosaka saskaņā ar regulu. Komisijai būs iespējas atbilstīgi pašreizējai procedūrai iesniegt 
nepieciešamos papildinājumus.

Grozījums Nr. 265
Herbert Reul

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt pirmajā daļā minētās
pamatnostādnes un pieņemt 
pamatnostādnes par jautājumiem, kas 
minēti 1. punktā. Minētos pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, cita starpā to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.”

Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
atbilstīgi 14. panta 2. punktā minētajai 
procedūrai, lai garantētu to atbilstīgu 
transponēšanu visās dalībvalstīs. Turklāt 
Komisija var prasīt Energoregulatoru 
sadarbības aģentūrai un PSOET/gāzes 
PSOET grozīt ierosinātās pamatnostādnes 
kā paredzēts 2.e panta 3. punktā.

Or. de

Pamatojums
Komitoloģijas procedūrai būtu jānodrošina, lai pamatnostādnes kļūtu saistošas ar mērķi tās 
vienoti transponēt Eiropā. Novērtēšana būtu jāatstāj to ekspertu ziņā, kas pārzina pilnībā 
tirgu.

Grozījums Nr. 266
Erika Mann

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt pirmajā daļā minētās 
pamatnostādnes un pieņemt 
pamatnostādnes par jautājumiem, kas 
minēti 1. punktā. Minētos pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, cita starpā to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.”

Komisija var grozīt pirmajā daļā minētās 
pamatnostādnes. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus pieņem saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1775/2005 Komisijai ir tiesības tikai grozīt likumdevēja 
pieņemtās pamatnostādnes, nevis tās pieņemt. Ar šo pantu Komisijai tiek dotas pilnas tiesības 
pieņemt saskaņā ar tās uzskatiem „harmonizācijas” nolūkos nepieciešamās pamatnostādnes. 
Šāda vispārēja atļaujas piešķiršana pamatnostādņu pieņemšanai tikai ar harmonizācijas 
mērķi neatbilst demokrātijas principam.

Grozījums Nr. 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt pirmajā daļā minētās 
pamatnostādnes un pieņemt 
pamatnostādnes par jautājumiem, kas 
minēti 1. punktā. Minētos pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, cita starpā to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Komisija var grozīt pirmajā daļā minētās 
pamatnostādnes. Minētos pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, cita starpā to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. de
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Pamatojums

Ar priekšlikumu jānodrošina, ka pamatnostādnes atbilstošā kārtībā pieņem Parlaments un 
Padome. Komisijai jānodod tikai pilnvaras veikt potenciāli nepieciešamo pielāgošanu. 
Komisija norāda, ka pamatnostādnes ir vajadzīgas regulas mērķu sasniegšanai, tāpēc tās arī 
jānosaka saskaņā ar regulu.

Grozījums Nr. 268
Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek grozītas pirmajā daļā minētās 
pamatnostādnes un pieņemtas 
pamatnostādnes par 1. punktā minētajiem 
punktiem, Komisija iepriekš veic ietekmes 
novērtējumu un visu pamatnostādņu 
skarto pušu aptauju, tostarp 
nepieciešamības gadījumā arī piegādes 
uzņēmumu, patērētāju, tīkla lietotāju, 
pārvades, sadales sistēmas operatoru, 
SDG iekārtu un uzglabāšanas iekārtu 
operatoru aptauju un aicina iesaistīties 
aģentūru.

Or. fr

Pamatojums

 Ja Komisijas izpildpilnvaras attiecina uz visu šo regulu, ir vēlams panākt pārredzamību un 
ieviest konsultāciju mehānismus (kādi pastāv Eiropas tīkla un gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam) īpaši tādu ļoti tehnisku jautājumu jomā kā piekļuve 
infrastruktūrām.



PE404.708v01-00 80/83 AM\717804LV.doc

LV

Grozījums Nr. 269
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nepieciešamības gadījumā un pēc 
aģentūras priekšlikuma atbilstīgi 2.e 
panta 1. punktam Komisija var pieņemt 
stratēģiskas pamatnostādnes 2.c panta 
3. un 5. punktā minētajās jomās un šīs 
pamatnostādnes būs pamats Eiropas tīkla 
un gāzes pārvades sistēmu operatoru 
Eiropas tīklam, lai sagatavotu 2.c panta 
3. punktā minētos sīki izstrādātos 
tehniskos kodeksus un 2.c panta 5. punktā 
minēto 10 gadu plānu.

Or. en

Pamatojums

9. pantā būtu jāiekļauj arī iespēja pieņemt „stratēģiskas pamatnostādnes” tā pat kā līdzīgus 
grozījumus kodeksiem un investīciju plāniem. 

Grozījums Nr. 270
Umberto Guidoni

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nepieciešamības gadījumā un pēc 
aģentūras priekšlikuma atbilstīgi 2.e 
panta 1. punktam Komisija var pieņemt 
stratēģiskas pamatnostādnes 2.c panta 
3. un 5. punktā minētajās jomās un šīs 
pamatnostādnes būs pamats Eiropas tīkla 
un gāzes pārvades sistēmu operatoru 
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Eiropas tīklam, lai sagatavotu 2.c panta 
3. punktā minētos sīki izstrādātos 
tehniskos kodeksus un 2.c panta 5. punktā 
minēto 10 gadu plānu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 2.e pantā noteikto procedūru 9. pantā būtu jāiekļauj arī iespēja pieņemt 
„stratēģiskas pamatnostādnes”, ievērojot to pašu citām pamatnostādnēm regulā noteikto 
procedūru. Līdz ar to šim pantam ir jāpievieno 2. a punkts. Šajā pantā paredzētais 
pamatnostādņu saraksts ir jāizskata 11 jomu aspektā.

Grozījums Nr. 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Šādi aizstāj 13. panta 1.a punktu:
"1. Dalībvalstis rūpējas par to, lai valsts 
regulatīvajām iestādēm, kas ir izveidotas 
saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 
25. pantu, būtu pilnvaras efektīvi 
nodrošināt šīs regulas ievērošanu, 
piešķirot tām juridiskas pilnvaras noteikt 
efektīvas, atturošas un samērīgas 
sankcijas, balstoties uz sistēmas operatora
10 % apgrozījuma valsts tirgū par
procedūru vai atsaucot operatora licenci. 
Dalībvalstis informē Komisiju par šiem 
noteikumiem līdz 2010. gada 1. janvārim 
un pēc iespējas — ātrāk par visiem 
turpmākajiem grozījumiem.”

Or. en

(Regulas (EK) Nr. 1775/2005 13. panta 1. punkts ir jāpielāgo.)
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Pamatojums
Līdz šim, īstenojot Regulu 1775/2005, ir konstatēti trūkumi, jo dalībvalstis nenosaka efektīvas 
sankcijas. Neievērošanas gadījumā nepastāvēs sarunu iespējas un regulatoriem būs iespēja 
efektīvi izmantot savas pilnvaras.

Grozījums Nr. 272
Giles Chichester

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Šādi aizstāj 13. panta 1.a punktu:
"1. Dalībvalstis rūpējas par to, lai valsts 
regulatīvajām iestādēm, kas ir izveidotas 
saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 
25. pantu, būtu pilnvaras efektīvi 
nodrošināt šīs regulas ievērošanu, 
piešķirot tām vai citām iestādēm 
juridiskas pilnvaras izdot rīkojumus šajā 
saistībā un noteikt efektīvas, atturošas un 
samērīgas sankcijas. Dalībvalstis informē 
Komisiju par šiem noteikumiem līdz 
2010. gada 1. janvārim un pēc iespējas —
ātrāk par visiem turpmākajiem 
grozījumiem.”

Or. en

(Regulas (EK) Nr. 1775/2005 13. panta 1. punkts ir jāpielāgo.)

Pamatojums

Līdz šim, īstenojot Regulu 1775/2005, ir konstatēti trūkumi, jo dalībvalstis nenosaka efektīvas 
sankcijas. Madrides forumā tika paustas dziļas bažas par to, ka regulatīvās iestādes 
ierobežoti izmanto pilnvaras noteikt sankcijas par regulas noteikumu neievērošanu. 
Neievērošanas gadījumā nepastāvēs sarunu iespējas un regulatoriem būs iespēja efektīvi 
izmantot savas pilnvaras.
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Grozījums Nr. 273
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula Nr. 1775/2005 (EK)
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Šādi aizstāj 13. panta 1.a punktu:
"1. Dalībvalstis rūpējas par to, lai valsts 
regulatīvajām iestādēm, kas ir izveidotas 
saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK 
25. pantu, būtu pilnvaras efektīvi 
nodrošināt šīs regulas ievērošanu, 
piešķirot tām vai citām iestādēm 
juridiskas pilnvaras izdot rīkojumus šajā 
saistībā un noteikt efektīvas, atturošas un 
samērīgas sankcijas. Dalībvalstis informē 
Komisiju par šiem noteikumiem līdz 
2010. gada 1. janvārim un pēc iespējas —
ātrāk par visiem turpmākajiem 
grozījumiem.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Enerģijas regulatoru padomes skatījumā līdz šim, īstenojot Regulu 1775/2005, ir 
konstatēti trūkumi, jo dalībvalstis nenosaka efektīvas sankcijas. Ir jārūpējas, lai efektīvi tiktu 
izmantotas regulatoru izpildpilnvaras noteikt sankcijas par regulas noteikumu neievērošanu.
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