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Grozījums Nr. 178
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. c punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
-5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Iekļauj šādu pantu:
„5.a pants”

Eiropas solidaritāte
1. Dalībvalstis koordinē savas darbības, 
lai nodrošinātu drošu, daudzveidīgu un 
efektīvu Eiropas tirgus apgādi ar gāzi. 
Dalībvalstis sadarbojas šādās jomās:
a) valstu neatliekamo pasākumu 
saskaņošana, kā minēts Direktīvas 
2004/67/EK 8. pantā;
b) elektroenerģijas un dabasgāzes tīklu 
nepieciešamo starpsavienojumu 
noteikšana un vajadzības gadījumā izbūve 
vai modernizācija;
c) savstarpējās palīdzības nosacījumi un 
praktiskā kārtība.
2. Lai izvairītos no izolētu tirgus 
veidošanās un palīdzētu izveidot vienotu 
Eiropas gāzes tirgu, dalībvalstis 
sadarbojas, veidojot un īstenojot jaunus 
projektus, kas saistīti ar 
starpsavienojumiem starp dalībvalstīm, 
SDG iekārtām un krātuvēm. 
3. Lai nodrošinātu kopīgas Eiropas 
enerģētikas politikas īstenošanu, 
dalībvalstis saskaņo tās savas darbības, 
kas attiecas uz trešo valstu piegādātājiem.
4. Komisija izveido tehniskos un 
ekonomikas pasākumus, lai prioritārā 
kārtā izveidotu jaunu infrastruktūru 
izolēto tirgu savienošanai ar dalībvalstu 
pārvades sistēmām."

Or. lt
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Grozījums Nr. 179
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai garantētu piegādes drošību iekšējā 
dabasgāzes tirgū, dalībvalstis sadarbojas, 
sekmējot reģionālo un divpusējo 
solidaritāti.

1. Lai garantētu piegādes drošību iekšējā 
dabasgāzes tirgū, dalībvalstis, neradot 
nesamērīgi lielu slogu tirgus 
dalībniekiem, sadarbojas, sekmējot 
reģionālo un divpusējo solidaritāti.

Or. en

Pamatojums

Solidaritātes nolīgumu uzdevums ir nodrošināt, ka netiek grauts tirgus un cenu signāli ir 
efektīvi arī turpmāk, īpaši periodos, kad ir liels pieprasījums.

Grozījums Nr. 180
Eugenijus Maldeikis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai garantētu piegādes drošību iekšējā 
dabasgāzes tirgū, dalībvalstis sadarbojas, 
sekmējot reģionālo un divpusējo 
solidaritāti.

1. Lai garantētu piegādes drošību iekšējā 
dabasgāzes tirgū, dalībvalstis sadarbojas, 
lai izveidotu starpsavienojumus un 
sekmētu reģionālo un divpusējo 
solidaritāti.

Or. lt
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Grozījums Nr. 181
Eugenijus Maldeikis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadarbība attiecas uz situācijām, kad 
īstermiņā veidojas vai var veidoties 
nopietni piegādes traucējumi dalībvalstī.
Tajā ietver

2. Sadarbība attiecas uz situācijām, kad 
īstermiņā veidojas vai var veidoties 
nopietni piegādes traucējumi dalībvalstī.

(a) valstu neatliekamo pasākumu 
saskaņošanu, kā minēts Direktīvas 
2004/67/EK 8. pantā;
(b) elektroenerģijas un dabasgāzes tīklu 
nepieciešamo starpsavienojumu 
noteikšanu un attiecīgā gadījumā izbūvi 
vai modernizāciju;
(c) savstarpējās palīdzības nosacījumus 
un kārtību.

Or. lt

Grozījums Nr. 182
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par sadarbību informē Komisiju. 3. Par sadarbību informē Komisiju, 
dalībvalstis un citus tirgus dalībniekus.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka attiecībā uz šādas sadarbības un savstarpējās palīdzības 
noteikumiem vai pamatnostādnēm tiek ievēroti labas regulatīvās prakses un pārredzamības 
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principi.

Grozījums Nr. 183
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/55/EK
5.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums, ka pamatnostādnes jāpieņem saskaņā ar regulatīvās kontroles 
procedūru ievērojami samazina Eiropas Parlamenta tiesības, un tādēļ ir jānoraida.

Grozījums Nr. 184
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/55/EK
5.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Mūsuprāt, pamatnostādnes, kas attiecas uz reģionu solidaritāti, nav vajadzīgas, ko šajā pantā 
ir ietverti nepieciešamie noteikumi.

Grozījums Nr. 185
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/55/EK
5.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ierosinātā komitoloģijas procedūra var ierobežot Eiropas Parlamenta ietekmi. Tādā veidā uz 
svarīgi lēmumi par iekšējā enerģijas tirgus formu vairs neietilptu demokrātiskas 
likumdošanas procedūras darbības jomā. Tā kā komitoloģijas procedūras rezultātam var būt 
ļoti tālejošas sekas un šādas svarīgas pamatnostādnes ietekmē tādu nošķiršanu paredzošo 
tiesību aktu jēgu, kas attiecas uz pārvades sistēmas operatoriem, komitoloģijas procedūras 
izmantošana ir jānoraida.

Grozījums Nr. 186
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/55/EK
5.a pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Gada laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija pieņem reģionālās 
solidārās sadarbības pamatnostādnes
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 30. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/55/EK
5.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija var grozīt reģionālās solidārās 
sadarbības pamatnostādnes. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, groza saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto Parlamenta 
un Padomes procedūru. Komisiju pilnvaro tikai veikt nepieciešamos grozījumus.
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Grozījums Nr. 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/55/EK
5.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija var pieņemt reģionālās 
solidārās sadarbības pamatnostādnes, 
respektējot valstu tiesības lemt par saviem 
dabas resursiem. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. nl

Pamatojums

Solidaritāte ir laba, taču katrai valstij ir jābūt tiesīgai lemt par saviem dabas resursiem.

Grozījums Nr. 189
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/55/EK
5.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija var pieņemt reģionālās un 
Eiropas solidārās sadarbības 
pamatnostādnes. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. lt
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Grozījums Nr. 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. 
Reģionālās sadarbības aptvertā 
ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
1775/2005 2.h panta 3. punktu.”

1. Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu 
valstu tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo 
īpaši dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci.

2. Ja reģionālā sadarbība starp vairākām 
dalībvalstīm ir apgrūtināta, Komisija pēc 
šo dalībvalstu kopīga lūguma, vienojoties 
ar visām iesaistītajām dalībvalstīm, var 
iecelt reģionālo koordinatoru. 
3. Reģionālais koordinators reģiona 
līmenī veicina valstu pārvaldes iestāžu un 
jebkuru citu kompetentu valsts iestāžu, 
tīkla operatoru, dabasgāzes biržu, tīkla 
lietotāju un tirgus dalībnieku sadarbību. 
Reģionālais koordinators jo īpaši:
a) veicina jaunas efektīvas investīcijas 
starpsavienojumos. Lai to paveiktu, 
reģionālais koordinators palīdz pārvades 
sistēmas operatoriem izstrādāt reģionālā 
starpsavienojuma plānu un palīdzēt 
koordinēt viņu investīciju lēmumus un 
vajadzības gadījumā arī atvērto 
pieteikšanās (open season) procedūru;
b) veicina tīklu efektīvu un drošu 
izmantošanu. Lai to paveiktu, reģionālais 
koordinators palīdz koordinēt pārvades 
sistēmas operatoru, valstu pārvaldes 
iestāžu un citu kompetentu valsts iestāžu 
sadarbību, lai izstrādātu kopējus 
piešķiršanas un kopīgus aizsardzības 
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mehānismus;
c) ik gadu iesniedz Komisijai un 
attiecīgajām dalībvalstīm pārskatu par 
reģionā sasniegto un par grūtībām vai 
šķēršļiem, kas varētu kavēt attīstību.

Or. en

Pamatojums

Reģionālajiem koordinatoriem var būt svarīga loma, veicinot dialogu starp dalībvalstīm, 
īpaši attiecībā uz pārrobežu investīcijām.

Grozījums Nr. 191
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci.
Reģionālās sadarbības aptvertā 
ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfiskajām teritorijām, ko noteikusi 
Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
1775/2005 2.h panta 3. punktu.”

Dalībvalstu kompetentās iestādes un 
valsts pārvaldes iestādes sadarbojas, lai 
integrētu valstu tirgus vismaz reģionālā 
mērogā. Tās jo īpaši veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā, lai tādējādi 
izveidotu konkurētspējīgu iekšējo tirgu un
sekmētu tiesisko un regulatīvo sistēmu
saskaņošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka reģionālās sadarbības rezultātā rodas saskaņots un patiešām visu Eiropu 
aptverošs tirgus, reģionu sadarbība ir nepieciešama arī regulatoru, PSO un ACER līmenī. 
ACER jādod arī iespēja sniegt ieteikumus, kas nepieciešami tirgus integrācijas veicināšanai.
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Grozījums Nr. 192
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. 
Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfisko teritoriju 
definīcijām, ko noteikusi Komisija saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.h panta 
3. punktu.”

Dalībvalstis un to valsts pārvaldes iestādes
sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus 
vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā, lai tādējādi 
izveidotu konkurētspējīgu iekšējo tirgu un 
sekmētu tiesisko un regulatīvo sistēmu 
saskaņošanu. Reģionālās sadarbības 
aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfisko teritoriju definīcijām, ko 
noteikusi Komisija saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1775/2005 2.h panta 3. punktu.”

Or. en

Pamatojums

Reģionālā sadarbība varētu veicināt tirgus integrāciju un palīdzēt izveidot konkurētspējīgu 
Eiropas tirgu. Lai nodrošinātu, ka reģionālās sadarbības rezultātā rodas saskaņots un 
patiešām visu Eiropu aptverošs tirgus, reģionu sadarbība ir nepieciešama arī regulatoru, 
PSO un ACER līmenī. Jebkāda veida virzība uz reģionālajiem tirgiem nedrīkst būt izslēdzoša 
un šādam  tirgum jāizveido skaidra regulatīvā sistēma.

Grozījums Nr. 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē 

Dalībvalstis un to valsts pārvaldes iestādes
sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus 
vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
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tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. 
Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfisko teritoriju 
definīcijām, ko noteikusi Komisija saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.h panta 
3. punktu.”

sadarbību reģionālā mērogā, lai tādējādi 
izveidotu konkurētspējīgu iekšējo tirgu un 
sekmētu tiesisko un regulatīvo sistēmu 
saskaņošanu. Reģionālās sadarbības 
aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfisko teritoriju definīcijām, ko 
noteikusi Komisija saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1775/2005 2.h panta 3. punktu.”

Or. en

Pamatojums

Reģionālā sadarbība varētu veicināt tirgus integrāciju un palīdzēt izveidot konkurētspējīgu 
Eiropas tirgu. Lai nodrošinātu, ka sadarbības rezultātā rodas saskaņots un patiešām visu 
Eiropu aptverošs tirgus, reģionu sadarbība ir nepieciešama arī regulatoru, PSO un ACER 
līmenī. ACER jādod arī iespēja sniegt ieteikumus, kas nepieciešami tirgus integrācijas 
veicināšanai. Jebkāda veida virzība uz reģionālajiem tirgiem nedrīkst būt izslēdzoša un 
šādiem  tirgiem jāizveido skaidra regulatīvā sistēma.

Grozījums Nr. 194
Eugenijus Maldeikis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci.
Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfisko teritoriju 
definīcijām, ko noteikusi Komisija saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.h panta 
3. punktu.”

Dalībvalstis un valsts pārvaldes iestādes
sadarbojas, lai integrētu valstu tirgus 
vismaz reģionālā mērogā. Tās jo īpaši
nodrošina tīklu operatoru sadarbību 
reģionālā mērogā un veicina tiesisko un 
regulatīvo sistēmu saskaņošanu.
Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfisko teritoriju 
definīcijām, ko noteikusi Komisija saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.h panta 
3. punktu.”

Or. lt



PE404.543v01-00 14/111 AM\717987LV.doc

LV

Grozījums Nr. 195
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un sekmē
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci. 
Reģionālās sadarbības aptvertā ģeogrāfiskā 
teritorija atbilst ģeogrāfisko teritoriju 
definīcijām, ko noteikusi Komisija saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.h panta 
3. punktu.”

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā un nodrošina
tiesisko un regulatīvo sistēmu konsekvenci.
Turklāt dalībvalstis nodrošina kaimiņos 
esošu dalībvalstu starpsavienojumu 
obligāto līmeni. Reģionālās sadarbības 
aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
ģeogrāfisko teritoriju definīcijām, ko 
noteikusi Komisija saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 1775/2005 2.h panta 3. punktu.”

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu patiesi starptautisku gāzes tirgu, jābūt pietiekamiem savienojumiem starp 
dalībvalstīm. Starpsavienojumu skaita palielināšana uzlabos arī piegāžu drošību.

Grozījums Nr. 196
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja reģionālā sadarbība starp vairākām 
dalībvalstīm ir apgrūtināta, Komisija, 
vienojoties ar iesaistītajām dalībvalstīm, 
var iecelt reģionālo koordinatoru. 
Reģionālais koordinators reģiona līmenī 
veicina pārvaldes iestāžu un jebkuru citu 
kompetentu valsts iestāžu, tīkla operatoru, 
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dabasgāzes biržu, tīkla lietotāju un tirgus 
dalībnieku sadarbību. Reģionālais 
koordinators jo īpaši:
a) veicina jaunas efektīvas investīcijas 
starpsavienojumos. Lai to paveiktu, 
reģionālais koordinators palīdz pārvades 
sistēmas operatoriem izstrādāt reģionālā 
starpsavienojuma plānu un palīdzēt 
koordinēt viņu investīciju lēmumus un 
vajadzības gadījumā arī atvērto 
pieteikšanās (open season) procedūru; 
b) veicina tīklu efektīvu un drošu 
izmantošanu. Lai to paveiktu, reģionālais 
koordinators palīdz koordinēt pārvades 
sistēmas operatoru, valstu pārvaldes 
iestāžu un citu kompetentu valsts iestāžu 
sadarbību, lai izstrādātu kopējus 
piešķiršanas un kopīgus aizsardzības 
mehānismus;
c) ik gadu iesniedz Komisijai un 
attiecīgajām dalībvalstīm pārskatu par 
reģionā sasniegto un par grūtībām vai 
šķēršļiem, kas varētu kavēt attīstību.”

Or. en

Pamatojums

Reģionālā koordinatora iecelšana var veicināt reģionālo sadarbību.

Grozījums Nr. 197
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“1.a Aģentūra atbilstīgi III nodaļai 
sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm 
un neatkarīgiem pārvades sistēmu 
operatoriem, lai nodrošinātu reģionu 
regulatīvo sistēmu konverģenci un 
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tādējādi būtu iespējams izveidot 
konkurētspējīgu iekšējo tirgu.  Ja 
Aģentūra uzskata, ka jāpieņem saistoši 
noteikumi par šādu sadarbību, tā sniedz 
attiecīgus ieteikumus. Reģionālajiem 
tirgiem Aģentūra ir atbildīgā valsts 
pārvaldes iestāde."

Or. en

Grozījums Nr. 198
Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) Iekļauj šādu pantu:
„6.a pants
Vertikāli integrēti uzņēmumi
Lai garantētu pārvades sistēmas 
operatoru neatkarību, dalībvalstis 
nodrošina, ka no [transponēšanas datums 
plus viens gads] vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem ir jāievēro vai nu 7. panta 
1. punkta (a) līdz (d) apakšpunkta un 
9. panta noteikumi, vai arī 9.b panta 
noteikumi.”

Or. en

Pamatojums

Jāizveido alternatīvs veids, kā nodrošināt integrēto uzņēmumu pārvades sistēmas operatoru 
neatkarību.
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Grozījums Nr. 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„–1. Lai garantētu pārvades sistēmas 
operatoru neatkarību, dalībvalstis 
nodrošina, ka no [transponēšanas datums 
plus viens gads] vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem ir jāievēro 7. panta 
1. punkta (a) līdz (d) apakšpunkta vai 
9. panta,  vai arī 9.b panta noteikumi.”

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš produktīvu un efektīvu nošķiršanu kā alternatīvu īpašumtiesību 
nošķiršanai un NSO. Tas nodrošina efektīvu PSO nošķiršanu, nepārkāpjot īpašumtiesības un 
neliekot pārdot pārvades sistēmu vai enerģijas ražošanu.

Grozījums Nr. 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas Paparizov, 
Anni Podimata, Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„–1. Lai garantētu pārvades sistēmas 
operatoru neatkarību, dalībvalstis 
nodrošina, ka no [transponēšanas datums 
plus viens gads] vertikāli integrētiem 
uzņēmumiem ir jāievēro 7. panta 
1. punkta (a) līdz (d) apakšpunkta un 
9. panta noteikumi vai 9.b panta 
noteikumi.”
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš produktīvu un efektīvu juridisku nošķiršanu kā alternatīvu 
īpašumtiesību nošķiršanai un NSO. Tas nodrošina efektīvu PSO nošķiršanu, nepārkāpjot 
īpašumtiesības un neliekot pārdot pārvades sistēmu vai enerģijas ražošanu.

Grozījums Nr. 201
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 1. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„da) vienai un tai pašai personai vai 
personām nav tiesību vadīt pārvades 
sistēmu ar pārvaldes līgumu vai kā citādi 
bez īpašumtiesībām ietekmēt un tieši vai 
netieši kontrolēt vai būt ieinteresētām, vai 
izmantot tiesības uzņēmumā, kas veic 
jebkādas ražošanas vai piegādes 
funkcijas.”

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pastiprināt īpašumtiesību nošķiršanas nosacījumus.

Grozījums Nr. 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var paredzēt atkāpes no 1. 
punkta b) un c) apakšpunkta līdz 

svītrots
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[transponēšanas datums plus divi gadi] ar 
noteikumu, ka pārvades sistēmu operatori 
neietilpst vertikāli integrēta uzņēmuma 
sastāvā.

Or. en

Pamatojums

Neiederas sistēmā, kurā pilnībā nošķirtas īpašumtiesības.

Grozījums Nr. 203
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var paredzēt atkāpes no 1. 
punkta b) un c) apakšpunkta līdz 
[transponēšanas datums plus divi gadi] ar 
noteikumu, ka pārvades sistēmu operatori 
neietilpst vertikāli integrēta uzņēmuma 
sastāvā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Neiederas sistēmā, kurā pilnībā nošķirtas īpašumtiesības.

Grozījums Nr. 204
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var paredzēt atkāpes no 1. 
punkta b) un c) apakšpunkta līdz 
[transponēšanas datums plus divi gadi] ar 
noteikumu, ka pārvades sistēmu operatori 
neietilpst vertikāli integrēta uzņēmuma 
sastāvā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Neiederas sistēmā, kurā pilnībā nošķirtas īpašumtiesības.

Grozījums Nr. 205
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, 
kad vairāki uzņēmumi, kam pieder 
pārvades sistēmas, ir nodibinājuši 
kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades 
sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas 
operators vairākās dalībvalstīs. Citi 
uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties drīkst 
tikai tad, ja atbilstoši 9.a pantam ir 
apstiprināti kā neatkarīgi sistēmas 
operatori.

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, 
kad vairāki uzņēmumi, kam pieder 
pārvades sistēmas, ir nodibinājuši 
kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades 
sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas 
operators vairākās dalībvalstīs. Citi 
uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties drīkst 
tikai tad, ja tie atbilst šī panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Nevienam uzņēmumam, kuram nav pilnībā nošķirtas īpašumtiesības, neļauj darboties kā 
pārvades sistēmas operatoram.
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Grozījums Nr. 206
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, 
kad vairāki uzņēmumi, kam pieder 
pārvades sistēmas, ir nodibinājuši 
kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades 
sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas 
operators vairākās dalībvalstīs. Citi 
uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties drīkst 
tikai tad, ja atbilstoši 9.a pantam ir 
apstiprināti kā neatkarīgi sistēmas 
operatori.

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, 
kad vairāki uzņēmumi, kam pieder
pārvades sistēmas, ir nodibinājuši 
kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades 
sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas 
operators vairākās dalībvalstīs. Citi 
uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties drīkst 
tikai tad, ja tie atbilst šī panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Nevienam uzņēmumam, kuram nav pilnībā nošķirtas īpašumtiesības, neļauj darboties kā 
pārvades sistēmas operatoram.

Grozījums Nr. 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, 
kad vairāki uzņēmumi, kam pieder 
pārvades sistēmas, ir nodibinājuši 
kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades 
sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas 
operators vairākās dalībvalstīs. Citi 
uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties drīkst 

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, 
kad vairāki uzņēmumi, kam pieder 
pārvades sistēmas, ir nodibinājuši 
kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades 
sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas 
operators vairākās dalībvalstīs. Citi 
uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties drīkst 



PE404.543v01-00 22/111 AM\717987LV.doc

LV

tikai tad, ja atbilstoši 9.a pantam ir 
apstiprināti kā neatkarīgi sistēmas 
operatori.

tikai tad, ja tie atbilst šī panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Nevienam uzņēmumam, kuram nav pilnībā nošķirtas īpašumtiesības, neļauj darboties kā 
pārvades sistēmas operatoram.

Grozījums Nr. 208
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, lai 10. panta 
1. punktā minētā komerciāli svarīgā 
informācija, ko ieguvis pārvades sistēmas 
operators, kurš ir bijis vertikāla integrēta 
uzņēmuma sastāvā, un šāda pārvades 
sistēmas operatora darbinieki nenonāktu 
tādu uzņēmumu rīcībā, kas veic kādu no 
ražošanas un piegādes funkcijām.”

6. Dalībvalstis nodrošina:

a) ka 10. panta 1. punktā minētā komerciāli 
svarīgā informācija, ko ieguvis pārvades 
sistēmas operators, kurš ir bijis vertikāla 
integrēta uzņēmuma sastāvā, un šāda 
pārvades sistēmas operatora darbinieki 
nenonāktu tādu uzņēmumu rīcībā, kas veic 
kādu no ražošanas un piegādes funkcijām.

b) ka pārvades sistēmas operators izstrādā 
un īsteno atbilstības programmu, kurā 
izklāstīti pasākumi, kas jāveic, lai 
nepieļautu diskriminējošu rīcību un 
nodrošinātu pārredzamības saistību 
ievērošanu; Šāda programma paredz arī 
konkrētus pārvades sistēmas operatora 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Atbilstību šīm 
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saistībām uzrauga neatkarīga atbilstības 
uzraudzības amatpersona. Valsts 
pārvaldes iestādei ir tiesības noteikt 
sankcijas, ja pārvades sistēmas operators 
pienācīgi neīsteno atbilstības programmu;
c) ka pārvades sistēmas operatori ieceļ 
personu vai izraugās struktūru, kas veic 
atbilstības uzraudzības amatpersonas 
pienākumus un ir atbildīgs par:
(i) atbilstības programmas īstenošanas 
uzraudzību;
ii) gada atbilstības ziņojuma izstrādi un tā 
iesniegšanu valsts pārvaldes iestādei;
(iii) ar atbilstības programmu un tās 
īstenošanu saistītu ieteikumu izveidi;
d) ka atbilstības uzraudzības 
amatpersonas neatkarību it īpaši garantē 
ar darba līgumu un ka atbilstības 
uzraudzības amatpersonai ir piekļuve 
visai nepieciešamajai pārvades sistēmas 
operatoru dokumentācijai, reģistriem un 
birojiem un visai informācijai, kas 
vajadzīga pienācīgai pienākumu 
veikšanai.”

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pastiprināt īpašumtiesību nošķiršanas nosacījumus.

Grozījums Nr. 209
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6.a Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 
sistēmas operators un tā akcionāri atturas 
no jebkādām darbībām, kas vājina tā 
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finansiālās iespējas pildīt saistības, 
neskatoties uz efektīvu tīkla ekspluatāciju 
(finanšu ierobežošanas pasākumi).”

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pastiprināt īpašumtiesību nošķiršanas nosacījumus.

Grozījums Nr. 210
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6.a Vertikāli integrētu uzņēmumu 
nošķiršanas rezultātā nedrīkst 
paaugstināties dabasgāzes tarifi 
patērētājiem vai rasties citas negatīvas 
sociālas sekas.”

Or. xm

Grozījums Nr. 211
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"6.a Šā panta noteikumi attiecas uz 
visiem pārvades sistēmas īpašniekiem vai 
operatoriem neatkarīgi no to izcelsmes 
valsts.”

Or. en
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Pamatojums

Visiem pārvades sistēmas operatoriem, kas darbojas ES, jābūt pakļautiem vienādiem 
uzņēmējdarbības noteikumiem.

Grozījums Nr. 212
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6.a Šā panta noteikumi attiecas uz visiem 
pārvades sistēmas īpašniekiem vai 
operatoriem neatkarīgi no to izcelsmes 
valsts.”

Or. en

Grozījums Nr. 213
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6.b Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka 
pārvades sistēmas operators pilnībā un 
efektīvi ievēro 6. punkta b) un 
c) apakšpunktu. Šis pasākums ir 
paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šā tiesību 
akta elementus, arī papildinot to, un 
minētos pasākumus pieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
paredzēta 30. panta 3. punktā.”

Or. en
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Pamatojums

Komisijai ir jābūt iespējai pieņemt pamatnostādnes, lai nodrošinātu to saistību ievērošanu, 
kuras paredz 7. panta 6. punkts (jauns).

Grozījums Nr. 214
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„6.b Dalībvalstis uzrauga vertikāli 
integrētu uzņēmumu nošķiršanas procesu 
un iesniedz Komisijai ziņojumu par 
paveikto.”

Or. lt

Grozījums Nr. 215
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants svītrots
Pārvades sistēmu īpašnieku un pārvades 
sistēmu operatoru kontrole
1. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, pārvades sistēmas vai pārvades 
sistēmu operatorus nedrīkst kontrolēt 
trešo valstu persona vai personas.
2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.
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Or. en

Pamatojums

Saistībā ar īpašumtiesību nošķiršanu un NSO modeli tika prasīti mehānismi attiecībā uz 
investīcijām no trešo valstu vertikāli integrētiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka arī trešo 
valstu uzņēmumiem ir saistoša īpašumtiesību nošķiršana un NSO. Tā kā īpašumtiesību 
nošķiršana un ISO modelis vairs nav jābūt vienīgajām iespējām, šādi mehānismi vairs nav 
vajadzīgi.

Grozījums Nr. 216
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants svītrots
Pārvades sistēmu īpašnieku un pārvades 
sistēmu operatoru kontrole
1. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, pārvades sistēmas vai pārvades 
sistēmu operatorus nedrīkst kontrolēt 
trešo valstu persona vai personas.
2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

Or. en

Pamatojums

Jebkurš priekšlikums, kas liedz investēt trešām valstīm, mazinās investīciju daudzveidību, kas 
var radīt investīciju trūkumu, palēnināt atklāti funkcionējoša tirgus izaugsmes tempu un 
mazināt sistēmas daudzveidību un elastību.
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Grozījums Nr. 217
Alyn Smith

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants svītrots
Pārvades sistēmu īpašnieku un pārvades 
sistēmu operatoru kontrole
1. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, pārvades sistēmas vai pārvades 
sistēmu operatorus nedrīkst kontrolēt
trešo valstu persona vai personas.
2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

Or. en

Pamatojums

Aizstāts ar jaunu punktu – 7. panta 7. punktu. Jebkurš priekšlikums, kas liedz investēt trešām 
valstīm, mazinās investīciju daudzveidību, kas var radīt investīciju trūkumu, palēnināt atklāti 
funkcionējoša tirgus izaugsmes tempu un mazināt sistēmas daudzveidību un elastību.

Grozījums Nr. 218
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants svītrots
Pārvades sistēmu īpašnieku un pārvades 
sistēmu operatoru kontrole
1. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, pārvades sistēmas vai pārvades 
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sistēmu operatorus nedrīkst kontrolēt 
trešo valstu persona vai personas.
2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

Or. en

Pamatojums

Tā kā samazinās Eiropas Savienībā saražotās gāzes daudzums un steidzami ir nepieciešamas 
investīcijas gāzes infrastruktūrā, ārzemju investoriem nevajadzētu liegt iespēju investēt 
Eiropas infrastruktūrā.

Grozījums Nr. 219
Constanze Angela Krehl

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants svītrots
Pārvades sistēmu īpašnieku un pārvades 
sistēmu operatoru kontrole
1. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, pārvades sistēmas vai pārvades 
sistēmu operatorus nedrīkst kontrolēt 
trešo valstu persona vai personas.
2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

Or. de

Pamatojums

Tā kā samazinās saražotās gāzes daudzums un steidzami ir nepieciešamas investīcijas gāzes 
infrastruktūrā, ārzemju ražotājiem nevajadzētu liegt iespēju investēt Eiropas infrastruktūrā. 
Ja ražotājiem liegs iespēju investēt Eiropas gāzes infrastruktūrā, ražotāji ar savām 
investīcijām nevarēs sniegt savu ieguldījumu Eiropas piegādes drošībā. Šie priekšlikumi 
apdraud arī sen izveidotas partnerības ar ražotājvalstīm.
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Grozījums Nr. 220
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants svītrots
Pārvades sistēmu īpašnieku un pārvades 
sistēmu operatoru kontrole
1. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, pārvades sistēmas vai pārvades 
sistēmu operatorus nedrīkst kontrolēt 
trešo valstu persona vai personas.
2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

Or. de

Pamatojums

Tā kā samazinās saražotās gāzes daudzums un steidzami ir nepieciešamas investīcijas gāzes 
infrastruktūrā, ārzemju ražotājiem nevajadzētu liegt iespēju investēt Eiropas infrastruktūrā. 
Ja ražotājiem liegs iespēju investēt Eiropas gāzes infrastruktūrā, ražotāji ar savām 
investīcijām nevarēs sniegt savu ieguldījumu Eiropas piegādes drošībā. Šie priekšlikumi 
apdraud arī sen izveidotas partnerības ar ražotājvalstīm.

Grozījums Nr. 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, pārvades sistēmas vai pārvades 

1. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, pārvades sistēmas vai pārvades 
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sistēmu operatorus nedrīkst kontrolēt trešo 
valstu persona vai personas.

sistēmu operatorus, krātuves vai krātuvju 
operatorus, mezglus vai mezglu 
operatorus nedrīkst kontrolēt trešo valstu 
persona vai personas.

Or. en

Pamatojums

Gāzes krātuvju iekārtas un mezgli ir būtiski svarīgi gāzes infrastruktūras kā pārvades sistēmu 
elementi, tādēļ noteikumi par trešām valstīm jāattiecina arī uz šiem infrastruktūras 
elementiem.

Grozījums Nr. 222
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm, kuru mērķis ir 
izveidot kopīgu investīciju sistēmu 
enerģijas nozarē un atvērt trešās valsts 
enerģijas tirgu arī Eiropas Savienībā 
dibinātiem uzņēmumiem, var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē līguma starp Kopienu un trešām valstīm jēdziens, lai tas nepārprotami attiektos 
tikai uz īpašiem nolīgumiem enerģētikas jomā, nodrošinot, ka gan ES, gan ārvalstu tirgos tiek 
ievērots tiesiskums, savstarpīguma princips un pastāv vispusīga investīciju aizsardzība.
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Grozījums Nr. 223
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

2. Kopienas nolīgumos ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm, kuru mērķis ir 
izveidot kopīgu investīciju sistēmu 
enerģijas nozarē un atvērt trešās valsts 
enerģijas tirgu arī Eiropas Savienībā 
dibinātiem uzņēmumiem, var paredzēt 
atkāpi no 1. punkta.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē līguma starp Kopienu un trešām valstīm jēdziens, lai tas nepārprotami attiektos 
tikai uz īpašiem nolīgumiem enerģētikas jomā, nodrošinot, ka gan ES, gan ārvalstu tirgos 
pareizi tiek ievērots tiesiskuma un savstarpīguma princips. Tādēļ, ļaujot trešo valstu 
uzņēmumiem piekļūt Eiropas Savienības tirgum, tādas pašas tiesības jānodrošina arī tiem 
Eiropas uzņēmumiem, kuri vēlas sākt darbību šo trešo valstu tirgos.

Grozījums Nr. 224
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants svītrots
Pārvades sistēmu operatoru iecelšana un 
sertifikācija
1. Uzņēmumus, kam pieder pārvades 
sistēma un ko valsts pārvaldes iestādes 
sertificējušas kā atbilstošus 7. panta 
1. punktam un 7.a panta prasībām, 
dalībvalstis apstiprina un ieceļ par 
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pārvades sistēmu operatoriem, ievērojot 
turpmāk izklāstīto sertifikācijas 
procedūru. Par pārvades sistēmas 
operatoru iecelšanu ziņo Komisijai un 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
2. Neskarot Kopienas starptautiskās 
saistības, ja sertifikāciju pieprasa 
pārvades sistēmas īpašnieks vai pārvades 
sistēmas operators, ko kontrolē trešās 
valsts persona vai personas saskaņā ar 
7.a pantu, pieprasījumu noraida, izņemot, 
ja pārvades sistēmas īpašnieks vai 
pārvades sistēmas operators pierāda, ka 
attiecīgo uzņēmumu nevar tieši vai netieši 
ietekmēt, pārkāpjot 7. panta 1. punktu, 
gāzes vai elektroenerģijas ražošanā vai 
piegādē iesaistīts operators vai trešā 
valsts.
3. Pārvades sistēmu operatori pārvaldes 
iestādei ziņo par visiem plānotajiem 
darījumiem, kuru dēļ varētu būt 
nepieciešams atkārtots izvērtējums par 
atbilstību 7. panta 1. punktam vai 
7.a pantam.
4. Pārvaldes iestādes pastāvīgi uzrauga 
pārvades sistēmu operatoru atbilstību 
7. panta 1. punktam un 7.a pantam. 
Pārvaldes iestādes uzsāk sertifikācijas 
procedūru atbilstības nodrošināšanai
(a) ja tās saņem pārvades sistēmas 
operatora paziņojumu atbilstīgi 
3. punktam;
(b) pēc savas iniciatīvas, ja tās uzzina, ka 
plānota tiesību vai ietekmes maiņa 
pārvades sistēmas īpašniekuzņēmumā vai 
pārvades sistēmas operatorā var izraisīt 
7. panta 1. punkta vai 7.a panta 
pārkāpumu, vai ja tās pamatoti uzskata, 
ka šāds pārkāpums varētu būt noticis; vai
(c) pēc pamatota Komisijas pieprasījuma.
5. Pārvaldes iestādes pieņem lēmumu par 
pārvades sistēmas operatora sertifikāciju 
četru mēnešu laikā no pārvades sistēmas 
operatora paziņojuma iesniegšanas dienas 
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vai no Komisijas pieprasījuma dienas. Pēc 
šā termiņa beigām sertifikācija uzskatāma 
par piešķirtu. Pārvaldes iestādes tiešs vai 
noklusējuma lēmums stājas spēkā tikai 
pēc 6. līdz 9. pantā paredzētās procedūras 
pabeigšanas un tikai tad, ja Komisija 
neiebilst.
6. Tiešu vai noklusējuma lēmumu par 
pārvades sistēmas operatora sertifikāciju 
pārvaldes iestāde kopā ar visu atbilstīgo 
informāciju, kas saistīta ar šo lēmumu, 
bez kavēšanās paziņo Komisijai. 
7. Komisija pārbauda paziņojumu tūlīt 
pēc saņemšanas. Ja Komisija konstatē, ka 
pārvaldes iestādes lēmums izraisa 
nopietnas aizdomas par neatbilstību 
7. panta 1. punktam, 7.a pantam vai 
7.b panta 2. punktam, tā divu mēnešu 
laikā no paziņojuma saņemšanas var 
nolemt uzsākt procedūru. Tādā gadījumā 
Komisija aicina attiecīgo pārvaldes iestādi 
un pārvades sistēmas operatoru iesniegt 
komentārus. Ja Komisija pieprasa papildu 
informāciju, divu mēnešu termiņu var 
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, sākot 
no pilnīgas informācijas saņemšanas.
8. Ja Komisija nolemj uzsākt procedūru, 
tā ne vēlāk kā četrus mēnešus no minētā 
lēmuma pieņemšanas pieņem galīgo 
lēmumu, ar kuru
(a) nolemj neiebilst pret pārvaldes iestādes 
lēmumu
vai
(b) pieprasa attiecīgajai pārvaldes iestādei 
grozīt vai atcelt savu lēmumu, ja Komisija 
uzskata, ka nav ievērots 7. panta 
1. punkts, 7.a panta vai 7.b panta 
2. punkts. 
9. Ja Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
uzsākt procedūru vai galīgo lēmumu 
attiecīgi 7. un 8. punktā noteiktajos 
termiņos, uzskatāms, ka Komisija 
neiebilst pret pārvaldes iestādes lēmumu.
10. Pārvaldes iestāde četru nedēļu laikā 
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izpilda Komisijas lēmumu grozīt vai 
atsaukt sertifikācijas lēmumu un attiecīgi 
informē Komisiju.
11. Pārvaldes iestādes un Komisija 
pārvades sistēmas operatoriem un 
uzņēmumiem, kas veic kādu no ražošanas 
vai piegādes funkcijām, var pieprasīt visu 
informāciju, kas tām nepieciešama šajā 
pantā paredzēto uzdevumu veikšanai.
12. Pārvaldes iestādes un Komisija ievēro 
konfidencialitāti attiecībā uz komerciāli 
svarīgu informāciju.
13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 
ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ieviest sertifikācijas procedūru pārvades sistēmas operatoriem un 
neatkarīgiem sistēmas operatoriem ar nošķirtām īpašumtiesībām ir apgrūtinošs un 
birokrātisks. Nošķiršanas noteikumu pienācīgu īstenošanu var arī nodrošināt, pārvaldes 
iestādēm pastāvīgi kontrolējot un uzraugot PSO.

Grozījums Nr. 225
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.b pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 
ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 

svītrots
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minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

To Komisijai vajadzētu lemt nevis saskaņā ar komitoloģijas procedūru, ber gan saskaņā ar 
koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 226
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.b pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 
ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šajā direktīvā jau ir pietiekami daudz noteikumu par pārvades tīklu operatoru iecelšanu un 
sertifikāciju. Līdz ar to nav nepieciešams pilnvarot Komisiju pieņemt pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 227
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.b pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 13. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 



AM\717987LV.doc 37/111 PE404.543v01-00

LV

ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

ar ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, groza saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka pamatnostādnes pieņem saskaņā ar parasto Parlamenta 
un Padomes procedūru. Komisiju pilnvaro tikai veikt nepieciešamos grozījumus.

Grozījums Nr. 228
Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.b pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„13.a Šajā pantā izklāstītā procedūra un 
īpaši 2. punktā paredzētie ierobežojumi 
neattiecas uz tādiem maģistrālajiem 
cauruļvadiem, kuru vienīgais mērķis ir 
nodrošināt tiešu saikni starp gāzes 
piegādātājvalstu tīkliem un piegādes vietu 
Kopienas teritorijā, kā arī uz šādu 
maģistrālo cauruļvadu modernizāciju.”

Or. en

Pamatojums

Sertifikācijas procedūra neattiecas uz tiem maģistrālajiem cauruļvadiem, kuri beidzas 
Kopienas teritorijā. Vērienīga gāzes ražošanas un piegādes projekta izstrādi pamatā veic 
starptautiski konsorciji, kuros ietilpst ārvalstu ražošanas uzņēmumi.
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Grozījums Nr. 229
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.b pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„13.a Šajā pantā izklāstītā procedūra un 
īpaši 2. punktā paredzētie ierobežojumi 
neattiecas uz tādiem maģistrālajiem 
cauruļvadiem, kuru vienīgais mērķis ir 
nodrošināt tiešu saikni starp gāzes 
piegādātājvalstu tīkliem un piegādes vietu 
Kopienas teritorijā, kā arī uz šādu 
maģistrālo cauruļvadu modernizāciju.”

Or. en

Pamatojums

Sertifikācijas procedūra neattiecas uz tiem maģistrālajiem cauruļvadiem, kuri beidzas 
Kopienas teritorijā. Vērienīga gāzes ražošanas un piegādes projekta izstrādi pamatā veic 
starptautiski konsorciji, kuros ietilpst ārvalstu ražošanas uzņēmumi.

Grozījums Nr. 230
Gabriele Albertini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.b pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"13a. Šajā pantā izklāstītā procedūra un 
īpaši 2. punktā paredzētie ierobežojumi 
neattiecas uz tādiem maģistrālajiem 
cauruļvadiem, kuru vienīgais mērķis ir 
nodrošināt tiešu saikni starp gāzes 
piegādātājvalstu tīkliem un piegādes vietu 
Kopienas teritorijā, kā arī uz šādu 
maģistrālo cauruļvadu modernizāciju.”

Or. en
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Pamatojums

Gāzes piegādes projektu izstrādi nereti veic starptautiski konsorciji, kuros ietilpst ārvalstu 
ražošanas uzņēmumi; sertifikācijas noteikumu piemērošana cauruļvadiem, kas beidzas 
Kopienas teritorijā, būtu šķērslis gāzes importa investīcijām. Sertifikācija jāpiemēro tikai 
gāzes tranzīta un iekšējai gāzes piegādes infrastruktūrai, lai izvairītos no iespējas, ka tos 
kontrolē vertikāli integrēti ārvalstu uzņēmumi, kas var radīt šķēršļus pareizai tirgus attīstībai.

Grozījums Nr. 231
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.b pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"13a. Šajā pantā izklāstītā procedūra un 
īpaši 2. punktā paredzētie ierobežojumi 
neattiecas uz tādiem maģistrālajiem 
cauruļvadiem, kuru vienīgais mērķis ir 
nodrošināt tiešu saikni starp gāzes 
piegādātājvalstu tīkliem un piegādes vietu 
Kopienas teritorijā, kā arī uz šādu 
maģistrālo cauruļvadu modernizāciju.”

Or. en

Pamatojums

Sertifikācijas procedūra neattiecas uz tiem maģistrālajiem cauruļvadiem, kuri beidzas 
Kopienas teritorijā. Vērienīga gāzes ražošanas un piegādes projekta izstrādi pamatā veic 
starptautiski konsorciji, kuros ietilpst ārvalstu ražošanas uzņēmumi; bieži vien atsevišķi 
uzņēmumi, kas piedalās šādos projektos, atrodas trešo valstu pārraudzībā vai īpašumā.

Grozījums Nr. 232
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/55/EK
7.c pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants svītrots
Uzglabāšanas un SDG sistēmas operatoru 
iecelšana
Dalībvalstis ieceļ vai paredz, ka 
dabasgāzes uzņēmumi, kam pieder 
uzglabāšanas vai SDG objekti, ieceļ vienu 
vai vairākus sistēmas operatorus uz laiku, 
kas jānosaka dalībvalstīm, ņemot vērā ar 
efektivitāti un ekonomisko līdzsvaru 
saistītus apsvērumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 233
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/55/EK
8. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar ekonomiski izdevīgiem 
nosacījumiem ekspluatē, uztur un attīsta 
drošas, stabilas un efektīvas pārvades, 
uzglabāšanas un/vai SDG iekārtas, 
pienācīgi ņemot vērā vides apsvērumus, un 
veicina energoefektivitāti, pētniecību un 
inovācijas, jo īpaši attiecībā uz 
neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu 
oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes 
vairošanu.

a) ar ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem 
ekspluatē, uztur un attīsta drošas, stabilas 
un efektīvas pārvades, uzglabāšanas un/vai 
SDG iekārtas, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus.

Or. de

Pamatojums

Pārvades sistēmu, krātuvju un/vai SDG sistēmu operatoru uzdevums ir garantēt drošu, 
uzticamu un efektīvu infrastruktūru. Operatori nevar izpildīt mērķus, kas sniedzas tālāk par 
šiem uzdevumiem. Šādi mērķi ir vai nu attiecīgās dalībvalsts, vai citu tirgus dalībnieku 
kompetencē.
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Grozījums Nr. 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/55/EK
8. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar ekonomiski izdevīgiem 
nosacījumiem ekspluatē, uztur un attīsta 
drošas, stabilas un efektīvas pārvades, 
uzglabāšanas un/vai SDG iekārtas, 
pienācīgi ņemot vērā vides apsvērumus, un 
veicina energoefektivitāti, pētniecību un 
inovācijas, jo īpaši attiecībā uz 
neizsīkstošo enerģijas resursu un zemu 
oglekļa emisiju tehnoloģiju popularitātes 
vairošanu.

a) ar ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem 
ekspluatē, uztur un attīsta drošas, stabilas 
un efektīvas pārvades, uzglabāšanas un/vai
SDG iekārtas, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus, un veicina energoefektivitāti 
un proaktīvi integrē liela apjoma 
enerģijas ražošanu, izmantojot 
neizsīkstošos avotus, un decentralizētu 
enerģijas ražošanu, kā arī pētniecību un 
inovācijas, lai sasniegtu šos mērķus.

Or. en

Pamatojums

Sistēmu operatoru uzdevums ir arī integrēt neizsīkstošos enerģijas avotus.

Grozījums Nr. 235
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) 8. panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:
„(da) iekasēt sastrēguma pārvaldības 
maksas un starpsavienojuma sistēmas 
operatora kompensācijas mehānismā 
noteiktās maksas saskaņā ar Regulas 
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(EK) Nr. 1228/2003 3. pantu, piešķirt un 
pārvaldīt trešās personas pieeju un sniegt 
pamatotus paskaidrojumus pieejas 
atteikuma gadījumā, veicot minētās 
darbības valsts pārvaldes iestāžu 
uzraudzībā; veicot uzdevumus saskaņā ar 
šo pantu, pārvades sistēmas operatori 
pirmām kārtām ņem vērā ieguvumus 
attiecībā uz reģionu, kurā tie darbojas.”

Or. en

Pamatojums

Precizētas vairākas darbības, kas jāveic pārvades sistēmas operatoriem, tāpat jānodrošina 
arī, lai pieejas atteikuma iemesli būtu pārskatāmi.

Grozījums Nr. 236
Hannes Swoboda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.b) 8. panta 3. punktu aizvietot ar šādu:
"3. Dalībvalstis ar valsts pārvaldes 
iestādes starpniecību var pieprasīt, lai 
pārvades sistēmas operatori ievēro 
minimālos standartus attiecībā uz 
pārvades sistēmu uzturēšanu un attīstību, 
tostarp starpsavienojumu jaudu. Valsts 
pārvaldes iestādēm jāpiešķir plašākas 
pilnvaras, lai nodrošinātu patērētāju 
aizsardzību Savienībā.”

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzībai jābūt svarīgākajam aspektam uzturēšanas lēmumu pieņemšanā, lai 
nodrošinātu, ka tie nekaitē tiešajiem lietotājiem. Pašlaik daudzām valsts pārvaldes iestādēm 
nav pilnvaru rūpēties par Eiropas patērētājiem, tāpēc visus lēmumus pieņem tikai attiecīgās 
valsts patērētāju labā, taču šī situācija jāmaina, lai nodrošinātu patiesus Eiropas enerģijas 
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tirgus panākumus.

Grozījums Nr. 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.b) 8. panta 3. punktu aizvietot ar šādu:
"3. Dalībvalstis ar valsts pārvaldes 
iestādes starpniecību var pieprasīt, lai 
pārvades sistēmas operatori ievēro 
minimālos standartus attiecībā uz 
pārvades sistēmu uzturēšanu un attīstību, 
tostarp starpsavienojumu jaudu. Valsts 
pārvaldes iestādēm jāpiešķir plašākas 
pilnvaras, lai nodrošinātu patērētāju 
aizsardzību Savienībā.”

Or. en

(Precizēts Direktīvas 2003/55/EK 8. panta 3. punkts).

Pamatojums

Patērētāju aizsardzībai jābūt svarīgākajam aspektam uzturēšanas lēmumu pieņemšanā, lai 
nodrošinātu, ka tie nekaitē tiešajiem lietotājiem. Pašlaik daudzām valsts pārvaldes iestādēm 
nav pilnvaru rūpēties par Eiropas patērētājiem, tāpēc visus lēmumus pieņem tikai attiecīgās 
valsts patērētāju labā, taču šī situācija jāmaina, lai nodrošinātu patiesus Eiropas enerģijas 
tirgus panākumus.

Grozījums Nr. 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. c punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
8. pants – 4.a līdz 4.h punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.c) 8. pantā iekļauj šādu punktu:
"4.a Pārvades sistēmas operatori vismaz 
ik pēc diviem gadiem izstrādā tīkla 
attīstības 10 gadu plānu. Viņi veic 
efektīvus pasākumus, lai garantētu 
sistēmas atbilstību un piegādes drošību.
4.b Tīkla attīstības desmit gadu plānā jo 
īpaši:
a) norāda tirgus dalībniekiem galvenās 
pārvades infrastruktūras, ko paredzēts 
uzbūvēt nākamajos desmit gados;
b) min visas investīcijas, par kurām jau ir 
pieņemts lēmums, un nosaka jaunas 
investīcijas, par kurām īstenošanas 
lēmums jāpieņem turpmāko trīs gadu 
laikā.
4.c Lai izstrādātu šo tīkla attīstības 
10 gadu plānu, katrs pārvades sistēmas 
operators izstrādā hipotēzi par ražošanas, 
patēriņa un tirdzniecības ar citām valstīm 
attīstību un ņem vērā jau esošos 
reģionālos un Eiropas tīklu attīstības 
plānus. Pārvades sistēmas operators 
savlaicīgi iesniedz šī plāna projektu 
kompetentajā valsts iestādē.
4.d Kompetentā valsts iestāde par projektu 
atklāti un pārredzami konsultējas ar 
visiem attiecīgā tīkla lietotājiem, un 
konsultāciju rezultātu var publiskot, it 
īpaši informāciju par iespējamām 
investīciju vajadzībām. 
4.e Kompetentā valsts iestāde pārbauda, 
vai tīkla attīstības 10 gadu plāna projekts 
attiecas uz visām nepieciešamajām 
investīcijām, kas noskaidrotas 
konsultāciju gaitā. Kompetentā valsts 
iestāde var pārvades sistēmas operatoram 
prasīt plānu grozīt.
4.f Kompetentā valsts iestāde 4.c, 4.d un 
4.e punkta nozīmē var būt valsts pārvaldes 
iestāde vai jebkura cita kompetenta valsts 
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iestāde, kā arī pārvades sistēmas 
operatoru izveidots tīkla attīstības 
pārvaldītājs. Otrajā gadījumā pārvades 
sistēmas operatori kompetentā valsts 
iestādē apstiprināšanai iesniedz statūtu, 
dalībnieku saraksta un reglamenta 
projektus.
4.g Ja pārvades sistēmas operators 
turpmākajos trijos gados nespēj īstenot 
kādas investīcijas, kas minētas tīkla 
attīstības 10 gadu plānā, dalībvalstis 
nodrošina, ka valsts pārvaldes iestāde vai 
jebkura cita kompetenta valsts iestāde ir 
pilnvarota veikt vienu no šādiem 
pasākumiem:
a) izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, 
prasīt pārvades sistēmas operatoram pildīt 
investīciju saistības, izmantojot savas 
finansiālās iespējas, vai
b) aicināt neatkarīgus investorus 
piedalīties konkursā par iespēju veikt 
vajadzīgās investīcijas pārvades sistēmā 
un vienlaikus var likt pārvades sistēmas 
operatoram:
– piekrist, ka finansējumu sniedz trešā 
puse;
– piekrist, ka būvniecību veic trešā puse, 
vai pašam būvēt attiecīgo jauno objektu 
un
– ekspluatēt attiecīgo jauno objektu.
Attiecīgos finanšu noteikumus apstiprina 
valsts pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts iestāde. Abos gadījumos 
tarifu noteikumos paredz ieņēmumus, kas 
sedz šādu investīciju izmaksas.

4.h Kompetentā valsts iestāde uzrauga un 
vērtē investīciju plāna īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie 8. panta grozījumi jo īpaši nodrošina, ka tiek veiktas nepieciešamās investīcijas 
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tīklos, pat ja tas jādara pret pārvades sistēmas operatoru gribu, kā arī to, ka pieslēgumus 
tīklam nevar atteikt. Ja pārvades sistēmas operators atsakās veikt noteiktas investīcijas, 
iespējami divu veidu pasākumi — vai nu kompetentā valsts iestāde pieprasa pārvades 
sistēmas operatoram veikt investīcijas, vai arī tā uzsāk konkursa procedūru.

Grozījums Nr. 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 6. c punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.c) 8. pantā iekļauj šādu punktu:

"4.a Veicot savus pienākumus, pārvades 
sistēmas operatori ievēro gāzes pārvades 
sistēmas operatoru Eiropas tīkla
pieņemtos tehniskos un tirgus kodeksus.”

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai visi pārvades sistēmas operatori ievērotu pārvades sistēmas operatoru Eiropas 
tīkla pieņemtos kodeksus. Kodeksu tiesiskais statuss būtiski nostiprinās un to pilnībā 
brīvprātīgais raksturs mainās, ja kodeksus saista ar pārvades sistēmas operatoru 
pienākumiem, kā tas noteikts Gāzes direktīvā.

Grozījums Nr. 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.d) Iekļauj šādu pantu:
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„8.a pants
Produktīva un efektīva pārvades sistēmu 
nošķiršana
I. Aktīvi, aprīkojums, personāls un 
identitāte
1. Pārvades sistēmas operatoriem ir 
pieejami vajadzīgie vertikāli integrētā 
uzņēmuma cilvēku, fiziskie un finanšu 
resursi, lai pienācīgi veiktu gāzes pārvadi, 
jo īpaši:
(i) pārvades sistēmas operatoru rīcībā ir 
vajadzīgie aktīvi, lai pienācīgi veiktu gāzes 
pārvadi;
(ii) pārvades sistēmas operatoru rīcībā ir 
personāls, lai pienācīgi veiktu gāzes 
pārvadi;
(iii) personāla vai pakalpojumu apmaiņu, 
sadarbojoties ar tādu vertikāli integrēta 
uzņēmuma filiāli, kas veic ražošanas vai 
piegādes funkciju, izmanto tikai
gadījumos, kad nav diskriminācijas 
iespēju un saskaņā ar valsts pārvaldes 
iestāžu apstiprinājumu, lai nepieļautu 
konkurences pārkāpumus un interešu 
konfliktus;
(iv) savlaicīgi ir pieejami pietiekami 
finanšu resursi turpmākiem ieguldījumu 
projektiem.
2. Darbības, kas nepieciešamas pienācīgai 
gāzes pārvadei un kas minētas 1. punktā, 
ir vismaz šādas:
– pārvades sistēmas operatora 
pārstāvēšana un saziņa ar trešām pusēm 
un valsts pārvaldes iestādēm;
– piešķirt un pārvaldīt trešo personu 
pieeju tīklam;
– piekļuves maksas, sastrēguma 
pārvaldības maksas un starpsavienojuma 
sistēmas operatora kompensācijas 
mehānismā noteiktās maksas iekasēšana 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
3. pantu;
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– pārvades sistēmu ekspluatēšana, 
uzturēšana un attīstīšana;
– investīciju plānošana, nodrošinot, ka 
sistēma ilgtermiņā atbilst pamatotam 
pieprasījumam un garantē piegāžu 
drošību;
– juridiskie pakalpojumi;
– grāmatvedība un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumi.
3. Pārvades sistēmas operatoru juridiskā 
forma ir akciju sabiedrība.
4. Pārvades sistēmas operatoram ir sava 
uzņēmējdarbības identitāte, kas ir būtiski 
atšķirīga no vertikāli integrētā 
uzņēmuma, tai ir atsevišķs zīmols, 
komunikācijas sistēma un telpas.
5. Pārvades sistēmas operatoru 
grāmatvedību pārbauda revidents, kas nav 
vertikāli integrētā uzņēmuma un ar to 
saistīto uzņēmumu revidents.
II. Pārvaldes sistēmas operatora 
pārvaldes, galvenās izpildpersonas / 
valdes neatkarība
6. Par lēmumiem saistībā ar pārvades 
sistēmas operatora galvenās 
izpildpersonas un valdes locekļu iecelšanu 
amatā un jebkuru pirmstermiņa 
atbrīvošanu no amata, kā arī par 
lēmumiem saistībā ar attiecīgu darba 
līgumu noslēgšanu ar šādām personām 
vai šo līgumu pirmstermiņa pārtraukšanu 
ziņo valsts pārvaldes iestādei vai citai 
kompetentai valsts iestādei. Šie lēmumi un 
līgumi var kļūt saistoši tikai tad, ja trīs 
nedēļu laikā pēc paziņošanas valsts 
pārvaldes iestāde vai cita kompetentā 
valsts iestāde nav izmantojusi savas veto 
tiesības. Veto tiesības var izmantot amatā 
iecelšanas vai attiecīga līguma 
noslēgšanas gadījumos, ja ir nopietnas 
bažas par ieceļamās galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļa 
profesionālo neatkarību; gadījumā, ja 
minētas personas atbrīvo no amata pirms 



AM\717987LV.doc 49/111 PE404.543v01-00

LV

termiņa un pārtrauc atbilstošu līgumu, 
veto var izmantot tikai tad, ja radušās 
nopietnas bažas par šādas atbrīvošanas 
pamatotību un iemeslu.
7. Pārvades sistēmas operatora vadītājiem 
jāpiešķir tiesības valsts pārvaldes iestādē, 
citā kompetentā valsts iestādē vai tiesā 
pārsūdzēt lēmumu par viņu pirmstermiņa 
atbrīvošanu no amata.
8. Pārtraucot darba attiecības ar pārvades 
sistēmas operatoru, pārvaldes galvenās 
izpildpersonas / valdes locekļi vismaz trīs 
gadus neieņem amatu nevienā vertikāli 
integrētā uzņēmuma struktūrā, kas veic 
ražošanas vai piegādes funkciju.
9. Galvenā izpildpersona / valdes locekļi 
nepiedalās nevienā citā uzņēmumā, kas 
ietilpst vertikāli integrētajā uzņēmumā un 
nesaņem no tiem nekādas atlīdzību, 
izņemot pārvades sistēmas operatoru. 
Galvenās izpildpersonas vai valdes 
locekļu atalgojumu nedrīkst ietekmēt 
vertikāli integrētā uzņēmuma veikums, bet 
tikai pārvades sistēmas operatora 
veikums.
10. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona vai valdes locekļi nedrīkst 
būt tieši vai netieši atbildīgi par vertikāli 
integrētā uzņēmuma citu filiāļu ikdienas 
darbu.
11. Neierobežojot iepriekšminētos 
noteikumus, pārvades sistēmas 
operatoram neatkarīgi no integrētā gāzes 
uzņēmuma ir efektīvas lēmējtiesības 
attiecībā uz tīkla ekspluatācijai, 
uzturēšanai un attīstībai vajadzīgajiem 
aktīviem. Tas nedrīkst izslēgt pienācīgus 
koordinācijas mehānismus, ar ko aizsargā 
mātesuzņēmuma uzņēmējdarbības un 
pārvaldes uzraudzības tiesības attiecībā uz 
peļņu no aktīviem, ko meitasuzņēmumā 
netieši regulē saskaņā ar 24.c pantu. Tas 
jo īpaši ļauj mātesuzņēmumam 
apstiprināt pārvades sistēmas operatora 
gada finanšu plānu vai līdzvērtīgu 
instrumentu un noteikt vispārīgus 



PE404.543v01-00 50/111 AM\717987LV.doc

LV

ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātesuzņēmumam dot 
norādījumus par ikdienas ekspluatāciju 
ne attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem par 
pārvades līniju būvniecību vai 
modernizēšanu, ja netiek pārkāpti 
apstiprinātā finanšu plāna noteikumi, ne 
uz kādu līdzvērtīgu instrumentu.
III. Uzraudzības padome/Direktoru 
padome
12. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes / direktoru padomes 
priekšsēdētāji neieņem amatu nevienā 
vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, 
kas veic ražošanas vai piegādes funkciju.
13. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomē / direktoru padomē 
jābūt arī neatkarīgiem locekļiem, kurus 
ieceļ vismaz uz pieciem gadiem. Par 
uzraudzības padomes / direktoru padomes 
locekļu iecelšanu ziņo valsts pārvaldes 
iestādei vai citai kompetentai valsts 
iestādei, un tā kļūst saistoša saskaņā ar šā 
panta 6. punkta noteikumiem.
14. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes / direktoru padomes 
loceklis ir uzskatāms par neatkarīgu 
13. panta izpratnē, ja viņš nav iesaistīts 
vertikāli integrētā uzņēmuma darbībās vai 
kā citādi saistīts ar vertikāli integrēto 
uzņēmumu, to kontrolējošiem 
akcionāriem vai ar abu pārvaldi, kas 
varētu radīt interešu konfliktu, it īpaši:
(a) pēdējos piecus gadus pirms iecelšanas 
par uzraudzības padomes / direktoru 
padomes locekli viņš nav bijis darba 
ņēmējs nevienā no vertikāli integrētā 
uzņēmuma filiālēm, kas veic ražošanas 
vai piegādes funkciju;
(b) nepiedalās vertikāli integrētajā 
uzņēmumā vai kādā no saistītajiem 
uzņēmumiem un nesaņem no tiem nekādu 
atlīdzību, izņemot pārvades sistēmas 
operatoru;
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(c) nav darījuma attiecību ar vertikāli 
integrētā uzņēmuma struktūrām, kas veic 
enerģijas piegādes funkciju laikā, kamēr 
ieņem amatu uzraudzības padomē / 
direktoru padomē;
(d) nav valdes loceklis uzņēmumā, kurā 
vertikāli integrētais uzņēmums ieceļ 
uzraudzības padomes/direktoru padomes 
locekļus.
IV. Atbilstības uzraudzības amatpersona
15. Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 
sistēmas operators izstrādā atbilstības 
programmu, kurā izklāsta pasākumus, 
kas veikti, lai nepieļautu diskriminējošu 
rīcību. Programma paredz konkrētus 
pārvades sistēmas operatoru darbinieku 
pienākumus, kas jāveic, lai sasniegtu šo 
mērķi. Programmu apstiprina valsts 
pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts iestāde. Programmas 
atbilstību uzrauga neatkarīga atbilstības 
uzraudzības amatpersona. Valsts 
pārvaldes iestādei ir tiesības noteikt 
sankcijas, ja pārvades sistēmas operators 
pienācīgi neīsteno atbilstības programmu.
16. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona / valde par atbilstības 
uzraudzības amatpersonu ieceļ personu 
vai struktūru, kurai jābūt atbildīgai par:
(i) atbilstības programmas īstenošanas 
uzraudzību;
(ii) gada ziņojuma sagatavošanu par 
pasākumiem, lai īstenotu atbilstības 
programmu, un šī ziņojuma iesniegšanu 
valsts pārvaldes iestādei;
(iii) ieteikumiem saistībā ar atbilstības 
programmu un tās īstenošanu.
17. Atbilstības uzraudzības amatpersonas 
neatkarību jo īpaši garantē darba līguma 
nosacījumi.
18. Atbilstības uzraudzības amatpersonai 
ir iespēja regulāri vērsties pie pārvades 
sistēmas operatora vai vertikāli integrētā 
uzņēmuma uzraudzības padomes / 
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direktoru padomes un pie valsts pārvaldes 
iestādēm. 
19. Atbilstības uzraudzības amatpersona 
piedalās visās pārvades sistēmas 
operatora uzraudzības padomes / 
direktoru padomes sanāksmēs, kurās tiek 
izskatīti šādi jautājumi:
(i) nosacījumi attiecībā uz piekļuvi un 
pieslēgumu sistēmai, tostarp piekļuves un 
sastrēgumu pārvaldības maksas 
iekasēšana un maksājumi saskaņā ar 
kompensācijas mehānismu starp pārvades 
sistēmas operatoriem atbilstoši Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 3. pantam;
(ii) projekti pārvades tīklu sistēmas 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai, 
tostarp investīcijas starpsavienojumos un 
pieslēgumos;
(iii) enerģijas iegāde, lai segtu zudumus.
20. Šo sanāksmju laikā atbilstības 
uzraudzības amatpersona neļauj 
diskriminējošā veidā izpaust uzraudzības 
padomei vai direktoru padomei tādu 
informāciju par ražotāju vai piegādātāju 
darbībām, kas var dot komerciālas 
priekšrocības.
21. Atbilstības uzraudzības amatpersonai 
ir pieeja visai pārvades sistēmas operatora 
dokumentācijai, ierakstiem un birojiem 
un visai citai informācijai, kas vajadzīga 
pienākumu veikšanai.
Atbilstības uzraudzības amatpersonu ieceļ 
amatā un atlaiž galvenā izpildpersona / 
valde tikai pēc valsts pārvaldes iestādes 
iepriekšēja apstiprinājuma.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina efektīvu nošķiršanu, nepārkāpjot īpašumtiesības. Ar minētajiem 
mehānismiem tiks nodrošināta pārvades sistēmas operatora strukturāla un finansiāla 
neatkarība no vertikāli integrētu uzņēmumu darbības. Pārvades sistēmas operatora 
neitralitāti uzraudzīs valsts pārvaldes iestāde, atbilstības uzraudzības amatpersona un 
revidents. Otrs šīs iespējas pīlārs ir efektīvās sankcijas, kuras var piemērot pārvaldes iestāde, 
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un nodrošināt, ka pārvades sistēmas operators vairs nevar atrasties tādā stāvoklī, lai kavētu 
investīcijas tīklā.

Grozījums Nr. 241
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„9. pants svītrots
Neatkarīgi sistēmas operatori
1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spējā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 7. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
un iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā 
gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli 
integrētam uzņēmumam, kam pieder 
pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai 
panāktu atbilstību 7. panta 1. punktam.
2. Dalībvalsts var apstiprināt un iecelt 
neatkarīgu sistēmas operatoru tikai tad, ja
(a) potenciālais operators ir apliecinājis 
savu atbilstību 7. panta 1. punkta b) līdz 
d) apakšpunkta prasībām;
(b) potenciālais operators ir apliecinājis, 
ka tā rīcībā ir finanšu, tehniskie un 
cilvēkresursi, kas vajadzīgi 8. pantā 
paredzēto uzdevumu veikšanai;
(c) potenciālais operators ir apņēmies 
ievērot pārvaldes iestādes ierosināto tīkla 
attīstības desmit gadu plānu;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks ir 
apliecinājis spēju ievērot saistības, kas 
izriet no 6. punkta. To apliecina, 
iesniedzot projektus visiem līgumiem, ko 
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šis potenciālais operators slēgs ar citām 
attiecīgajām struktūrām;
(e) potenciālais operators ir apliecinājis 
spēju ievērot saistības, kas izriet no 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 28. septembra Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades 
tīklu piekļuves nosacījumiem*, tostarp par 
pārvades sistēmu operatoru sadarbību 
Eiropas un reģionālā mērogā.
3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde 
sertificējusi kā atbilstošus 7.a panta un 
9. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis 
apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu 
operatoriem. Piemēro 7.b pantā izklāstīto 
sertifikācijas procedūru.
4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 7.b pantā izklāstīto procedūru 
un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu 
mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas 
lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc 
Aģentūras priekšlikuma un pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka un pārvades sistēmas 
operatora viedokļu uzklausīšanas ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
uz 5 gadiem. Pārvades sistēmas īpašnieks 
jebkurā laikā var ierosināt pārvaldes 
iestādei iecelt jaunu neatkarīgu sistēmas 
operatoru saskaņā ar 9. panta 1. punktā 
paredzēto procedūru.
5. Neatkarīgo sistēmas operatoru 
uzdevums ir piešķirt un pārvaldīt trešās 
personas pieeju, tostarp iekasēt piekļuves 
maksu un pārslodzes maksu, ekspluatēt, 
uzturēt un attīstīt pārvades sistēmu, kā arī 
ar investīciju plānošanu panākt, lai 
sistēma ilgtermiņā atbilstu pamatotam 
pieprasījumam. Tīkla attīstībā 
neatkarīgais sistēmas operators atbild par 
jaunu infrastruktūras objektu plānošanu 
(tostarp apstiprināšanu), būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas 
darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators 
atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses pieejas 
piešķiršana un pārvaldība un investīciju 
plānošana nedrīkst būt pārvades sistēmas 
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īpašnieku pienākums.
6. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašnieks
(a) pienācīgi sadarbojas ar neatkarīgo 
sistēmas operatoru un palīdz tam veikt 
pienākumus, tostarp sniedzot visu 
attiecīgo informāciju;
(b) finansē investīcijas, par kurām nolemj 
neatkarīgais sistēmas operators un kuras 
apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, 
ka tās finansē cita ieinteresētā puse, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. 
Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina 
pārvaldes iestāde. Pirms apstiprināšanas 
pārvaldes iestāde apspriežas ar aktīvu 
īpašnieku un citiem interesentiem;
(c) nodrošina segumu saistībām, kas 
attiecas uz tīkla aktīviem, kas pieder 
attiecīgajam īpašniekam un ko pārvalda 
neatkarīgais sistēmas operators, izņemot 
to saistību daļu, kas saistīta ar neatkarīgā 
sistēmas operatora uzdevumiem;
(d) nodrošina garantijas, kas vajadzīgas 
finansējuma piesaistei tīkla 
paplašināšanai, izņemot tās investīcijas, 
attiecībā uz kurām saskaņā ar 
b) apakšpunktu pārvades sistēmas 
īpašnieks piekritis, ka finansējumu 
nodrošina cita ieinteresētā persona, arī 
neatkarīgais sistēmas operators.
7. Attiecīgajai valsts konkurences iestādei 
piešķir visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
ciešā sadarbībā ar pārvaldes iestādi varētu 
efektīvi uzraudzīt, kā pārvades sistēmas 
īpašnieks pilda 6. punktā paredzētās 
saistības.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīga sistēmas operatora modelis nozīmē lielāku birokrātiju un dārgāku reglamentējošo 
kontroli, tāpēc tā nav dzīvotspējīga alternatīva pilnīgai īpašumtiesību nošķiršanai.



PE404.543v01-00 56/111 AM\717987LV.doc

LV

Grozījums Nr. 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Neatkarīgi sistēmas operatori
1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spējā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 7. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
un iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā 
gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli 
integrētam uzņēmumam, kam pieder 
pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai 
panāktu atbilstību 7. panta 1. punktam.
2. Dalībvalsts var apstiprināt un iecelt 
neatkarīgu sistēmas operatoru tikai tad, ja
(a) potenciālais operators ir apliecinājis 
savu atbilstību 7. panta 1. punkta b) līdz 
d) apakšpunkta prasībām;
(b) potenciālais operators ir apliecinājis, 
ka tā rīcībā ir finanšu, tehniskie un 
cilvēkresursi, kas vajadzīgi 8. pantā 
paredzēto uzdevumu veikšanai;
(c) potenciālais operators ir apņēmies 
ievērot pārvaldes iestādes ierosināto 
desmit gadu tīkla attīstības plānu;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks ir 
apliecinājis spēju ievērot saistības, kas 
izriet no 6. punkta. To apliecina, 
iesniedzot projektus visiem līgumiem, ko 
šis potenciālais operators slēgs ar citām 
attiecīgajām struktūrām;
(e) potenciālais operators ir apliecinājis 
spēju ievērot saistības, kas izriet no 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2005. gada 28. septembra Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades 
tīklu piekļuves nosacījumiem*, tostarp par 
pārvades sistēmu operatoru sadarbību 
Eiropas un reģionālā mērogā.

3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde 
sertificējusi kā atbilstošus 7.a panta un 
9. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis 
apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu 
operatoriem. Piemēro 7.b pantā izklāstīto 
sertifikācijas procedūru.

4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 7.b pantā izklāstīto procedūru 
un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu 
mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas 
lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc 
Aģentūras priekšlikuma un pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka un pārvades sistēmas 
operatora viedokļu uzklausīšanas ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
uz 5 gadiem. Pārvades sistēmas īpašnieks 
jebkurā laikā var ierosināt pārvaldes 
iestādei iecelt jaunu neatkarīgu sistēmas 
operatoru saskaņā ar 9. panta 1. punktā 
paredzēto procedūru.
5. Neatkarīgo sistēmas operatoru 
uzdevums ir piešķirt un pārvaldīt trešās 
personas pieeju, tostarp iekasēt piekļuves 
maksu un pārslodzes maksu, ekspluatēt, 
uzturēt un attīstīt pārvades sistēmu, kā arī 
ar investīciju plānošanu panākt, lai 
sistēma ilgtermiņā atbilstu pamatotam 
pieprasījumam. Tīkla attīstībā 
neatkarīgais sistēmas operators atbild par 
jaunu infrastruktūras objektu plānošanu 
(tostarp apstiprināšanu), būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas 
darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators 
atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses pieejas 
piešķiršana un pārvaldība un investīciju 
plānošana nedrīkst būt pārvades sistēmas 
īpašnieku pienākums.
6. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašnieks
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(a) pienācīgi sadarbojas ar neatkarīgo 
sistēmas operatoru un palīdz tam veikt 
pienākumus, tostarp sniedzot visu 
attiecīgo informāciju;
(b) finansē investīcijas, par kurām nolemj 
neatkarīgais sistēmas operators un kuras 
apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, 
ka tās finansē cita ieinteresētā puse, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. 
Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina 
pārvaldes iestāde. Pirms apstiprināšanas 
pārvaldes iestāde apspriežas ar aktīvu 
īpašnieku un citiem interesentiem;
(c) nodrošina segumu saistībām, kas 
attiecas uz tīkla aktīviem, kas pieder 
attiecīgajam īpašniekam un ko pārvalda 
neatkarīgais sistēmas operators, izņemot 
to saistību daļu, kas saistīta ar neatkarīgā 
sistēmas operatora uzdevumiem;
(d) nodrošina garantijas, kas vajadzīgas 
finansējuma piesaistei tīkla 
paplašināšanai, izņemot tās investīcijas, 
attiecībā uz kurām saskaņā ar 
b) apakšpunktu pārvades sistēmas 
īpašnieks piekritis, ka finansējumu 
nodrošina cita ieinteresētā persona, arī 
neatkarīgais sistēmas operators.
7. Attiecīgajai valsts konkurences iestādei 
piešķir visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
ciešā sadarbībā ar pārvaldes iestādi varētu 
efektīvi uzraudzīt, kā pārvades sistēmas 
īpašnieks pilda 6. punktā paredzētās 
saistības.

Or. en

Pamatojums

Īpašumtiesību nošķiršana valsts transporta tīklos ir vienīgā iespēja, kā nodrošināt to 
pārvaldītāju neatkarību un uzlabot pārredzamību. Tas arī mudinātu valsts transporta tīklu 
pārvaldītājus veicināt tirgus efektivitāti. Neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru gadījumā 
valsts transporta tīkli un komercdarbība netiek nošķirti. Lai arī valsts transporta pasākumi ir 
strikti reglamentēti, tas rada lielu skaitu noteikumu.
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Grozījums Nr. 243
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Neatkarīgi sistēmas operatori
1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spējā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 7. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
un iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā 
gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli 
integrētam uzņēmumam, kam pieder 
pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai 
panāktu atbilstību 7. panta 1. punktam.
2. Dalībvalsts var apstiprināt un iecelt 
neatkarīgu sistēmas operatoru tikai tad, ja
(a) potenciālais operators ir apliecinājis 
savu atbilstību 7. panta 1. punkta b) līdz 
d) apakšpunkta prasībām; 
(b) potenciālais operators ir apliecinājis, 
ka tā rīcībā ir finanšu, tehniskie un 
cilvēkresursi, kas vajadzīgi 8. pantā 
paredzēto uzdevumu veikšanai;
(c) potenciālais operators ir apņēmies 
ievērot pārvaldes iestādes ierosināto 
desmit gadu tīkla attīstības plānu;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks ir 
apliecinājis spēju ievērot saistības, kas 
izriet no 6. punkta. To apliecina, 
iesniedzot projektus visiem līgumiem, ko 
šis potenciālais operators slēgs ar citām 
attiecīgajām struktūrām;
(e) potenciālais operators ir apliecinājis 
spēju ievērot saistības, kas izriet no 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2005. gada 28. septembra Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades 
tīklu piekļuves nosacījumiem*, tostarp par 
pārvades sistēmu operatoru sadarbību 
Eiropas un reģionālā mērogā.
3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde 
sertificējusi kā atbilstošus 7.a panta un 
9. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis 
apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu 
operatoriem. Piemēro 7.b pantā izklāstīto 
sertifikācijas procedūru.
4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 7.b pantā izklāstīto procedūru 
un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu 
mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas 
lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc 
Aģentūras priekšlikuma un pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka un pārvades sistēmas 
operatora viedokļu uzklausīšanas ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
uz 5 gadiem. Pārvades sistēmas īpašnieks 
jebkurā laikā var ierosināt pārvaldes 
iestādei iecelt jaunu neatkarīgu sistēmas 
operatoru saskaņā ar 9. panta 1. punktā 
paredzēto procedūru.

5. Neatkarīgo sistēmas operatoru 
uzdevums ir piešķirt un pārvaldīt trešās 
personas pieeju, tostarp iekasēt piekļuves 
maksu un pārslodzes maksu, ekspluatēt, 
uzturēt un attīstīt pārvades sistēmu, kā arī 
ar investīciju plānošanu panākt, lai 
sistēma ilgtermiņā atbilstu pamatotam 
pieprasījumam. Tīkla attīstībā 
neatkarīgais sistēmas operators atbild par 
jaunu infrastruktūras objektu plānošanu 
(tostarp apstiprināšanu), būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas 
darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators 
atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses pieejas 
piešķiršana un pārvaldība un investīciju 
plānošana nedrīkst būt pārvades sistēmas 
īpašnieku pienākums.
6. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašnieks
(a) pienācīgi sadarbojas ar neatkarīgo 
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sistēmas operatoru un palīdz tam veikt 
pienākumus, tostarp sniedzot visu 
attiecīgo informāciju;
(b) finansē investīcijas, par kurām nolemj 
neatkarīgais sistēmas operators un kuras 
apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, 
ka tās finansē cita ieinteresētā puse, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. 
Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina 
pārvaldes iestāde. Pirms apstiprināšanas 
pārvaldes iestāde apspriežas ar aktīvu 
īpašnieku un citiem interesentiem;
(c) nodrošina segumu saistībām, kas 
attiecas uz tīkla aktīviem, kas pieder 
attiecīgajam īpašniekam un ko pārvalda 
neatkarīgais sistēmas operators, izņemot 
to saistību daļu, kas saistīta ar neatkarīgā 
sistēmas operatora uzdevumiem;
(d) nodrošina garantijas, kas vajadzīgas 
finansējuma piesaistei tīkla 
paplašināšanai, izņemot tās investīcijas, 
attiecībā uz kurām saskaņā ar 
b) apakšpunktu pārvades sistēmas 
īpašnieks piekritis, ka finansējumu 
nodrošina cita ieinteresētā persona, arī 
neatkarīgais sistēmas operators.
7. Attiecīgajai valsts konkurences iestādei 
piešķir visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
ciešā sadarbībā ar pārvaldes iestādi varētu 
efektīvi uzraudzīt, kā pārvades sistēmas 
īpašnieks pilda 6. punktā paredzētās 
saistības.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīga sistēmas operatora modelis nozīmē lielāku birokrātiju un dārgāku reglamentējošo 
kontroli, tāpēc tā nav dzīvotspējīga alternatīva pilnīgai īpašumtiesību nošķiršanai.
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Grozījums Nr. 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots

Neatkarīgi sistēmas operatori

1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spējā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 7. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
un iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā 
gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli 
integrētam uzņēmumam, kam pieder 
pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai 
panāktu atbilstību 7. panta 1. punktam.
2. Dalībvalsts var apstiprināt un iecelt 
neatkarīgu sistēmas operatoru tikai tad, ja
(a) potenciālais operators ir apliecinājis 
savu atbilstību 7. panta 1. punkta b) līdz 
d) apakšpunkta prasībām; 
(b) potenciālais operators ir apliecinājis, 
ka tā rīcībā ir finanšu, tehniskie un 
cilvēkresursi, kas vajadzīgi 8. pantā 
paredzēto uzdevumu veikšanai;
(c) potenciālais operators ir apņēmies 
ievērot pārvaldes iestādes ierosināto 
desmit gadu tīkla attīstības plānu;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks ir 
apliecinājis spēju ievērot saistības, kas 
izriet no 6. punkta. To apliecina, 
iesniedzot projektus visiem līgumiem, ko 
šis potenciālais operators slēgs ar citām 
attiecīgajām struktūrām;
(e) potenciālais operators ir apliecinājis 
spēju ievērot saistības, kas izriet no 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 28. septembra Regulas (EK) 
Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades 
tīklu piekļuves nosacījumiem*, tostarp par 
pārvades sistēmu operatoru sadarbību 
Eiropas un reģionālā mērogā.
3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde 
sertificējusi kā atbilstošus 7.a panta un 
9. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis 
apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu 
operatoriem. Piemēro 7.b pantā izklāstīto 
sertifikācijas procedūru.
4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 7.b pantā izklāstīto procedūru 
un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu 
mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas 
lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc 
Aģentūras priekšlikuma un pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka un pārvades sistēmas 
operatora viedokļu uzklausīšanas ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
uz 5 gadiem. Pārvades sistēmas īpašnieks 
jebkurā laikā var ierosināt pārvaldes 
iestādei iecelt jaunu neatkarīgu sistēmas 
operatoru saskaņā ar 9. panta 1. punktā 
paredzēto procedūru.

5. Neatkarīgo sistēmas operatoru 
uzdevums ir piešķirt un pārvaldīt trešās 
personas pieeju, tostarp iekasēt piekļuves 
maksu un pārslodzes maksu, ekspluatēt, 
uzturēt un attīstīt pārvades sistēmu, kā arī 
ar investīciju plānošanu panākt, lai 
sistēma ilgtermiņā atbilstu pamatotam 
pieprasījumam. Tīkla attīstībā 
neatkarīgais sistēmas operators atbild par 
jaunu infrastruktūras objektu plānošanu 
(tostarp apstiprināšanu), būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas 
darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators 
atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses pieejas 
piešķiršana un pārvaldība un investīciju 
plānošana nedrīkst būt pārvades sistēmas 
īpašnieku pienākums.
6. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašnieks
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(a) pienācīgi sadarbojas ar neatkarīgo 
sistēmas operatoru un palīdz tam veikt 
pienākumus, tostarp sniedzot visu 
attiecīgo informāciju;
(b) finansē investīcijas, par kurām nolemj 
neatkarīgais sistēmas operators un kuras 
apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, 
ka tās finansē cita ieinteresētā puse, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. 
Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina 
pārvaldes iestāde. Pirms apstiprināšanas 
pārvaldes iestāde apspriežas ar aktīvu 
īpašnieku un citiem interesentiem;
(c) nodrošina segumu saistībām, kas 
attiecas uz tīkla aktīviem, kas pieder 
attiecīgajam īpašniekam un ko pārvalda 
neatkarīgais sistēmas operators, izņemot 
to saistību daļu, kas saistīta ar neatkarīgā 
sistēmas operatora uzdevumiem;
(d) nodrošina garantijas, kas vajadzīgas 
finansējuma piesaistei tīkla 
paplašināšanai, izņemot tās investīcijas, 
attiecībā uz kurām saskaņā ar 
b) apakšpunktu pārvades sistēmas 
īpašnieks piekritis, ka finansējumu 
nodrošina cita ieinteresētā persona, arī 
neatkarīgais sistēmas operators.
7. Attiecīgajai valsts konkurences iestādei 
piešķir visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
ciešā sadarbībā ar pārvaldes iestādi varētu 
efektīvi uzraudzīt, kā pārvades sistēmas 
īpašnieks pilda 6. punktā paredzētās 
saistības.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīga sistēmas operatora modelis nozīmē lielāku birokrātiju un dārgāku reglamentējošo 
kontroli, tāpēc tā nav dzīvotspējīga alternatīva pilnīgai īpašumtiesību nošķiršanai.
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Grozījums Nr. 245
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spējā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 7. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru un 
iecelšanu apstiprina Komisija. Jebkurā 
gadījumā nevar radīt kavēkļus vertikāli 
integrētam uzņēmumam, kam pieder 
pārvades sistēma, veikt pasākumus, lai 
panāktu atbilstību 7. panta 1. punktam.

1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spēkā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 7. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma šajā 
dalībvalstī ieceļ neatkarīgu pārvades 
sistēmas operatoru un viņa iecelšanu 
apstiprina Komisija. Jebkurā gadījumā 
nevar radīt kavēkļus vertikāli integrētam 
uzņēmumam, kam pieder pārvades sistēma, 
veikt pasākumus, lai panāktu atbilstību 
7. panta 1. punktam.

Or. en

(Grozīts Komisijas priekšlikuma 1. panta 8. punkts)

Pamatojums

Ar grozījumu precizēts, ka dalībvalstī var iecelt tikai vienu neatkarīgu pārvades sistēmas 
operatoru. Reģionālo tirgu attīstība netiks veicināta, ja vienā dalībvalstī izveidos vairākus 
neatkarīgus pārvades sistēmas operatorus. 

Grozījums Nr. 246
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 7.b pantā izklāstīto procedūru 
un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu 

4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 7.b pantā izklāstīto procedūru 
un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu 
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mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas 
lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc 
Aģentūras priekšlikuma un pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka un pārvades sistēmas 
operatora viedokļu uzklausīšanas ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru uz 
5 gadiem. Pārvades sistēmas īpašnieks 
jebkurā laikā var ierosināt pārvaldes 
iestādei iecelt jaunu neatkarīgu sistēmas 
operatoru saskaņā ar 9. panta 1. punktā 
paredzēto procedūru.

mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas 
lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc 
Aģentūras priekšlikuma un pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka, pārvades sistēmas 
operatora un valsts pārvaldes iestādes 
viedokļu uzklausīšanas ieceļ neatkarīgu 
pārvades sistēmas operatoru uz 5 gadiem. 
Pārvades sistēmas īpašnieks jebkurā laikā 
var ierosināt pārvaldes iestādei iecelt jaunu 
neatkarīgu sistēmas operatoru saskaņā ar 
9. panta 1. punktā paredzēto procedūru.

Or. ro

Grozījums Nr. 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants svītrots
Pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 

nošķiršana
1. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem 
un uzglabāšanas sistēmas operatoriem, 
kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, 
jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, 
kas nav saistītas ar pārvadi vai 
uzglabāšanu, vismaz šādos aspektos: to 
juridiskā forma, organizācija un lēmumu 
pieņemšana. Šis pants attiecas tikai uz 
tām uzglabāšanas iekārtām, kas ir 
tehniski un/vai ekonomiski 
nepieciešamas, lai nodrošinātu efektīvu 
piekļuvi sistēmai patērētāju apgādes 
nolūkā atbilstoši 19. pantam.
2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 
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neatkarību, piemēro vismaz šādus 
obligātos kritērijus:
(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka un uzglabāšanas 
sistēmas operatora vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā dabasgāzes 
uzņēmuma struktūrās, kas tieši vai netieši 
ir pastāvīgi atbildīgas par dabasgāzes 
ražošanu, sadali un piegādi;
(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to 
personu profesionālās intereses, kas atbild 
par pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora vadību, 
un vienlaikus tās varētu rīkoties 
neatkarīgi;
(c) uzglabāšanas sistēmas operatoram ir 
reālas tiesības pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no integrētā gāzes uzņēmuma 
attiecībā uz aktīviem, kas vajadzīgi 
uzglabāšanas iekārtu ekspluatācijai, 
uzturēšanai vai attīstībai. Tas neliedz 
veidot atbilstīgus koordinācijas 
mehānismus, lai nodrošinātu 
mātessabiedrības ekonomiskās un vadības 
uzraudzības tiesību aizsardzību attiecībā 
uz atdevi no aktīviem, ko 
meitasuzņēmumā netieši regulē saskaņā 
ar 24.c panta 4. punktu. Tas jo īpaši ļauj 
mātessabiedrībai apstiprināt uzglabāšanas 
sistēmas operatora gada finanšu plānu vai 
līdzvērtīgu instrumentu un noteikt 
vispārīgus ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātessabiedrībai dot norādījumus 
par ikdienas darbību vai par atsevišķiem 
lēmumiem par uzglabāšanas iekārtu 
celtniecību vai modernizāciju, kas 
nepārsniedz apstiprinātā finanšu plāna 
vai līdzvērtīga instrumenta noteikumus;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks un 
uzglabāšanas sistēmas operators izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
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ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.
3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnīgi ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Neatkarīga sistēmas operatora modelis nozīmē lielāku birokrātiju un dārgāku reglamentējošo 
kontroli, tāpēc tā nav dzīvotspējīga alternatīva pilnīgai īpašumtiesību nošķiršanai.

Grozījums Nr. 248
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants svītrots
Pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 

nošķiršana
1. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem 
un uzglabāšanas sistēmas operatoriem, 
kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, 
jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, 
kas nav saistītas ar pārvadi vai 
uzglabāšanu, vismaz šādos aspektos: to 
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juridiskā forma, organizācija un lēmumu 
pieņemšana. 
Šis pants attiecas tikai uz tām 
uzglabāšanas iekārtām, kas ir tehniski 
un/vai ekonomiski nepieciešamas, lai 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā atbilstoši 
19. pantam.
2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 
neatkarību, piemēro vismaz šādus 
obligātos kritērijus:
(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka un uzglabāšanas 
sistēmas operatora vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā dabasgāzes 
uzņēmuma struktūrās, kas tieši vai netieši 
ir pastāvīgi atbildīgas par dabasgāzes 
ražošanu, sadali un piegādi;
(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to 
personu profesionālās intereses, kas atbild 
par pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora vadību, 
un vienlaikus tās varētu rīkoties 
neatkarīgi;
(c) uzglabāšanas sistēmas operatoram ir 
reālas tiesības pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no integrētā gāzes uzņēmuma 
attiecībā uz aktīviem, kas vajadzīgi 
uzglabāšanas iekārtu ekspluatācijai,
uzturēšanai vai attīstībai. Tas neliedz 
veidot atbilstīgus koordinācijas 
mehānismus, lai nodrošinātu 
mātessabiedrības ekonomiskās un vadības 
uzraudzības tiesību aizsardzību attiecībā 
uz atdevi no aktīviem, ko 
meitasuzņēmumā netieši regulē saskaņā 
ar 24.c panta 4. punktu. Tas jo īpaši ļauj 
mātessabiedrībai apstiprināt uzglabāšanas 
sistēmas operatora gada finanšu plānu vai 
līdzvērtīgu instrumentu un noteikt 
vispārīgus ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātessabiedrībai dot norādījumus 
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par ikdienas darbību vai par atsevišķiem 
lēmumiem par uzglabāšanas iekārtu 
celtniecību vai modernizāciju, kas 
nepārsniedz apstiprinātā finanšu plāna 
vai līdzvērtīga instrumenta noteikumus;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks un 
uzglabāšanas sistēmas operators izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.
3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnīgi ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. xm

Grozījums Nr. 249
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants svītrots
Pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 

nošķiršana
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1. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem 
un uzglabāšanas sistēmas operatoriem, 
kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, 
jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, 
kas nav saistītas ar pārvadi vai 
uzglabāšanu, vismaz šādos aspektos: to 
juridiskā forma, organizācija un lēmumu 
pieņemšana. 
Šis pants attiecas tikai uz tām 
uzglabāšanas iekārtām, kas ir tehniski 
un/vai ekonomiski nepieciešamas, lai 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā atbilstoši 
19. pantam.
2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 
neatkarību, piemēro vismaz šādus 
obligātos kritērijus:
(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka un uzglabāšanas 
sistēmas operatora vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā dabasgāzes 
uzņēmuma struktūrās, kas tieši vai netieši 
ir pastāvīgi atbildīgas par dabasgāzes 
ražošanu, sadali un piegādi;
(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to 
personu profesionālās intereses, kas atbild 
par pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora vadību, 
un vienlaikus tās varētu rīkoties 
neatkarīgi;
(c) uzglabāšanas sistēmas operatoram ir 
reālas tiesības pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no integrētā gāzes uzņēmuma 
attiecībā uz aktīviem, kas vajadzīgi 
uzglabāšanas iekārtu ekspluatācijai, 
uzturēšanai vai attīstībai. Tas neliedz 
veidot atbilstīgus koordinācijas 
mehānismus, lai nodrošinātu 
mātessabiedrības ekonomiskās un vadības 
uzraudzības tiesību aizsardzību attiecībā 
uz atdevi no aktīviem, ko 
meitasuzņēmumā netieši regulē saskaņā 
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ar 24.c panta 4. punktu. Tas jo īpaši ļauj 
mātessabiedrībai apstiprināt uzglabāšanas 
sistēmas operatora gada finanšu plānu vai 
līdzvērtīgu instrumentu un noteikt 
vispārīgus ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātessabiedrībai dot norādījumus 
par ikdienas darbību vai par atsevišķiem 
lēmumiem par uzglabāšanas iekārtu 
celtniecību vai modernizāciju, kas 
nepārsniedz apstiprinātā finanšu plāna 
vai līdzvērtīga instrumenta noteikumus;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks un 
uzglabāšanas sistēmas operators izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.
3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnīgi ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. xm

Pamatojums

Eiropas GGPSSO (Labas prakses pamatnostādnes uzglabāšanas sistēmu operatoriem 
attiecībā uz trešās puses piekļuvi) noteikumi par konfidencialitāti un pārredzamību visiem 
tirgus dalībniekiem jau nodrošina nediskriminējošu piekļuvi uzglabāšanas iekārtām. Turklāt 
arī principus par uzglabāšanas iekārtu izmantošanu jau nosaka Regula, ar ko groza Regulu 
(EK) Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumiem, jo īpaši tās 4.a,
5.a un 6.a pants.
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Grozījums Nr. 250
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants svītrots
Pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 

nošķiršana
1. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem 
un uzglabāšanas sistēmas operatoriem, 
kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, 
jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, 
kas nav saistītas ar pārvadi vai 
uzglabāšanu, vismaz šādos aspektos: to 
juridiskā forma, organizācija un lēmumu 
pieņemšana. 
Šis pants attiecas tikai uz tām 
uzglabāšanas iekārtām, kas ir tehniski 
un/vai ekonomiski nepieciešamas, lai 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā atbilstoši 
19. pantam.
2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 
neatkarību, piemēro vismaz šādus 
obligātos kritērijus:
(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka un uzglabāšanas 
sistēmas operatora vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā dabasgāzes 
uzņēmuma struktūrās, kas tieši vai netieši 
ir pastāvīgi atbildīgas par dabasgāzes 
ražošanu, sadali un piegādi;
(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to 
personu profesionālās intereses, kas atbild 
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par pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora vadību, 
un vienlaikus tās varētu rīkoties 
neatkarīgi;
(c) uzglabāšanas sistēmas operatoram ir 
reālas tiesības pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no integrētā gāzes uzņēmuma 
attiecībā uz aktīviem, kas vajadzīgi 
uzglabāšanas iekārtu ekspluatācijai, 
uzturēšanai vai attīstībai. Tas neliedz 
veidot atbilstīgus koordinācijas 
mehānismus, lai nodrošinātu 
mātessabiedrības ekonomiskās un vadības 
uzraudzības tiesību aizsardzību attiecībā 
uz atdevi no aktīviem, ko 
meitasuzņēmumā netieši regulē saskaņā 
ar 24.c panta 4. punktu. Tas jo īpaši ļauj 
mātessabiedrībai apstiprināt uzglabāšanas 
sistēmas operatora gada finanšu plānu vai 
līdzvērtīgu instrumentu un noteikt 
vispārīgus ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātessabiedrībai dot norādījumus 
par ikdienas darbību vai par atsevišķiem 
lēmumiem par uzglabāšanas iekārtu 
celtniecību vai modernizāciju, kas 
nepārsniedz apstiprinātā finanšu plāna 
vai līdzvērtīga instrumenta noteikumus;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks un 
uzglabāšanas sistēmas operators izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.
3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnīgi ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
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elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīga sistēmas operatora modelis nozīmē lielāku birokrātiju un dārgāku reglamentējošo 
kontroli, tāpēc tā nav dzīvotspējīga alternatīva pilnīgai īpašumtiesību nošķiršanai.

Grozījums Nr. 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants svītrots
Pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 

nošķiršana
1. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem 
un uzglabāšanas sistēmas operatoriem, 
kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, 
jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, 
kas nav saistītas ar pārvadi vai 
uzglabāšanu, vismaz šādos aspektos: to 
juridiskā forma, organizācija un lēmumu 
pieņemšana. 
Šis pants attiecas tikai uz tām 
uzglabāšanas iekārtām, kas ir tehniski 
un/vai ekonomiski nepieciešamas, lai 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā atbilstoši 
19. pantam.
2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 
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neatkarību, piemēro vismaz šādus 
obligātos kritērijus:
(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka un uzglabāšanas 
sistēmas operatora vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā dabasgāzes 
uzņēmuma struktūrās, kas tieši vai netieši 
ir pastāvīgi atbildīgas par dabasgāzes 
ražošanu, sadali un piegādi;
(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to 
personu profesionālās intereses, kas atbild 
par pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora vadību, 
un vienlaikus tās varētu rīkoties 
neatkarīgi;
(c) uzglabāšanas sistēmas operatoram ir 
reālas tiesības pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no integrētā gāzes uzņēmuma 
attiecībā uz aktīviem, kas vajadzīgi 
uzglabāšanas iekārtu ekspluatācijai, 
uzturēšanai vai attīstībai. Tas neliedz 
veidot atbilstīgus koordinācijas 
mehānismus, lai nodrošinātu 
mātessabiedrības ekonomiskās un vadības 
uzraudzības tiesību aizsardzību attiecībā 
uz atdevi no aktīviem, ko 
meitasuzņēmumā netieši regulē saskaņā 
ar 24.c panta 4. punktu. Tas jo īpaši ļauj 
mātessabiedrībai apstiprināt uzglabāšanas 
sistēmas operatora gada finanšu plānu vai 
līdzvērtīgu instrumentu un noteikt 
vispārīgus ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātessabiedrībai dot norādījumus 
par ikdienas darbību vai par atsevišķiem 
lēmumiem par uzglabāšanas iekārtu 
celtniecību vai modernizāciju, kas 
nepārsniedz apstiprinātā finanšu plāna 
vai līdzvērtīga instrumenta noteikumus;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks un 
uzglabāšanas sistēmas operators izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
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ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.
3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnīgi ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Īpašumtiesību nošķiršana valsts transporta tīklos ir vienīgā iespēja, kā nodrošināt to 
pārvaldītāju neatkarību un uzlabot pārredzamību. Tas arī mudinātu valsts transporta tīklu 
pārvaldītājus veicināt tirgus efektivitāti. Neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru gadījumā 
valsts transporta tīkli un komercdarbība netiek nošķirti. Lai arī valsts transporta pasākumi ir 
strikti reglamentēti, tas rada lielu skaitu noteikumu.

Grozījums Nr. 252
Erika Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants svītrots
Pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 

nošķiršana
1. Ja ir iecelsts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem 
un uzglabāšanas sistēmas operatoriem, 
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kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, 
jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, 
kas nav saistītas ar pārvadi vai 
uzglabāšanu, vismaz šādos aspektos: to 
juridiskā forma, organizācija un lēmumu 
pieņemšana. 
Šis pants attiecas tikai uz tām 
uzglabāšanas iekārtām, kas ir tehniski 
un/vai ekonomiski nepieciešamas, lai 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā atbilstoši 
19. pantam.
2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora 
neatkarību, piemēro vismaz šādus 
obligātos kritērijus:
(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka un uzglabāšanas 
sistēmas operatora vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā dabasgāzes 
uzņēmuma struktūrās, kas tieši vai netieši 
ir pastāvīgi atbildīgas par dabasgāzes 
ražošanu, sadali un piegādi;
(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to 
personu profesionālās intereses, kas atbild 
par pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora vadību, 
un vielaikus tās varētu rīkoties neatkarīgi;
(c) uzglabāšanas sistēmas operatoram ir 
reālas tiesības pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no integrētā gāzes uzņēmuma 
attiecībā uz aktīviem, kas vajadzīgi 
uzglabāšanas iekārtu ekspluatācijai, 
uzturēšanai vai attīstībai. Tas neliedz 
veidot atbilstīgus koordinācijas 
mehānismus, lai nodrošinātu 
mātessabiedrības ekonomiskās un vadības 
uzraudzības tiesību aizsardzību attiecībā 
uz atdevi no aktīviem, ko 
meitasuzņēmumā netieši regulē saskaņā 
ar 24.c panta 4. punktu. Tas jo īpaši ļauj 
mātessabiedrībai apstiprināt uzglabāšanas 
sistēmas operatora gada finanšu plānu vai 
līdzvērtīgu instrumentu un noteikt 
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vispārīgus ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātessabiedrībai dot norādījumus 
par ikdienas darbību vai par atsevišķiem 
lēmumiem par uzglabāšanas iekārtu 
celtniecību vai modernizāciju, kas 
nepārsniedz apstiprinātā finanšu plāna 
vai līdzvērtīga instrumenta noteikumus;
(d) pārvades sistēmas īpašnieks un 
uzglabāšanas sistēmas operators izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.
3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnīgi ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir iecelsts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem 

1. Uzglabāšanas sistēmas operatoriem, kas 
ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, jābūt 
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un uzglabāšanas sistēmas operatoriem, kas 
ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, jābūt 
neatkarīgiem no citām darbībām, kas nav 
saistītas ar pārvadi vai uzglabāšanu, 
vismaz šādos aspektos: to juridiskā forma, 
organizācija un lēmumu pieņemšana. 

neatkarīgiem no citām darbībām, kas nav 
saistītas ar uzglabāšanu, vismaz šādos 
aspektos: to juridiskā forma, organizācija 
un lēmumu pieņemšana. 

Or. en

Grozījums Nr. 254
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir iecelsts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem 
un uzglabāšanas sistēmas operatoriem, 
kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, 
jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, kas 
nav saistītas ar pārvadi vai uzglabāšanu, 
vismaz šādos aspektos: to juridiskā forma, 
organizācija un lēmumu pieņemšana. 

Šis pants attiecas tikai uz tām 
uzglabāšanas iekārtām, kas ir tehniski 
un/vai ekonomiski nepieciešamas, lai 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā atbilstoši 
19. pantam.

1. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašniekiem, 
kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, 
jābūt neatkarīgiem no citām darbībām, kas 
nav saistītas ar pārvadi vai uzglabāšanu, 
vismaz šādos aspektos: to juridiskā forma, 
organizācija un lēmumu pieņemšana.

Or. de

Pamatojums

Uz gāzes uzglabāšanu neattiecas monopoltirgus darbības principi. Regula apdraudēs arī 
pašreizējo konkurenci un plānotos ieguldījumus, kuri vajadzīgi nepieciešamo gāzes 
papildkrātuvju būvniecībā. Turklāt Komisijas priekšlikums pieņemt pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai ir tāds, kurš ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības, un 
tāpēc tas jānoraida.
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Grozījums Nr. 255
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka un
uzglabāšanas sistēmas operatora 
neatkarību, piemēro vismaz šādus obligātos 
kritērijus:

2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
uzglabāšanas sistēmas operatora 
neatkarību, piemēro šādus obligātos 
kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 256
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.  Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora
neatkarību, piemēro vismaz šādus obligātos 
kritērijus:

2. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto 
pārvades sistēmas īpašnieka neatkarību, 
piemēro šādus obligātos kritērijus:

Or. de

Pamatojums

Uz gāzes uzglabāšanu neattiecas monopoltirgus darbības principi. Regula apdraudēs arī 
pašreizējo konkurenci un plānotos ieguldījumus, kuri vajadzīgi nepieciešamo gāzes 
papildkrātuvju būvniecībā. Turklāt Komisijas priekšlikums pieņemt pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai ir tāds, kurš ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības, un 
tāpēc tas jānoraida.
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Grozījums Nr. 257
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka un uzglabāšanas 
sistēmas operatora vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā dabasgāzes uzņēmuma 
struktūrās, kas tieši vai netieši ir pastāvīgi 
atbildīgas par dabasgāzes ražošanu, sadali 
un piegādi;

(a) personas, kas atbild par uzglabāšanas 
sistēmas operatora vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā dabasgāzes uzņēmuma 
struktūrās, kas tieši vai netieši ir pastāvīgi 
atbildīgas par dabasgāzes ražošanu, sadali 
un piegādi;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka un uzglabāšanas 
sistēmas operatora vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā dabasgāzes uzņēmuma 
struktūrās, kas tieši vai netieši ir pastāvīgi 
atbildīgas par dabasgāzes ražošanu, sadali 
un piegādi;

(a) personas, kas atbild par pārvades 
sistēmas īpašnieka vadību, nedrīkst 
iesaistīties integrētā dabasgāzes uzņēmuma 
struktūrās, kas tieši vai netieši ir pastāvīgi 
atbildīgas par dabasgāzes ražošanu, sadali 
un piegādi;

Or. de

Pamatojums

Uz gāzes uzglabāšanu neattiecas monopoltirgus darbības principi. Regula apdraudēs arī 
pašreizējo konkurenci un plānotos ieguldījumus, kuri vajadzīgi nepieciešamo gāzes 
papildkrātuvju būvniecībā. Turklāt Komisijas priekšlikums pieņemt pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai ir tāds, kurš ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības, un 



AM\717987LV.doc 83/111 PE404.543v01-00

LV

tāpēc tas jānoraida.

Grozījums Nr. 259
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to personu 
profesionālās intereses, kas atbild par 
pārvades sistēmas īpašnieka un
uzglabāšanas sistēmas operatora vadību, un 
vielaikus tās varētu rīkoties neatkarīgi;

(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to personu 
profesionālās intereses, kas atbild par 
uzglabāšanas sistēmas operatora vadību, un 
vienlaikus tās varētu rīkoties neatkarīgi; 

Or. en

Grozījums Nr. 260
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to personu 
profesionālās intereses, kas atbild par 
pārvades sistēmas īpašnieka un 
uzglabāšanas sistēmas operatora vadību, 
un vielaikus tās varētu rīkoties neatkarīgi;

(b) jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā to personu 
profesionālās intereses, kas atbild par 
pārvades sistēmas īpašnieka vadību, un 
vienlaikus tās varētu rīkoties neatkarīgi;

Or. de

Pamatojums

Uz gāzes uzglabāšanu neattiecas monopoltirgus darbības principi. Regula apdraudēs arī 
pašreizējo konkurenci un plānotos ieguldījumus, kuri vajadzīgi nepieciešamo gāzes 
papildkrātuvju būvniecībā. Turklāt Komisijas priekšlikums pieņemt pamatnostādnes atbilstoši 
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regulatīvajai kontroles procedūrai ir tāds, kurš ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības, un 
tāpēc tas jānoraida.

Grozījums Nr. 261
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzglabāšanas sistēmas operatoram ir 
reālas tiesības pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no integrētā gāzes uzņēmuma 
attiecībā uz aktīviem, kas vajadzīgi 
uzglabāšanas iekārtu ekspluatācijai, 
uzturēšanai vai attīstībai. Tas neliedz 
veidot atbilstīgus koordinācijas 
mehānismus, lai nodrošinātu 
mātessabiedrības ekonomiskās un vadības 
uzraudzības tiesību aizsardzību attiecībā 
uz atdevi no aktīviem, ko 
meitasuzņēmumā netieši regulē saskaņā 
ar 24.c panta 4. punktu. Tas jo īpaši ļauj 
mātessabiedrībai apstiprināt uzglabāšanas 
sistēmas operatora gada finanšu plānu vai 
līdzvērtīgu instrumentu un noteikt
vispārīgus ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātessabiedrībai dot norādījumus 
par ikdienas darbību vai par atsevišķiem 
lēmumiem par uzglabāšanas iekārtu 
celtniecību vai modernizāciju, kas 
nepārsniedz apstiprinātā finanšu plāna 
vai līdzvērtīga instrumenta noteikumus;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Uz gāzes uzglabāšanu neattiecas monopoltirgus darbības principi. Regula apdraudēs arī 
pašreizējo konkurenci un plānotos ieguldījumus, kuri vajadzīgi nepieciešamo gāzes 
papildkrātuvju būvniecībā. Turklāt Komisijas priekšlikums pieņemt pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai ir tāds, kurš ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības, un 
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tāpēc tas jānoraida.

Grozījums Nr. 262
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pārvades sistēmas īpašnieks un
uzglabāšanas sistēmas operators izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.

(d) uzglabāšanas sistēmas operators 
izstrādā atbilstības programmu, kurā 
izklāsta pasākumus, kas veikti, lai 
nodrošinātu diskriminējošas rīcības 
nepieļaušanu, un nodrošina atbilstīgu 
kontroli pār tās ievērošanu. Programmā 
paredz konkrētus darbinieku pienākumus, 
kas jāveic, lai sasniegtu šo mērķi. Persona 
vai struktūra, kas atbild par atbilstības 
programmas kontroli, iesniedz pārvaldes 
iestādei gada ziņojumu par veiktajiem 
pasākumiem, un šo ziņojumu publicē.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pārvades sistēmas īpašnieks un 
uzglabāšanas sistēmas operators izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 

(d) pārvades sistēmas īpašnieks izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
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darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.

sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.

Or. de

Pamatojums

Uz gāzes uzglabāšanu neattiecas monopoltirgus darbības principi. Regula apdraudēs arī 
pašreizējo konkurenci un plānotos ieguldījumus, kuri vajadzīgi nepieciešamo gāzes 
papildkrātuvju būvniecībā. Turklāt Komisijas priekšlikums pieņemt pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai ir tāds, kurš ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības, un 
tāpēc tas jānoraida.

Grozījums Nr. 264
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pārvades sistēmas īpašnieks un 
uzglabāšanas sistēmas operators izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
diskriminējošas rīcības nepieļaušanu, un 
nodrošina atbilstīgu kontroli pār tās 
ievērošanu. Programmā paredz konkrētus 
darbinieku pienākumus, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Persona vai struktūra, 
kas atbild par atbilstības programmas 
kontroli, iesniedz pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem, un 
šo ziņojumu publicē.

(d) pārvades sistēmas īpašnieks un 
uzglabāšanas sistēmas operators izstrādā 
atbilstības programmu, kurā izklāstīti 
pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu 
godīgu piekļuvi un diskriminējošas rīcības 
nepieļaušanu. Programmā paredz 
konkrētus darbinieku pienākumus, kas 
jāveic, lai sasniegtu šo mērķi.

Or. en

Pamatojums

Paplašina sadales sistēmu operatoriem piemērojamos atbilstības noteikumus un ievieš 
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atbilstības uzraudzības padomes jēdzienu, lai pārraudzītu atbilstības uzraudzības 
biroja/amatpersonas darbu augstākajā līmenī.

Grozījums Nr. 265
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“(da) atbilstību programmai pienācīgi 
pārrauga atbildīgā persona vai iestāde, 
turpmāk tekstā — atbilstības uzraudzības 
amatpersona —, kura savā darbībā ir 
pilnībā neatkarīga un kurai, lai tā spētu 
pildīt tai noteiktos uzdevumus, ir piekļuve 
visai nepieciešamai informācijai par 
pārvades sistēmas īpašnieku un 
uzglabāšanas sistēmas operatoru, kā arī 
par jebkuru saistīto uzņēmumu.”

Or. en

Pamatojums

Paplašina sadales sistēmu operatoriem piemērojamos atbilstības noteikumus un ievieš 
atbilstības uzraudzības padomes jēdzienu, lai pārraudzītu atbilstības uzraudzības 
biroja/amatpersonas darbu augstākajā līmenī.

Grozījums Nr. 266
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – db) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“(db) atbilstību pārrauga atbilstības 
uzraudzības padome, kuru veido no 
vertikāli integrētā uzņēmuma neatkarīgu 
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locekļu vairākums.”

Or. en

Pamatojums

Paplašina sadales sistēmu operatoriem piemērojamos atbilstības noteikumus un ievieš 
atbilstības uzraudzības padomes jēdzienu, lai pārraudzītu atbilstības uzraudzības 
biroja/amatpersonas darbu augstākajā līmenī.

Grozījums Nr. 267
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 2. punkts – dc) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“(dc) atbilstības uzraudzības amatpersona 
iesniedz valsts pārvaldes iestādei gada 
ziņojumu, kurā izklāstīti īstenotie 
pasākumi un novērtēta atbilstības pakāpe 
un kurš jāpublicē.”

Or. en

Pamatojums

Paplašina sadales sistēmu operatoriem piemērojamos atbilstības noteikumus un ievieš 
atbilstības uzraudzības padomes jēdzienu, lai pārraudzītu atbilstības uzraudzības 
biroja/amatpersonas darbu augstākajā līmenī.

Grozījums Nr. 268
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnīgi ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Uz gāzes uzglabāšanu neattiecas monopoltirgus darbības principi. Regula apdraudēs arī 
pašreizējo konkurenci un plānotos ieguldījumus, kuri vajadzīgi nepieciešamo gāzes 
papildkrātuvju būvniecībā. Turklāt Komisijas priekšlikums pieņemt pamatnostādnes atbilstoši 
regulatīvajai kontroles procedūrai ir tāds, kurš ierobežo Eiropas Parlamenta tiesības, un 
tāpēc tas jānoraida.

Grozījums Nr. 269
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnīgi ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šie pasākumi pārsniedz komitoloģijas darbības jomu. Jautājums nav ne par vienkāršu 
īstenošanas pasākumu, ne arī par “nebūtiskiem elementiem”. Noteikumi par nodalīšanu ir 
gāzes tirgus liberalizācijas būtisks elements, un tāpēc tos nekādā gadījumā nevar uzskatīt par 
“nebūtiskiem”. Turklāt tie apdraud ikvienas ekonomikas sistēmas galveno pīlāru —
uzņēmējdarbības tiesības —, tādēļ tos nevar uzskatīt par “nebūtiskiem”.

Grozījums Nr. 270
Dorette Corbey

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnīgi ievēro šā panta 2. punktu. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 
direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 30. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnībā un efektīvi ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas paredzēts 
šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 30. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas 
operators pilnīgi ievēro šā panta 2. punktu. 
Minēto pasākumu, kas paredzēts šīs 

3. Komisija var izdarīt grozījumus
pamatnostādnēs, lai nodrošinātu, ka 
pārvades sistēmas īpašnieks un 
uzglabāšanas sistēmas operators pilnībā un 
efektīvi ievēro šā panta 2. punktu. Minēto 
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direktīvas nebūtisko elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 30. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, groza saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir panākt, lai Parlaments un Padome pieņemtu pamatnostādnes saskaņā ar 
parasto procedūru. Pilnvaru nodošana Komisijai joprojām jāierobežo attiecībā uz ikvienu 
nepieciešamu grozījumu.

Grozījums Nr. 272
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/55/EK
9.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“3.a Ja vertikālo integrāciju saglabā 
tādēļ, ka dalībvalsts uzrauga gan pārvades 
sistēmas operatoru, gan ražošanas vai 
piegādes uzņēmumu, piemēro 2. un
3. punkta noteikumus.”

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt patiešām vienlīdzīgus konkurences nosacījumus starp valsts un privātiem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas Paparizov, 
Anni Podimata, Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
9.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Iekļauj šādu pantu:
“9.b pants

Produktīva un efektīva pārvades sistēmu 
tiesiskā nodalīšana

I Aktīvi, aprīkojums, personāls un 
identitāte

1. Pārvades sistēmas operatoriem ir 
pieejami vajadzīgie vertikāli integrētā 
uzņēmuma cilvēku, fiziskie un finanšu 
resursi, lai pienācīgi veiktu gāzes pārvadi, 
jo īpaši:
(i) pārvades sistēmas operatoru rīcībā ir 
aktīvi, kas vajadzīgi, lai pienācīgi veiktu 
gāzes pārvadi;
(ii) pārvades sistēmas operatoru rīcībā ir 
personāls, lai pienācīgi veiktu gāzes 
pārvadi;
(iii) gada finanšu plānā ir pieejami 
pietiekami finanšu resursi turpmākiem 
ieguldījumu projektiem.
Šajā punktā minētajās darbībās, kas 
nepieciešamas pienācīgai gāzes pārvadei, 
ir ietverti vismaz šādi pasākumi:
– pārvades sistēmas operatora 
pārstāvēšana un saziņa ar trešām pusēm 
un valsts pārvaldes iestādēm;
– tīkla piekļuves piešķiršana trešām 
pusēm, galvenokārt, jaunajiem tirgus 
dalībniekiem un biogāzes ražotājiem, un 
šīs piekļuves pārvaldība;
– piekļuves maksas, sastrēguma 
pārvaldības maksas un starpsavienojuma 
sistēmas operatora kompensācijas 
mehānismā noteiktās maksas iekasēšana 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
7. pantu;
– pārvades sistēmu ekspluatēšana, apkope 
un pilnveidošana;
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– investīciju plānošana, nodrošinot, ka 
sistēma ilgtermiņā atbilst pamatotam 
pieprasījumam un garantē piegāžu 
drošību;
– juridiskie pakalpojumi;
– grāmatvedības un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumi.
2. Apmaiņa ar personālu un pakalpojumu 
sniegšana, sadarbojoties ar tādu vertikāli 
integrēta uzņēmuma filiāli, kas veic 
ražošanas vai piegādes funkciju, ir 
aizliegta.
3. Pārvades sistēmas operators papildus 
gāzes pārvadei nedrīkst iesaistīties 
uzņēmējdarbībā vai veikt darbību, kas ir 
pretrunā ar tam noteiktajiem 
uzdevumiem, tostarp iegūt jebkāda 
uzņēmuma akcijas vai daļas vai vertikāli 
integrētā uzņēmuma vai jebkura cita 
elektroenerģijas un gāzes uzņēmuma 
daļu. Izņēmuma gadījumos ir vajadzīga 
valsts pārvaldes iestādes iepriekšēja 
piekrišana, un tie ir iespējami tikai 
attiecībā uz akcijām un daļām cita tīkla 
uzņēmumos.
4. Pārvades sistēmas operatoram ir sava 
juridiskās personas identitāte, kas ir 
būtiski atšķirīga no vertikāli integrētā 
uzņēmuma, proti, tam ir atsevišķs zīmols, 
saziņas sistēma un telpas.
5. Pārvades sistēmas operators nedrīkst 
izpaust komerciāli svarīgu un būtisku 
informāciju citam vertikāli integrētā 
uzņēmuma uzņēmumam, ja vien viņš 
šādu informāciju neizpauž visiem tirgus 
dalībniekiem, nevienu nediskriminējot. 
Informāciju, kuru nedrīkst izpaust, 
nosaka pārvades sistēmas operators 
sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādi. 
6. Pārvades sistēmas operatora 
grāmatvedību pārbauda revidents, kas nav 
vertikāli integrētā uzņēmuma un ar to 
saistīto uzņēmumu revidents.
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II Pārvades sistēmas operatora vadības, 
galvenās izpildpersonas/valdes neatkarība

7. Par lēmumiem saistībā ar pārvades 
sistēmas operatora galvenās 
izpildpersonas un valdes locekļu iecelšanu 
amatā un jebkuru pirmstermiņa 
atbrīvošanu no amata, kā arī par attiecīgu 
darba līgumu noslēgšanu ar šādām 
personām vai šo līgumu pirmstermiņa 
pārtraukšanu ziņo valsts pārvaldes 
iestādei. Šie lēmumi un līgumi var kļūt 
saistoši tikai tad, ja 3 nedēļu laikā pēc 
paziņošanas valsts pārvaldes iestāde nav 
izmantojusi savas veto tiesības. Veto 
tiesības var izmantot amatā iecelšanas vai 
attiecīgu līgumu gadījumos, ja ir 
nopietnas bažas par ieceļamās galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļa 
profesionālo neatkarību; gadījumā, ja 
minētās personas atbrīvo no amata pirms 
termiņa un pārtrauc ar tām noslēgtos 
līgumu, veto tiesības var izmantot, ja 
radušās nopietnas šaubas par šādas 
pirmstermiņa atbrīvošanas pamatotību un 
iemeslu.
8. Pārvades sistēmas operatora vadībai ir 
tiesības lēmumu par viņu pirmstermiņa 
atbrīvošanu no amata pārsūdzēt valsts 
pārvaldes iestādē vai tiesā.
9. Pārsūdzības gadījumā valsts pārvaldes 
iestādei ir jāpieņem lēmums sešu mēnešu 
laikā. Termiņu var pagarināt tikai 
izņēmuma gadījumos, ja tie ir pietiekami 
pamatoti.
10. Pārtraucot darba attiecības ar 
pārvades sistēmas operatoru, pārvaldes 
galvenās izpildpersonas/valdes locekļi 
vismaz trīs gadus neieņem amatu nevienā 
vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrā, 
kas veic ražošanas vai piegādes funkciju.
11. Galvenajai izpildpersonai/valdes 
locekļiem nedrīkst piederēt daļas nevienā 
citā uzņēmumā, kas ietilpst vertikāli 
integrētajā uzņēmumā, un tie nedrīkst 
saņemt nekādu citu atlīdzību, kā vien no 
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pārvades sistēmas operatora. Galvenās 
izpildpersonas vai valdes locekļu 
atalgojums ir atkarīgs tikai no pārvades 
sistēmas operatora darbības, nevis no 
vertikāli integrētā uzņēmuma darbības.
12. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona vai valdes locekļi nedrīkst 
būt tieši vai netieši atbildīgi par vertikāli 
integrētā uzņēmuma citu filiāļu ikdienas 
darbu.
13. Neskarot iepriekšminētos noteikumus, 
pārvades sistēmas operatoram neatkarīgi 
no integrētā gāzes uzņēmuma ir efektīvas 
lēmējtiesības attiecībā uz tīkla 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai 
vajadzīgajiem aktīviem. Iepriekš 
minētajam nevajadzētu ierobežot 
piemērotu koordinācijas mehānismu 
esamību, ar kuriem var nodrošināt, ka 
mātesuzņēmums spēj noteikt vispārīgus 
ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātesuzņēmumam dot 
norādījumus par ikdienas ekspluatāciju 
ne attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem par 
pārvades līniju būvniecību vai 
modernizēšanu, ja netiek pārkāpti 
apstiprinātā finanšu plāna noteikumi, ne 
uz kādu līdzvērtīgu instrumentu.
III Uzraudzības padome/direktoru 
padome

14. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes/direktoru padomes 
priekšsēdētājs un visi tās locekļi neieņem 
amatus nevienā vertikāli integrētā 
uzņēmuma filiālē. Viņi nav uzraudzības 
padomes/direktoru padomes locekļi 
nevienā vertikāli integrētā uzņēmuma 
uzņēmumā.
15. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomēs/direktoru padomēs 
ir arī neatkarīgi locekļi, kas iecelti vismaz 
uz pieciem gadiem. Par uzraudzības 
padomes/direktoru padomes locekļu 
iecelšanu paziņo valsts pārvaldes iestādei, 
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un tā kļūst saistoša saskaņā ar šā panta 
7. punkta noteikumiem.
16. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes direktoru padomes 
loceklis ir uzskatāms par neatkarīgu 
15. panta izpratnē, ja viņš nav iesaistīts 
vertikāli integrētā uzņēmuma darbībās vai 
kā citādi saistīts ar vertikāli integrēto 
uzņēmumu, to kontrolējošiem 
akcionāriem vai ar abu pārvaldi, kas 
varētu radīt interešu konfliktu, it īpaši:
(a) pēdējos piecus gadus pirms iecelšanas 
par uzraudzības padomes/direktoru 
padomes locekli viņš nav bijis darba 
ņēmējs nevienā no vertikāli integrētā 
uzņēmuma filiālēm, kas veic ražošanas 
vai piegādes funkciju;
(b) nepiedalās vertikāli integrētajā 
uzņēmumā vai kādā no saistītajiem 
uzņēmumiem un nesaņem no tiem nekādu 
atlīdzību, izņemot pārvades sistēmas 
operatoru;
(c) nav darījuma attiecību ar vertikāli 
integrētā uzņēmuma struktūrām, kas veic 
enerģijas piegādes funkciju laikā, kamēr 
ieņem amatu uzraudzības 
padomē/direktoru padomē;
(d) nav valdes loceklis uzņēmumā, kurā 
vertikāli integrētais uzņēmums ieceļ 
uzraudzības padomes/direktoru padomes 
locekļus.
IV Atbilstības uzraudzības amatpersona
17. Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 
sistēmas operators izstrādā atbilstības 
programmu, kurā izklāsta pasākumus, 
kas veikti, lai nepieļautu diskriminējošu 
rīcību. Minētajā programmā ir noteikti 
konkrēti pārvades sistēmas operatora 
darbinieku pienākumi, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Programmu 
apstiprina pārvaldes iestāde. Pārvades 
sistēmu operatora atbilstību programmai 
uzrauga neatkarīga atbilstības 
uzraudzības amatpersona. Valsts 
pārvaldes iestādei ir tiesības noteikt 
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sankcijas, ja pārvades sistēmas operators 
pienācīgi neīsteno atbilstības programmu.
18. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona/valde par atbilstības 
uzraudzības amatpersonu ieceļ personu 
vai struktūru, kura atbild par:
(i) atbilstības programmas uzraudzību un 
īstenošanu;

(ii) detalizēta gada ziņojuma izstrādi, 
nosakot atbilstības programmas 
īstenošanas pasākumus, un šā ziņojuma 
iesniegšanu valsts pārvaldes iestādei; 
atbilstības programmas īstenošanas 
pasākumu definēšanu un ziņojuma 
iesniegšanu valsts pārvaldes iestādei;
(iii) ieteikumu sagatavošanu saistībā ar 
atbilstības programmu un tās īstenošanu.

19. Atbilstības uzraudzības amatpersonas 
neatkarību nodrošina galvenokārt darba 
līguma noteikumi.
20. Atbilstības uzraudzības amatpersonai 
ir iespēja regulāri vērsties pie pārvades 
sistēmas operatora vai vertikāli integrētā 
uzņēmuma uzraudzības padomē/direktoru 
padomē un pārvaldes iestādēs.
21. Atbilstības uzraudzības amatpersona 
piedalās visās pārvades sistēmas 
operatora uzraudzības padomes/direktoru 
padomes sanāksmēs, kurās tiek izskatīti 
šādi jautājumi:
(i) nosacījumi attiecībā uz piekļuvi un 
pieslēgumu sistēmai, tostarp piekļuves un 
sastrēgumu pārvaldības maksas 
iekasēšana un maksājumi saskaņā ar 
kompensācijas mehānismu starp pārvades 
sistēmas operatoriem atbilstoši Regulas 
(EK) Nr. 1775/2005 7. pantam;
(ii) projekti pārvades tīklu sistēmas 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai, 
tostarp investīcijas starpsavienojumos un 
pieslēgumos;
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(iii) balansēšanas noteikumi, tostarp 
rezerves jaudas noteikumi;

(iv) elektroenerģijas iegāde, lai segtu 
zudumus.

22. Šo sanāksmju laikā atbilstības 
uzraudzības amatpersona neļauj 
diskriminējošā veidā izpaust uzraudzības 
padomei vai direktoru padomei tādu 
informāciju par ražotāju vai piegādātāju 
darbībām, kas var dot komerciālas 
priekšrocības.
23. Atbilstības uzraudzības amatpersonai 
ir pieeja visai pārvades sistēmas operatora 
dokumentācijai, ierakstiem un birojiem, 
kā arī citai informācijai, kas vajadzīga 
uzdoto pienākumu veikšanai.
24. Atbilstības uzraudzības amatpersonu 
ieceļ amatā un atlaiž galvenā 
izpildpersona/valde tikai pēc valsts 
pārvaldes iestādes iepriekšēja 
apstiprinājuma.
25. Pēc atbilstības uzraudzības 
amatpersonas pilnvaru atcelšanas 
atbilstības uzraudzības amatpersonai ir 
aizliegts iesaistīties uzņēmējdarbībā ar 
vertikāli integrēto uzņēmumu vismaz 
piecus gadus.
V Tīkla izstrāde un tiesības pieņemt 
lēmumus par ieguldījumiem

26. Pārvades sistēmas operatori vismaz ik 
pēc diviem gadiem izstrādā tīkla attīstības 
10 gadu plānu. Viņi īsteno iedarbīgus 
pasākumus, lai garantētu sistēmas 
atbilstību un piegādes drošību.
27. Tīkla attīstības desmit gadu plānā jo 
īpaši:

a) norāda tirgus dalībniekiem galvenās 
pārvades infrastruktūras, ko paredzēts 
uzbūvēt nākamajos desmit gados;
b) min visas investīcijas, par kurām jau ir 
pieņemts lēmums, un nosaka jaunas 
investīcijas, par kurām jāpieņem 
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īstenošanas lēmums turpmāko trīs gadu 
laikā.
28. Lai izstrādātu šo desmit gadu tīkla 
attīstības plānu, katrs pārvades sistēmas 
operators izstrādā pamatotu hipotēzi par 
ražošanas, patēriņa un tirdzniecības ar 
citām valstīm attīstību un ņem vērā jau 
esošos reģionālos un Eiropas tīklu 
investīciju plānus. Pārvades sistēmas 
operators savlaicīgi iesniedz šā plāna 
projektu valsts pārvaldes iestādē.
29. Valsts pārvaldes iestāde atklāti un 
pārredzami apspriežas par projektu ar 
visiem attiecīgā tīkla lietotājiem un var 
publiskot apspriedes rezultātu, it īpaši 
informāciju par nepieciešamajiem 
ieguldījumiem.
30. Valsts pārvaldes iestāde pārbauda, vai 
desmit gadu tīkla attīstības plāns aptver 
visas nepieciešamās investīcijas, kas 
konstatētas konsultāciju laikā. Valsts 
pārvaldes iestāde pārvades sistēmas 
operatoram var prasīt izdarīt plānā 
grozījumus.
31. Ja pārvades sistēmas operators 
turpmākajos trijos gados atsakās veikt 
konkrētu ieguldījumu, kas minēts tīkla 
attīstības 10 gadu plānā, dalībvalstis 
nodrošina, ka valsts pārvaldes iestāde ir 
pilnvarota īstenot vienu no šādiem 
pasākumiem:
a) izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, 
prasīt pārvades sistēmas operatoram pildīt 
ieguldījumu saistības, izmantojot savas 
finansiālās iespējas;
b) aicināt neatkarīgus investorus 
piedalīties konkursā par iespēju veikt 
vajadzīgos ieguldījumus pārvades sistēmā 
un vienlaikus prasīt pārvades sistēmas 
operatoram:
– piekrist, ka finansējumu sniedz trešā 
puse;
– piekrist, ka būvniecību veic trešā puse, 
vai pašam būvēt attiecīgo jauno objektu;
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– ekspluatēt attiecīgo jauno objektu;
– piekrist kapitāla palielināšanai, lai 
finansētu nepieciešamos ieguldījumus, un 
ļaut neatkarīgiem ieguldītājiem piedalīties 
kapitāla palielināšanā.
Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina 
valsts pārvaldes iestāde. Abos gadījumos 
tarifu noteikumos paredz ieņēmumus, kas 
sedz šādu ieguldījumu izmaksas.
32. Valsts pārvaldes iestāde uzrauga un 
vērtē investīciju plāna īstenošanu.
VI Tiesības pieņemt lēmumus par trešo 
pušu piekļuvi pārvades tīklam
33. Pārvades sistēmu operatori izstrādā 
un publisko pārredzamu un efektīvu 
kārtību, kādā trešām pusēm nodrošina 
nediskriminējošu piekļuvi tīklam. Minēto 
kārtību apstiprina valsts pārvaldes 
iestādes.
34. Pārvades sistēmas operatoriem nav 
tiesību liegt tīkla piekļuvi trešām pusēm, 
pamatojoties uz iespējamiem pieejamā 
tīkla jaudas ierobežojumiem nākotnē, 
proti, sastrēgumiem noteiktās pārvades 
tīkla vietās. Pārvades sistēmas operators 
sniedz nepieciešamo informāciju.
35. Pārvades sistēmas operators nav 
tiesīgs liegt piekļuvi tīklam, to pamatojot 
tikai ar to, ka tas radīs papildu izmaksas 
saistībā ar tīkla elementu nepieciešamās 
jaudas palielinājumu netālu no 
savienojuma punkta.
VII Reģionālā sadarbība
36. Tās dalībvalstis, kuras nolemj 
sadarboties reģiona līmenī, pārvades 
sistēmas operatoriem nosaka skaidrus 
pienākumus, kuri jāizpilda precīzi 
noteiktā termiņā, tādējādi sešu gadu laikā 
pēc Direktīvas .../.../EK ar kuru groza 
Direktīvu 2003/55/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz dabas gāzes 
iekšējo tirgu spēkā stāšanās pakāpeniski 
panākot kopīga reģionālā nosūtīšanas 
centra izveidi, kurš būs atbildīgs par 
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drošības jautājumiem.
37. Ja vairākām dalībvalstīm rodas 
grūtības sadarboties reģiona līmenī, 
Komisija, pamatojoties uz šo dalībvalstu 
kopīgu lūgumu, var iecelt reģionālo 
koordinatoru.
38. Reģionālais koordinators reģiona 
līmenī veicina pārvaldes iestāžu sadarbību 
ar jebkurām citām kompetentām valsts 
iestādēm, tīkla operatoriem, 
elektroenerģijas biržām, tīkla lietotājiem 
un tirgus dalībniekiem. Viņš jo īpaši:
(a) veicina jaunas efektīvas investīcijas 
starpsavienojumos; šajā sakarā 
reģionālais koordinators palīdz pārvades 
sistēmas operatoriem izstrādāt reģionālā 
starpsavienojuma plānu un koordinē 
lēmumus par ieguldījumiem un attiecīgā 
gadījumā atvērto pieteikšanās (open 
season) procedūru;
(b) veicina tīklu efektīvu un drošu 
izmantošanu; šajā sakarā reģionālais 
koordinators sekmē pārvades sistēmas 
operatora, valsts pārvaldes iestādes un 
citu kompetento valsts iestāžu sadarbības 
koordināciju, izstrādājot kopējus 
piešķiršanas un vispārējās drošības 
mehānismus;
(c) katru gadu iesniedz Komisijai un 
attiecīgajām dalībvalstīm ziņojumu par 
sasniegto reģionā un par grūtībām vai 
šķēršļiem, kas varētu kavēt attīstību.
VIII Sankcijas
39. Lai izpildītu uzdevumus, kas valsts 
pārvaldes iestādei piešķirti, pamatojoties 
uz šo pantu:
(i) tai ir tiesības pārvades sistēmas 
operatoram pieprasīt informāciju un 
nepastarpināti sazināties ar pārvades 
sistēmas operatora personālu; šaubu 
gadījumā valsts pārvaldes iestādei ir tieši 
tādas pašas tiesības attiecībā uz vertikāli 
integrēto uzņēmumu un tā 
meitasuzņēmumiem;
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(ii) tā var veikt visas nepieciešamās 
pārvades sistēmas operatora pārbaudes 
un šaubu gadījumā arī vertikāli integrētā 
uzņēmuma un tā meitasuzņēmumu 
pārbaudes. Ir jāpiemēro Padomes 
2002. gada 16. decembra Regulas (EK) 
Nr.  1/2003 20. panta noteikumi par to 
konkurences noteikumu īstenošanu, kas 
noteikti Līguma 81. un 82. pantā1.
40. Lai izpildītu uzdevumus, kas valsts 
pārvaldes iestādei piešķirti, pamatojoties 
uz šo pantu, tai ir tiesības pārvades 
sistēmas operatoram un/vai vertikāli 
integrētajam uzņēmumam noteikt 
iedarbīgas, atbilstošas un preventīvas 
sankcijas, ja pārvades sistēmas operators 
un/vai vertikāli integrētais uzņēmums 
nepilda šajā pantā noteiktās saistības vai 
valsts pārvaldes iestādes lēmumu. Šīs 
pilnvaras ietver tiesības:
(i) uzlikt iedarbīgus, atbilstošus un 
preventīvus naudas sodus, kuru apmērs ir 
saistīts ar tīkla uzņēmuma apgrozījumu;
(ii) izdot rīkojumus, ar kuriem novērst 
diskriminējošu rīcību;

(iii) daļēji vai pilnībā anulēt pārvades 
sistēmas operatora licenci, ja tas atkārtoti 
pārkāpj šā panta noteikumus par 
nodalīšanu.”
1 OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir iespēja turpināt tirgus liberalizēšanu, nenošķirot īpašumtiesības.
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Grozījums Nr. 274
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
9.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Iekļauj šādu pantu:
“9.b pants
Produktīva un efektīva pārvades sistēmu 
nodalīšana
I Aktīvi, aprīkojums, personāls un 
identitāte
1. Pārvades sistēmas operatoriem ir 
pieejami vajadzīgie vertikāli integrētā 
uzņēmuma cilvēku, fiziskie un finanšu 
resursi, lai pienācīgi veiktu gāzes pārvadi, 
jo īpaši:
(i) pārvades sistēmas operatora rīcībā ir 
vajadzīgie aktīvi, lai pienācīgi veiktu gāzes 
pārvadi;
(ii) pārvades sistēmas operatora rīcībā ir 
personāls, lai pienācīgi veiktu gāzes 
pārvadi;
(iii) savstarpēju apmaiņu ar personālu un 
pakalpojumu sniegšanu starp vertikāli 
integrētā uzņēmuma filiālēm, kas veic 
ražošanas vai piegādes funkciju, īsteno 
tikai gadījumos, kad nav diskriminācijas 
riska un tikai saskaņā ar valsts pārvaldes 
iestāžu apstiprinājumu, lai nepieļautu 
konkurences pārkāpumus un interešu 
konfliktus;
(iv) savlaicīgi ir pieejami pietiekami 
finanšu resursi turpmākiem ieguldījumu 
projektiem.
2. Darbības, kas nepieciešamas pienācīgai 
gāzes pārvadei un kas minētas 1. punktā, 
ir vismaz šādas:
– pārvades sistēmas operatora 
pārstāvēšana un saziņa ar trešām pusēm 
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un valsts pārvaldes iestādēm;
– tīkla piekļuves piešķiršana trešām 
pusēm un šīs piekļuves pārvaldība;
– piekļuves maksas, sastrēguma 
pārvaldības maksas iekasēšana;
– pārvades sistēmu ekspluatēšana, apkope 
un pilnveidošana;
– ieguldījumu plānošana, nodrošinot, ka 
sistēma ilgtermiņā atbilst pamatotam 
pieprasījumam un garantē piegāžu 
drošību;
– juridiskie pakalpojumi;
– grāmatvedības un informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumi.
3. Pārvades sistēmas operatoru juridiskā 
forma ir akciju sabiedrība.
4. Pārvades sistēmas operatoram ir sava 
korporatīvā identitāte, kas ir būtiski 
atšķirīga no vertikāli integrētā 
uzņēmuma, tai ir atsevišķs zīmols, saziņas 
sistēma un telpas.
5. Pārvades sistēmas operatora 
grāmatvedību pārbauda revidents, kas nav 
vertikāli integrētā uzņēmuma un ar to 
saistīto uzņēmumu revidents.
II Pārvades sistēmas operatora vadības, 
galvenās izpildpersonas/valdes neatkarība
6. Par lēmumiem saistībā ar pārvades 
sistēmas operatora galvenās 
izpildpersonas un valdes locekļu iecelšanu 
amatā un jebkuru pirmstermiņa 
atbrīvošanu no amata, kā arī par attiecīgu 
darba līgumu noslēgšanu ar šādām 
personām vai šo līgumu pirmstermiņa 
pārtraukšanu ziņo valsts pārvaldes 
iestādei vai jebkurai citai kompetentai 
valsts iestādei. Šie lēmumi un līgumi var 
kļūt saistoši tikai tad, ja 3 nedēļu laikā pēc 
paziņošanas valsts pārvaldes iestāde vai 
cita kompetentā valsts iestāde nav 
izmantojusi savas veto tiesības. Veto 
tiesības var izmantot amatā iecelšanas vai 
attiecīgu līgumu noslēgšanas gadījumos, 
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ja ir pamatotas šaubas par ieceļamās 
galvenās izpildpersonas vai valdes locekļa 
profesionālo neatkarību; gadījumā, ja 
minētās personas atbrīvo no amata pirms 
termiņa un pārtrauc ar tām noslēgtos 
līgumu, veto tiesības var izmantot, ja 
radušās nopietnas šaubas par šādas 
pirmstermiņa atbrīvošanas pamatotību un 
iemeslu.
7. Pārvades sistēmas operatora vadības 
locekļiem ir tiesības lēmumu par viņu 
pirmstermiņa atbrīvošanu no amata 
pārsūdzēt valsts pārvaldes iestādē, citā 
kompetentā valsts iestādē vai tiesā.
8. Pārtraucot darba attiecības ar pārvades 
sistēmas operatoru, pārvaldes galvenās 
izpildpersonas/valdes locekļi vismaz trīs 
gadus neieņem amatu nevienā vertikāli
integrētā uzņēmuma struktūrā, kas veic 
ražošanas vai piegādes funkciju.
9. Galvenajai izpildpersonai/valdes 
locekļiem nedrīkst piederēt daļas nevienā 
citā uzņēmumā, kas ietilpst vertikāli 
integrētajā uzņēmumā, un tie nedrīkst 
saņemt nekādu citu atlīdzību, kā vien no 
pārvades sistēmas operatora. Atalgojums 
ir atkarīgs tikai un vienīgi no pārvades 
sistēmas operatora darbības, nevis no 
vertikāli integrētā uzņēmuma darbības.
10. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona vai valdes locekļi nedrīkst 
būt tieši vai netieši atbildīgi par vertikāli 
integrētā uzņēmuma citu filiāļu ikdienas 
darbu.
11. Neierobežojot iepriekšminētos 
noteikumus, pārvades sistēmas 
operatoram neatkarīgi no integrētā gāzes 
uzņēmuma ir efektīvas lēmējtiesības 
attiecībā uz tīkla ekspluatācijai, 
uzturēšanai un attīstībai vajadzīgajiem 
aktīviem. Tas nedrīkst izslēgt pienācīgus 
koordinācijas mehānismus, ar ko aizsargā 
mātesuzņēmuma uzņēmējdarbības un 
pārvaldes uzraudzības tiesības attiecībā uz 
peļņu no aktīviem, ko meitasuzņēmumā 
netieši regulē saskaņā ar 24.c pantu. Tas 
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jo īpaši ļauj mātesuzņēmumam 
apstiprināt pārvades sistēmas operatora 
gada finanšu plānu vai līdzvērtīgu 
instrumentu un noteikt vispārīgus 
ierobežojumus attiecībā uz 
meitasuzņēmuma parādsaistībām. Tas 
neļauj mātesuzņēmumam dot 
norādījumus par ikdienas ekspluatāciju 
ne attiecībā uz atsevišķiem lēmumiem par 
gāzes pārvades cauruļvadu būvniecību vai 
modernizēšanu, ja netiek pārkāpti 
apstiprinātā finanšu plāna noteikumi, ne 
arī attiecībā uz kādu līdzvērtīgu 
instrumentu.
III Uzraudzības padome/direktoru 
padome
12. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes/direktoru padomes 
priekšsēdētāji neieņem amatu nevienā 
vertikāli integrētā uzņēmuma filiālē, kas 
veic ražošanas vai piegādes funkciju.
13. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomē/direktoru padomē ir 
arī neatkarīgi locekļi, kas iecelti vismaz uz 
pieciem gadiem. Par uzraudzības 
padomes/direktoru padomes locekļu 
iecelšanu ziņo valsts pārvaldes iestādei vai 
citai kompetentai valsts iestādei, un tā 
kļūst saistoša saskaņā ar šā panta 
6. punkta noteikumiem.
14. Pārvades sistēmas operatora 
uzraudzības padomes/direktoru padomes 
loceklis ir uzskatāms par neatkarīgu 
13. panta izpratnē, ja viņš nav iesaistīts 
vertikāli integrētā uzņēmuma darbībās vai 
kā citādi saistīts ar vertikāli integrēto 
uzņēmumu, to kontrolējošiem 
akcionāriem vai ar abu pārvaldi, kas 
varētu radīt interešu konfliktu, it īpaši:
(a) pēdējos piecus gadus pirms iecelšanas 
par uzraudzības padomes/direktoru 
padomes locekli viņš nav bijis darba 
ņēmējs nevienā no vertikāli integrētā 
uzņēmuma filiālēm, kas veic ražošanas 
vai piegādes funkciju;
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(b) viņam nepieder daļas vertikāli 
integrētajā uzņēmumā vai kādā no tā 
filiālēm, un viņš nesaņem atlīdzību no 
vertikāli integrētā uzņēmuma vai no tā 
filiālēm, kā vien tikai no pārvades 
sistēmas operatora;
(c) viņam nav darījuma attiecību ar 
vertikāli integrētā uzņēmuma struktūrām, 
kas veic enerģijas piegādes funkciju laikā, 
kamēr ieņem amatu uzraudzības 
padomē/direktoru padomē;
(d) nav valdes loceklis uzņēmumā, kurā 
vertikāli integrētais uzņēmums ieceļ 
uzraudzības padomes/direktoru padomes 
locekļus.
IV Atbilstības uzraudzības amatpersona
15. Dalībvalstis nodrošina, ka pārvades 
sistēmas operators izstrādā atbilstības 
programmu, kurā izklāsta pasākumus, 
kas veikti, lai nepieļautu diskriminējošu 
rīcību. Minētajā programmā ir noteikti 
konkrēti pārvades sistēmas operatoru 
darbinieku pienākumi, kas jāveic, lai 
sasniegtu šo mērķi. Programmu 
apstiprina valsts pārvaldes iestāde vai 
jebkura cita kompetenta valsts iestāde. 
Programmas atbilstību uzrauga 
neatkarīga atbilstības uzraudzības 
amatpersona. Valsts pārvaldes iestādei ir 
tiesības noteikt sankcijas, ja pārvades 
sistēmas operators pienācīgi neīsteno 
atbilstības programmu.
16. Pārvades sistēmas operatora galvenā 
izpildpersona/valde par atbilstības 
uzraudzības amatpersonu ieceļ personu 
vai struktūru, kura atbild par:
(i) atbilstības programmas īstenošanas 
uzraudzību;
(ii) gada ziņojuma sagatavošanu par 
pasākumiem, lai īstenotu atbilstības 
programmu, un šī ziņojuma iesniegšanu 
valsts pārvaldes iestādei;
(iii) ieteikumiem saistībā ar atbilstības 
programmu un tās īstenošanu.
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17. Atbilstības uzraudzības amatpersonas 
neatkarību nodrošina galvenokārt darba 
līguma noteikumi.
18. Atbilstības uzraudzības amatpersonai 
ir iespēja regulāri vērsties pie pārvades 
sistēmas operatora vai vertikāli integrētā 
uzņēmuma uzraudzības padomē/direktoru 
padomē un valsts pārvaldes iestādēs.
19. Atbilstības uzraudzības amatpersona 
piedalās visās pārvades sistēmas 
operatora uzraudzības padomes/direktoru 
padomes sanāksmēs, kurās tiek izskatīti 
šādi jautājumi:
(i) tīkla piekļuves un savienojuma 
nosacījumi, tostarp piekļuves maksas 
sastrēguma pārvaldības maksas 
iekasēšana;
(ii) projekti pārvades tīklu sistēmas 
ekspluatācijai, uzturēšanai un attīstībai, 
tostarp investīcijas starpsavienojumos un 
pieslēgumos;
(iii) līdzsvarošanas noteikumi, tostarp 
pārvades sistēmas operatora vajadzības 
pēc elastīguma;
(iv) enerģijas iegāde, lai nodrošinātu 
pārvades sistēmas operatora vajadzības.
20. Šo sanāksmju laikā atbilstības 
uzraudzības amatpersona neļauj 
diskriminējošā veidā izpaust uzraudzības 
padomei vai direktoru padomei tādu 
informāciju par pircēju vai piegādātāju 
darbībām, kas var dot komerciālas 
priekšrocības.
21. Atbilstības uzraudzības amatpersonai 
ir pieeja visai pārvades sistēmas operatora 
dokumentācijai, ierakstiem un birojiem, 
kā arī citai informācijai, kas vajadzīga 
uzdoto pienākumu veikšanai.
22. Atbilstības uzraudzības amatpersonu 
ieceļ amatā un atlaiž galvenā 
izpildpersona/valde tikai pēc valsts 
pārvaldes iestādes iepriekšēja 
apstiprinājuma.
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V Tīkla izstrāde un tiesības pieņemt 
lēmumus par ieguldījumiem
23. Pārvades sistēmas operatori vismaz ik 
pēc diviem gadiem izstrādā 10 gadu tīkla 
attīstības plānu. Viņi īsteno iedarbīgus 
pasākumus, lai garantētu sistēmas 
atbilstību un piegādes drošību.
24. Tīkla attīstības desmit gadu plānā jo 
īpaši:
(a) norāda tirgus dalībniekiem galvenās 
pārvades infrastruktūras, kas jāuzbūvē 
turpmākajos desmit gados;
(b) min visas investīcijas, par kurām jau ir 
pieņemts lēmums, un nosaka jaunas 
investīcijas, par kurām jāpieņem 
īstenošanas lēmums turpmāko trīs gadu 
laikā.
25. Lai izstrādātu šo desmit gadu tīkla 
attīstības plānu, katrs pārvades sistēmas 
operators izstrādā pamatotu hipotēzi par 
piegādes, patēriņa un starpvalstu 
tirdzniecības attīstību un ņem vērā jau 
esošos reģionālos un Eiropas tīklu 
ieguldījumu plānus. Pārvades sistēmas 
operators savlaicīgi iesniedz šā plāna 
projektu kompetentajā valsts iestādē.
26. Kompetentā valsts iestāde atklāti un 
pārredzami apspriežas par projektu ar 
visiem attiecīgā tīkla lietotājiem, un 
apspriedes rezultātu var publiskot, it īpaši 
informāciju par nepieciešamajiem 
ieguldījumiem.
27. Kompetentā valsts iestāde pārbauda, 
vai tīkla attīstības 10 gadu plāna projekts 
attiecas uz visiem nepieciešamajiem 
ieguldījumiem, kas noteikti apspriešanās 
gaitā. Valsts pārvaldes iestāde pārvades 
sistēmas operatoram var prasīt izdarīt 
plānā grozījumus.
28. Kompetentā valsts iestāde 25, 26 un 
27. punkta nozīmē var būt valsts pārvaldes 
iestāde, jebkura cita kompetenta valsts 
iestāde vai tīkla attīstības pārvaldītājs, 
kuru veido pārvades sistēmu operatori. 
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Tādā gadījumā pārvades sistēmu 
operatori iesniedz statūtu, dalībnieku 
saraksta un reglamenta projektus, ko 
apstiprina kompetentā valsts iestāde.
29. Ja pārvades sistēmas operators 
atsakās īstenot ieguldījumus, kas minēti 
10 gadu tīkla attīstības plānā un kas 
jāīsteno turpmākajos trijos gados, 
dalībvalstis nodrošina, ka valsts pārvaldes 
iestāde vai jebkura cita kompetenta valsts 
iestāde ir pilnvarota veikt vienu no šādiem 
pasākumiem:
a) izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, 
prasīt pārvades sistēmas operatoram pildīt 
ieguldījumu saistības, izmantojot savas 
finansiālās iespējas;
b) aicināt neatkarīgus investorus 
piedalīties konkursā par iespēju veikt 
vajadzīgos ieguldījumus pārvades sistēmā 
un vienlaikus prasīt pārvades sistēmas 
operatoram:
– piekrist, ka finansējumu sniedz trešā 
puse;
– piekrist, ka būvniecību veic trešā puse, 
vai pašam būvēt attiecīgo jauno objektu;
– ekspluatēt attiecīgo jauno objektu. 
Attiecīgos finanšu noteikumus apstiprina 
valsts pārvaldes iestāde vai jebkura cita 
kompetenta valsts iestāde. Abos gadījumos 
tarifu noteikumos paredz ieņēmumus, kas 
sedz šādu investīciju izmaksas.

30. Kompetentā valsts iestāde uzrauga un 
vērtē investīciju plāna īstenošanu.
VI Reģionālā sadarbība
31. Ja reģionālā sadarbība starp vairākām 
valstīm ir būtiski apgrūtināta, Komisija, 
šīm dalībvalstīm vienojoties, var iecelt 
reģionālo koordinatoru.
32. Reģionālais koordinators reģiona 
līmenī veicina pārvaldes iestāžu sadarbību 
ar jebkādām citām kompetentām valsts 
iestādēm, tīkla operatoriem, gāzes biržām, 
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tīkla lietotājiem un tirgus dalībniekiem. 
Viņš jo īpaši:
(a) veicina jaunas efektīvas investīcijas 
starpsavienojumos; šajā sakarā 
reģionālais koordinators palīdz pārvades 
sistēmas operatoriem izstrādāt reģionālā 
starpsavienojuma plānu un koordinē 
lēmumus par ieguldījumiem un attiecīgā 
gadījumā atvērto pieteikšanās (open 
season) procedūru;
(b) veicina tīklu efektīvu un drošu 
izmantošanu; šajā sakarā reģionālais 
koordinators sekmē pārvades sistēmas 
operatora, valsts pārvaldes iestādes un 
citu kompetento valsts iestāžu sadarbības 
koordināciju, lai uzlabotu kopējus 
piešķiršanas un vispārējās drošības 
mehānismus;
(c) katru gadu iesniedz Komisijai un 
attiecīgajām dalībvalstīm ziņojumu par 
sasniegto reģionā un par grūtībām vai 
šķēršļiem, kas varētu kavēt attīstību.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm tas ir alternatīvs risinājums, lai nodrošinātu pārvades sistēmas operatoru 
neatkarības principa ieviešanu.


