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Grozījums Nr. 1
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
Apsvērums A

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā sociālās integrācijas un vienādu 
iespēju visiem principi nozīmē to, ka ir ļoti 
būtiski nodrošināt ikviena Eiropas 
Savienības pilsoņa piekļuvi enerģijai par 
pieejamu cenu,

A. tā kā sociālās integrācijas, vienādu 
iespēju visiem un godīgas piekļuves 
zināšanām digitālajā ērā principi nozīmē 
to, ka ir ļoti būtiski nodrošināt ikviena 
Eiropas Savienības pilsoņa piekļuvi 
enerģijai par pieejamu cenu,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
 Apsvērums A.a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā patērētājiem, jo īpaši 
privātpersonām un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem ir ierobežoti līdzekļi un 
iespējas efektīvi pārstāvēt savas intereses,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums 
Apsvērums B

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā dalībvalstīm ir jāvirzās uz priekšu 
enerģijas trūkuma problēmu risināšanā, 
jo atbilstoša energoapgāde ir viens no 

B. tā kā atbilstoša energoapgāde ir viens no 
būtiskākajiem nosacījumiem, lai 
nodrošinātu veiksmīgu pilsoņu līdzdalību 
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būtiskākajiem nosacījumiem, lai 
nodrošinātu veiksmīgu pilsoņu līdzdalību 
sociālajā un ekonomiskajā dzīvē,

sociālajā un ekonomiskajā dzīvē,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums 
Apsvērums D

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pastāv vispārēja vienprātība 
attiecībā uz to, ka tirgus mehānismi vien 
nespēj pilnībā nodrošināt labāko patērētāju 
interešu aizsardzību enerģētikas nozarē; 
tādēļ liels uzsvars ir jāliek uz vispārējām
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām, citām sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistībām un patērētāju 
tiesībām,

D. tā kā tirgos ar nepilnīgu konkurenci, 
piemēram enerģētikas nozarē, pastāv 
vispārēja vienprātība attiecībā uz to, ka 
tirgus mehānismi vien ne vienmēr spēj
pilnībā nodrošināt labāko patērētāju 
interešu aizsardzību, papildu enerģētikas 
tirgum raksturīgu sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām jārisina 
un jānostiprina klientu vispārējā 
aizsardzība, 

Or. en

Grozījums Nr. 5
Nickolay Mladenov

Rezolūcijas priekšlikums 
Apsvērums D

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pastāv vispārēja vienprātība 
attiecībā uz to, ka tirgus mehānismi vien 
nespēj pilnībā nodrošināt labāko patērētāju 
interešu aizsardzību enerģētikas nozarē; 
tādēļ liels uzsvars ir jāliek uz vispārējām 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistībām, citām sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistībām un patērētāju 
tiesībām,

D. tā kā pastāv vispārēja vienprātība 
attiecībā uz to, ka tirgus mehānismi vien 
nespēj pilnībā nodrošināt labāko patērētāju 
interešu aizsardzību enerģētikas nozarē; 
tādēļ liels uzsvars ir jāliek uz patērētāju 
tiesību aizsardzību enerģētikas nozarē, 
visu enerģijas patērētāju tiesību 
aizsardzību un patērātāju informētības 
palielināšanu,
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Or. en

Grozījums Nr. 6
Zita Pleštinská

Rezolūcijas priekšlikums 
Apsvērums F.a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Fa. tā kā patērētāju strīdu risināšanai 
enerģētikas jomā nav pietiekami 
izstrādāta likumdošana un tā kā šo strīdu 
risināšanā ir iesaistītas daudzas un 
dažādas iestādes un patērētāji nezina, pie 
kā vērsties,

Or. sk

Grozījums Nr. 7
Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums 
Apsvērums F.a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Fa. tā kā ES mērķi attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju jāiekļauj Eiropas 
Enerģijas patērētāju tiesību hartā, lai 
ļautu patērētājiem izvēlēties enerģijas 
avotus saskaņā ar šiem mērķiem,

Or. en

Grozījums Nr. 8
Nickolay Mladenov, Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
1. pants
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka ir absolūti nepieciešams 
izstrādāt īpaši saistošus hartas noteikumus, 
lai efektīvi nodrošinātu un realizētu 
patērētāju tiesības;

1. uzsver, ka ir absolūti nepieciešams 
nostiprināt patērētāju aizsardzību 
enerģētikas jautājumos un izmantot šīs 
hartas noteikumus kā vadošu instrumentu 
Eiropas un dalībvalstu iestādēm, kā arī 
privātpersonām, lai efektīvi nodrošinātu un 
realizētu patērētāju tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Nickolay Mladenov

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tādēļ ierosina šo hartu 
transponēt/pārveidot likumdošanas aktā 
vai vismaz iekļaut to direktīvu par 
elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo 
tirgu A pielikumā, kurā grozījumus izdara 
ar „trešās paketes” priekšlikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tādēļ ierosina šo hartu 
transponēt/pārveidot likumdošanas aktā 
vai vismaz iekļaut to direktīvu par 
elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo 
tirgu A pielikumā, kurā grozījumus izdara 
ar „trešās paketes” priekšlikumiem;

2. norāda uz direktīvas par 
elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo 
tirgu 3. punktu un A pielikumu, kurā 
grozījumus izdara ar „trešās paketes” 
priekšlikumiem; uzsver nepieciešamību to 
labāk īstenot dalībvalsts līmenī;
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Mia De Vits

Rezolūcijas priekšlikums
3. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver hartas kā informatīva instrumenta 
potenciālo pievienoto vērtību, kas apkopo, 
precizē un konsolidē patērētāju tiesības 
enerģijas jomā, kuras jau ir noteiktas 
esošajos ES tiesību aktos; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas plānu izstrādāt interneta 
instrumentu, kas saistīts ar patērētāju 
tiesību aizsardzību enerģētikas nozarē;

3. uzsver hartas kā informatīva instrumenta 
potenciālo pievienoto vērtību, kas apkopo, 
precizē un konsolidē patērētāju tiesības 
enerģijas jomā, kuras jau ir noteiktas 
esošajos ES tiesību aktos; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas plānu izstrādāt interneta 
instrumentu, kas saistīts ar patērētāju 
tiesību aizsardzību enerģētikas nozarē, bet 
uzsver plašākas sakaru stratēģijas 
nepieciešamību patērētājiem, kuriem nav 
piekļuve internetam vai internets nav 
izdevīgs sakaru līdzeklis;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Marianne Thyssen

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3a. uzsver, ka hartai jāievēro arī nelielo 
profesionālo lietotāju vajadzības, kuriem 
bieži vien ir tādas pašas problēmas kā 
parastajiem enerģijas patērētājiem;

Or. nl
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Grozījums Nr. 13
Arlene McCarthy

Rezolūcijas priekšlikums
4. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka elektrības un gāzes patērētāji 
Eiropā ir tiesīgi izmantot universālās 
tiesības piekļūt tīkliem un saņemt elektrību 
un gāzi par saprātīgiem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem un skaidri 
salīdzināmiem tarifiem un cenām, arī par 
cenām un tarifiem, kas koriģēti, piemērojot 
atbilstošus indeksācijas mehānismus;

4. uzsver, ka elektrības un gāzes patērētāji 
Eiropā ir tiesīgi izmantot universālās 
tiesības piekļūt tīkliem un saņemt elektrību
un gāzi par saprātīgiem, pārredzamiem, 
nediskriminējošiem un skaidri 
salīdzināmiem tarifiem un cenām, arī par 
cenām un tarifiem, kas koriģēti, piemērojot 
atbilstošus indeksācijas mehānismus; 
nediskriminējošos pasākumos jāiekļauj 
arī noteiktu diskriminējošu maksāšanas 
metožu likvidācija, jo īpaši patērētājiem, 
kas bieži ir neaizsargāti un kuriem 
pieprasa avansa maksājumus pēc 
skaitītāja;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
5. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
patērētāju aizsardzībai un jāveic drošības 
pasākumi, lai nepieļautu nekāda veida tīklu 
atvienošanu; dalībvalstīm ir jāieceļ 
piegādātājs, kas nodrošina pakalpojumus 
galējā situācijā un jāinformē par to 
patērētāji; šāds mehānisms ir jāizveido ar 
dalībvalsts tiesību aktu atbalstu;

5. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
patērētāju aizsardzībai un jāveic drošības 
pasākumi, lai nepieļautu nekāda veida tīklu 
atvienošanu; uzsver, ka katrā dalībvalstī ir 
nosacījumi par dažādu pienākumu sadali 
starp valdību un ražotājiem; iebilst pret 
obligātu piešķīrumu; šajā sakarībā vērš 
uzmanību uz sociālās labklājības iestāžu 
pilnvarām;

Or. de
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Grozījums Nr. 15
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
5. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
patērētāju aizsardzībai un jāveic drošības 
pasākumi, lai nepieļautu nekāda veida tīklu 
atvienošanu; dalībvalstīm ir jāieceļ 
piegādātājs, kas nodrošina pakalpojumus 
galējā situācijā un jāinformē par to 
patērētāji; šāds mehānisms ir jāizveido ar 
dalībvalsts tiesību aktu atbalstu;

Neattiecas uz latviešu valodu.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
5. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
patērētāju aizsardzībai un jāveic drošības 
pasākumi, lai nepieļautu nekāda veida tīklu 
atvienošanu; dalībvalstīm ir jāieceļ 
piegādātājs, kas nodrošina pakalpojumus 
galējā situācijā un jāinformē par to 
patērētāji; šāds mehānisms ir jāizveido ar 
dalībvalsts tiesību aktu atbalstu;

5. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
patērētāju aizsardzībai un jāveic drošības 
pasākumi, lai nepieļautu nekāda veida tīklu 
atvienošanu; ir svarīgi, lai enerģijas 
piegādes un sadales kvalitāte nodrošinātu 
nepārtrauktu, netraucētu un drošu 
enerģijas piegādi patērētājiem; 
dalībvalstīm ir jāieceļ piegādātājs, kas 
nodrošina pakalpojumus galējā situācijā un
jāinformē par to patērētāji; šāds mehānisms 
ir jāizveido ar dalībvalsts tiesību aktu 
atbalstu;

Or. en



PE404.648v02-00 10/29 AM\718874LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 17
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5a. uzsver, ka tīklu atvienošana jāapsver 
tikai kā galējais risinājums patērētāju 
maksājumu parādu gadījumos, jo īpaši 
attiecībā uz neaizsargātiem patērētājiem 
(invalīdi, personas ar zemu ienākumu 
līmeni vai iedzīvotāji no vistālākajiem 
reģioniem) un brīvdienu periodiem; 
piegādātājiem pirms šādas darbības 
veikšanas jāpiemēro proporcionalitātes 
princips, kā arī individuāla pieeja 
patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Nickolay Mladenov

Rezolūcijas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5a. uzsver nepieciešamību nodrošināt 
vispārēju tiesību aizsardzību, jo īpaši 
attiecībā uz dažādu sociālo, ekonomisko 
un reģionālo grupu piekļuves iespējām 
enerģijai, nodrošinot piegādes stabilitāti 
un drošību, kā arī tīklu efektivitāti, 
veicinot sadarbību reģionālā līmenī starp 
dalībvalstīm un apkārtējām valstīm ar 
Eiropas perspektīvu;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
6. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis nodrošināt to, ka 
patērētājs laika periodā, kas nepārsniedz 
vienu mēnesi, var vienkārši un bez maksas 
izvēlēties citu piegādātāju;

6. aicina dalībvalstis nodrošināt to, ka 
patērētājiem pēc skaidri noteikta 
minimālā laika perioda beigām, kas 
nepārsniedz vienu mēnesi un kurā paliek 
spēkā esošie noteikumi, ir tiesības mainīt 
piegādātāju bez maksas;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
7. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka elektrības un gāzes cenām 
Eiropā ir jābūt saprātīgām, vienkārši un 
skaidri salīdzināmām, pārredzamām un
noteiktām, pamatojoties uz faktisko 
enerģijas patēriņu. Ir jāturpina uzlabot 
publicēto cenu, tarifu, indeksācijas 
mehānismu un noteikumu pārredzamība 
un paredzamība, izmantojot saprotamas 
un viegli pieejamas aprēķināšanas 
metodes vai jebkādas citas komunikācijas 
formas, par ko iepriekš paziņo un ko 
uzrauga vai apstiprina neatkarīgs valsts 
regulators;

7. uzsver, ka elektrības un gāzes cenām 
Eiropā ir jābūt saprātīgām, vienkārši un 
skaidri salīdzināmām, pārredzamām, kā arī 
noteiktām, pamatojoties uz faktisko 
enerģijas patēriņu; publicētajām cenām, 
tarifiem, indeksācijas mehānismiem un
noteikumiem jābūt patērētājam viegli 
pieejamiem, izmantojot visas esošās 
komunikācijas formas; par tām turklāt 
iepriekš jāpaziņo un tās jāuzrauga vai 
jāapstiprina neatkarīgam valsts 
regulatoram;

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Nickolay Mladenov

Rezolūcijas priekšlikums
7. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka elektrības un gāzes cenām 
Eiropā ir jābūt saprātīgām, vienkārši un 
skaidri salīdzināmām, pārredzamām un 
noteiktām, pamatojoties uz faktisko 
enerģijas patēriņu. Ir jāturpina uzlabot 
publicēto cenu, tarifu, indeksācijas 
mehānismu un noteikumu pārredzamība un 
paredzamība, izmantojot saprotamas un 
viegli pieejamas aprēķināšanas metodes
vai jebkādas citas komunikācijas formas, 
par ko iepriekš paziņo un ko uzrauga vai 
apstiprina neatkarīgs valsts regulators;

7. uzsver, ka elektrības un gāzes cenām 
Eiropā ir jābūt saprātīgām, vienkārši un 
skaidri salīdzināmām, pārredzamām un 
noteiktām, pamatojoties uz faktisko 
enerģijas patēriņu. Ir jāturpina uzlabot 
publicēto cenu, tarifu, indeksācijas 
mehānismu un noteikumu pārredzamība un 
paredzamība, izmantojot saprotamus un 
viegli izprotamus informācijas 
instrumentus vai jebkādas citas 
komunikācijas formas, par ko iepriekš 
paziņo un ko uzrauga vai apstiprina 
neatkarīgs valsts regulators;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Arlene McCarthy

Rezolūcijas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7a. mudina, lai visiem patērētājiem tiktu 
garantēta viegla un brīva piekļuve 
informācijai par cenu salīdzināšanu un 
aprēķina mehānismiem, tostarp, 
izmantojot tīkla vietnes;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
7.a pants (jauns)



AM\718874LV.doc 13/29 PE404.648v02-00

                              Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7a. pasvītro, ka piegādātāja klientu 
līguma prasība ir regulāri un iepriekš 
noteiktos datumos veikt aprēķinu, lai 
nodrošinātu to, ka patērētāji maksā par 
reāli patērēto enerģijas daudzumu; ja 
piegādātājs neizpilda šo prasību, 
piemēram, tehnisku iemeslu dēļ, enerģijas 
patēriņu aprēķina, pamatojoties uz
saprātīgiem un pārredzamiem kritērijiem, 
kurus skaidri nosaka līgums;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7a. šajā sakarā uzsver tirgus dalībnieku 
attīstību, specializējoties salīdzināmās 
informācijas publicēšanā attiecībā uz 
piegādātāju cenām, tarifiem un 
noteikumiem, kā arī atbalsta sniegšanu 
piegādātāju maiņai;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Mia De Vits

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina Komisiju izstrādāt un finansēt
izmēģinājuma projektus, kuru laikā 
individuālie patērētāji tiktu apgādāti ar 
„viedajiem skaitītājiem”, kas precīzi 

8. aicina Komisiju veicināt un saskaņot
izmēģinājuma projektus, kuru laikā 
individuālie patērētāji tiktu apgādāti ar 
„viedajiem skaitītājiem”, kas precīzi 



PE404.648v02-00 14/29 AM\718874LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

uzskaita faktisko enerģijas patēriņu un 
resursu izmantošanas laiku;

uzskaita faktisko enerģijas patēriņu un 
resursu izmantošanas laiku, kā arī 
pieprasīt dalībvalstīm nodrošināt apgādi 
ar “viedajiem skaitītājiem” visus enerģijas 
patērētājus desmit gadu laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Nickolay Mladenov

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina Komisiju izstrādāt un finansēt
izmēģinājuma projektus, kuru laikā 
individuālie patērētāji tiktu apgādāti ar 
„viedajiem skaitītājiem”, kas precīzi 
uzskaita faktisko enerģijas patēriņu un 
resursu izmantošanas laiku; 

8. aicina Komisiju rūpīgi pārbaudīt 
iespēju izstrādāt un pēc apspriešanās ar 
Parlamentu finansēt izmēģinājuma 
projektus, kuru laikā individuālie patērētāji 
tiktu apgādāti ar „viedajiem skaitītājiem”, 
kas precīzi uzskaita faktisko enerģijas 
patēriņu un resursu izmantošanas laiku; 
uzsver, cik svarīgi ir veicināt un atbalstīt 
ražotāju centienus šajā sakarībā; 

Or. en

Grozījums Nr. 27
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina Komisiju izstrādāt un finansēt 
izmēģinājuma projektus, kuru laikā 
individuālie patērētāji tiktu apgādāti ar 
„viedajiem skaitītājiem”, kas precīzi 
uzskaita faktisko enerģijas patēriņu un 
resursu izmantošanas laiku;

8. aicina Komisiju veikt “viedo skaitītāju” 
pašreizējas izmantošanas 
mājsaimniecībās padziļinātu izpēti, lai 
veicinātu labāko praksi;;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Arlene McCarthy

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina Komisiju izstrādāt un finansēt 
izmēģinājuma projektus, kuru laikā
individuālie patērētāji tiktu apgādāti ar 
„viedajiem skaitītājiem”, kas precīzi 
uzskaita faktisko enerģijas patēriņu un 
resursu izmantošanas laiku;

8. aicina noteikt grafiku individuālo 
patērētāju obligātajai apgādāšanai ar 
„viedajiem skaitītājiem”, kas precīzi 
uzskaita faktisko enerģijas patēriņu un 
resursu izmantošanas laiku; atzīmē, ka to 
ieviešanai visā ES pieņemams ir 10 gadus 
ilgs laika periods;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Mia De Vits

Rezolūcijas priekšlikums
9. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver standarta rēķinu izstrādes
nepieciešamību, ko izmantotu visi 
piegādātāji, lai uzlabotu šo rēķinu 
saprotamību un salīdzināšanas iespējas, un 
kurā būtu iekļauta norāde uz elektrības un 
gāzes kompāniju un neatkarīgu dalībvalstu 
regulatoru mājas lapās pieejamo 
informāciju par patērētāju tiesībām;

9. uzsver nepieciešamību visiem 
piegādātājiem rēķinos nodrošināt 
standarta informāciju, lai uzlabotu šo 
rēķinu saprotamību un salīdzināšanas 
iespējas, kā arī iekļaut sīku informāciju, 
kur var griezties ārkārtas gadījumos un 
iesniegt sūdzības, kā arī norādes uz 
elektrības un gāzes kompāniju un 
neatkarīgu dalībvalstu regulatoru mājas 
lapās pieejamo informāciju par patērētāju 
tiesībām; šī informācija jānodrošina, kā 
minimums, katras tās dalībvalsts valodā, 
kurā darbojas piegādātājs, neatkarīgie 
dalībvalstu regulatori un patērētāju 
organizācijas; pārredzamiem jābūt arī 
saistītajiem izdevumiem, piemēram, 
attiecībā uz vides un oglekļa piegādes 
kārtību;
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Andreas Schwab

Rezolūcijas priekšlikums
9. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver standarta rēķinu izstrādes
nepieciešamību, ko izmantotu visi 
piegādātāji, lai uzlabotu šo rēķinu 
saprotamību un salīdzināšanas iespējas, un 
kurā būtu iekļauta norāde uz elektrības un 
gāzes kompāniju un neatkarīgu dalībvalstu 
regulatoru mājas lapās pieejamo 
informāciju par patērētāju tiesībām;

9. uzsver nepieciešamību nodrošināt
rēķinu saprotamību un salīdzināšanas 
iespējas, un iekļaut norādi uz elektrības un 
gāzes kompāniju un neatkarīgu dalībvalstu 
regulatoru mājas lapās pieejamo 
informāciju par patērētāju tiesībām; 
ierosina izstrādāt standarta rēķinu modeli, 
izmantojot labāko pieredzi;

Or. de

 Grozījums Nr. 31
Arlene McCarthy

Rezolūcijas priekšlikums
9. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver standarta rēķinu izstrādes 
nepieciešamību, ko izmantotu visi 
piegādātāji, lai uzlabotu šo rēķinu 
saprotamību un salīdzināšanas iespējas, un 
kurā būtu iekļauta norāde uz elektrības un 
gāzes kompāniju un neatkarīgu dalībvalstu 
regulatoru mājas lapās pieejamo 
informāciju par patērētāju tiesībām;

9. uzsver obligātas standarta informācijas 
izstrādes nepieciešamību pirms līguma 
slēgšanas un līgumā, tostarp informāciju 
par patērētāja tiesībām saskaņā ar hartu,  
ko nodrošinātu visi piegādātāji, lai 
uzlabotu šo rēķinu saprotamību un 
salīdzināšanas iespējas, un kurā būtu 
iekļauta norāde uz elektrības un gāzes 
kompāniju un neatkarīgu dalībvalstu 
regulatoru mājas lapās pieejamo 
informāciju par patērētāju tiesībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9a. uzsver - lai palielinātu visu 
piegādātāju ieguldījumu Eiropas 
enerģētikas stratēģijas mērķu sasniegšanā 
un dotu patērētājiem iespēju pieņemt 
lēmumu par jauktajām enerģijām un 
oglekļa dioksīda emisiju, ko rada viņu 
patērētā enerģija, šī informācija jāiekļauj 
rēķinos par patērēto enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Nickolay Mladenov

Rezolūcijas priekšlikums
10. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina dalībvalstis izveidot vienu 
pieņemšanas vietu, kur jebkurš patērētājs 
varētu pieprasīt informāciju;

10. aicina dalībvalstis izveidot vienu 
pieņemšanas vietu, kur jebkurš patērētājs 
varētu pieprasīt informāciju, tādējādi 
veicinot patērētāju piekļuvi informācijai 
un tajā pašā laikā nodrošinot pēc iespējas 
ciešāku informācijas pieejamību 
patērētājiem vietas, laika, mehānismu un 
precizitātes ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
10. pants
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina dalībvalstis izveidot vienu 
pieņemšanas vietu, kur jebkurš patērētājs 
varētu pieprasīt informāciju;

10. aicina dalībvalstis izveidot vienu 
pieņemšanas vietu, kur jebkurš patērētājs 
varētu pieprasīt informāciju, piemēram, 
izmantojot dalībvalstu enerģētikas 
regulatorus;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10a. uzsver nepieciešamību Komisijai 
sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm 
izstrādāt kvalitātes kritērijus, kas 
piemērojami ar patērētāju saistītiem 
pakalpojumiem, tostarp izsaukuma 
centriem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
11. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka piegādātāju un neatkarīga 
dalībvalsts regulatora tīmekļa vietnēs ir 
jānodrošina piekļuve tarifu simulatoram; 
uzsver, ka patērētāji ir regulāri — vismaz 
vienu reizi sešos mēnešos — jāinformē par 
viņu enerģijas patēriņu;

11. uzskata, ka piegādātāju un neatkarīga 
dalībvalsts regulatora tīmekļa vietnēs ir 
jānodrošina piekļuve tarifu simulatoram; 
uzsver, ka patērētāji ir regulāri jāinformē 
par viņu enerģijas patēriņu;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11a. uzsver nepieciešamību noteikt 
piegādātājiem par obligātu pienākumu 
informēt patērētājus par šīs hartas 
pasludināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
12. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž nožēlu, ka dalībvalstis tikai 
ierobežotā mērā ir izmantojušas mērķa 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības attiecībā pret neaizsargātiem 
patērētājiem un ka ļoti maz dalībvalstu ir 
izstrādājušas kaut kāda veida sociālos 
tarifus; aicina dalībvalstis piemērot šādus 
sociālos tarifus;

12. pauž nožēlu par to, ka enerģijas 
resursu trūkums var radīt nopietnu 
problēmu, kas skaidri jārisina dalībvalstu 
sociālās nodrošināšanas sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Nickolay Mladenov

Rezolūcijas priekšlikums
12. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž nožēlu, ka dalībvalstis tikai 12. atzīmē, ka dalībvalstis tikai ierobežotā 
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ierobežotā mērā ir izmantojušas mērķa 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības attiecībā pret neaizsargātiem 
patērētājiem un ka ļoti maz dalībvalstu ir 
izstrādājušas kaut kāda veida sociālos 
tarifus; aicina dalībvalstis piemērot šādus 
sociālos tarifus;

mērā ir izmantojušas mērķa sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā 
pret neaizsargātiem patērētājiem un ka ļoti 
maz dalībvalstu ir izstrādājušas kaut kāda 
veida sociālos tarifus; aicina dalībvalstis 
atbalstīt neaizsargātos patērētājus, 
izmantojot sociālās palīdzības politiku vai 
citus līdzvērtīgus pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
12. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž nožēlu, ka dalībvalstis tikai 
ierobežotā mērā ir izmantojušas mērķa 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības attiecībā pret neaizsargātiem 
patērētājiem un ka ļoti maz dalībvalstu ir 
izstrādājušas kaut kāda veida sociālos 
tarifus; aicina dalībvalstis piemērot šādus 
sociālos tarifus;

12. pauž nožēlu, ka dalībvalstis tikai 
ierobežotā mērā ir izmantojušas mērķa 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības attiecībā pret neaizsargātiem 
patērētājiem (invalīdi, personas ar zemu 
ienākumu līmeni vai iedzīvotāji no 
vistālākajiem reģioniem) un ka ļoti maz 
dalībvalstu ir izstrādājušas kaut kāda veida 
sociālos tarifus; aicina dalībvalstis 
piemērot šādus sociālos tarifus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
13. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju veikt pasākumus 
attiecībā uz dalībvalstīm, kas nav 
izpildījušas Direktīvā 2003/45/EK un 
Direktīvā 2003/55/EK noteiktās 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

13. aicina Komisiju nodrošināt vadību 
kopējai definīcijai par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas prasībām un 
pārskatīt, kā dalībvalstis veic saistības, kas 
noteiktas Direktīvas 2003/45/EK un 
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saistības; Direktīvas 2003/55/EK 3. pantā un 
1. pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13a. aicina Komisiju noteikt jēdzienu, kas 
ir enerģijas trūkums;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Mia De Vits

Rezolūcijas priekšlikums
14. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina dalībvalstis sagatavot valstu 
enerģētikas rīcības plānus enerģijas 
trūkuma problēmas risināšanai un paziņot 
par tajos noteiktajiem pasākumiem Eiropas 
Energoregulatoru sadarbības aģentūrai; 
aicina Eiropas Energoregulatoru sadarbības 
aģentūru, sadarbojoties ar dalībvalstu 
iestādēm, uzraudzīt šo pasākumu 
īstenošanu un ziņot par veiksmīgi 
īstenotiem pasākumiem;

14. aicina dalībvalstis sagatavot valstu 
enerģētikas rīcības plānus, tostarp noteikt 
datumus un termiņus enerģijas trūkuma 
problēmas risināšanai un katru gadu 
paziņot par tajos noteiktajiem pasākumiem 
Eiropas Energoregulatoru sadarbības 
aģentūrai; aicina Eiropas Energoregulatoru 
sadarbības aģentūru, sadarbojoties ar 
dalībvalstu iestādēm, uzraudzīt šo 
pasākumu īstenošanu un katru gadu ziņot 
par veiksmīgi īstenotiem pasākumiem un 
attīstības gaitu saskaņā ar grafikiem; 

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14a. uzsver, ka piegādātājiem un tīkla 
operatoriem jārīkojas atbildīgi pret vidi, 
īstenojot visus iespējamos centienus, lai 
nodrošinātu CO2 emisiju, kā arī 
radioaktīvo atkritumu piemērojamajā 
likumā noteikto pēc iespējas zemāko
līmeni; 

Or. en

Grozījums Nr. 45
Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14a. uzskata, ka prioritāte jāpiešķir 
atjaunojamās enerģijas avotiem,  
apvienotajiem siltuma avotiem un 
enerģijai, kā arī citai slēptajai ģenerācijai, 
un ka patērētāju tiesībām būt informētiem 
un veikt izvēli par labu atjaunojamām 
enerģijām jābūt atzītām hartā; tāpēc 
uzskata, ka visi patērētāji objektīvi, 
pārredzami un nediskriminējoši jāinformē  
par viņiem pieejamiem enerģijas avotiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 46
Mia De Vits

Rezolūcijas priekšlikums
15. pants
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka dalībvalstīs ir izveidotas 
valsts pārvaldes iestādes, bet pauž nožēlu 
par to ierobežotajām pilnvarām;

15. uzsver, ka dalībvalstīs ir izveidotas 
valsts pārvaldes iestādes, bet pauž nožēlu 
par to ierobežotajām pilnvarām šodien; 
uzskata, ka dalībvalstīm jānodrošina 
valsts pārvaldes iestāžu pietiekamas 
likumīgās pilnvaras un līdzekļi, kā arī 
motivācija tos izmantot; 

Or. en

Grozījums Nr. 47
Mia De Vits

Rezolūcijas priekšlikums
16. panta otrais līdz ceturtais ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tīklu tarifu un to indeksācijas mehānismu 
apstiprināšana;

– principu apstiprināšana tīklu izmaksu 
vai reālo tīklu tarifu un to indeksācijas 
mehānismu noteikšanai;

– cenu un to komponenšu, arī cenu 
indeksācijas mehānismu uzraudzība,

– cenu un to komponenšu, arī cenu 
indeksācijas mehānismu uzraudzība,

– piegādātāju sniegtās informācijas 
patērētājiem uzraudzība, kontrole un 
nodrošināšana,

– piegādātāju sniegtās informācijas 
patērētājiem uzraudzība, kontrole un 
nodrošināšana vismaz pirmos piecus gados 
pēc pilnīgas tirgus liberalizācijas un līdz 
tam, kad būs skaidri redzams, ka 
piegādātāji turpina un turpinās piegādāt 
patērētājiem atbilstīgu, pārredzamu un 
objektīvu informāciju, 

– patērētāju aizsardzība pret negodīgu 
komercdarbības praksi un sadarbība šajā 
saistībā ar kompetentām konkurences 
iestādēm,

– patērētāju aizsardzība pret negodīgu 
komercdarbības praksi un sadarbība šajā 
saistībā ar kompetentām konkurences 
iestādēm,

– piegādātāju rīcības attiecībā uz sociālo 
prasību pildīšanu uzraudzība un 
ziņošana, kā arī komentāru sniegšana par 
vides un sociālo praksi gāzes un elektrības 
nozarēs, tostarp grupas ar zemiem 
ienākumiem novērtējums attiecībā uz 
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piekļuvi pakalpojumiem,
– nepieciešamība katram gāzes un 
elektrība piegādātājam ieviest to 
patērētāju reģistru, kuru labklājību 
ietekmēs gāzes vai elektrības piegāžu 
pārtraukums vai īslaicīgs trūkums, un 
šādu datu sniegšana atbilstīgajām 
iestādēm un aģentūrām,
– informācija par šādu reģistru 
patērētājiem, iekļaujot sīku skaidrojumu 
par atbilstīgumu un to, kā atbilstīgie 
patērētāji vai viņu labā darbojošās trešās 
puses var nodrošināt reģistrāciju,
– pasākumu un pakalpojumu 
nodrošināšana, lai tiktu veiktas drošas un 
regulāras piegādes tiem patērētājiem, kuri 
reģistrā noteikti kā atkarīgi no elektrības 
vai gāzes, vai  kuru labklājību citādi 
ietekmētu gāzes vai elektrības piegāžu 
pārtraukums vai īslaicīgs trūkums,
– piegādātāju komunikācijas ar 
patērētājiem, arī par aprēķiniem, 
pieejamības nodrošināšana plašsaziņas 
līdzekļos un veidā, kas atspoguļotu 
patērētāju vajadzību pēc šādas 
komunikācijas, lai nodrošinātu to, ka 
patērētāji ir spējīgi izvēlēties trešo pusi, 
kas viņu labā uzturēs šo komunikāciju ar 
piegādātājiem, arī par aprēķiniem, un 
nodrošinās pieejamību patērētājiem 
zināmiem alternatīviem plašsaziņas 
līdzekļiem, veidiem un pilnvarojuma 
noorganizēšanai;,

Or. en

Grozījums Nr. 48
Mia De Vits

Rezolūcijas priekšlikums
17. pants
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka valsts pārvaldes iestāžu 
rīcībā ir jānodod nepieciešamie 
instrumenti, lai tās varētu veikt elektrības 
un gāzes piedāvājuma uzraudzību tirgū. 
Tādēļ ir jānodrošina to piekļuve visiem 
būtiskajiem faktoriem, kas nosaka 
elektrības un gāzes cenu, kā arī vismaz 
gāzes piegādes līgumu noteikumiem un 
indeksācijas formulām;

17. dalībvalstīm jānodrošina, lai valsts 
pārvaldes iestāžu rīcībā būtu
nepieciešamās pilnvaras, lai tās varētu 
veikt elektrības un gāzes piedāvājuma 
uzraudzību tirgū. Tādēļ ir jānodrošina to 
piekļuve visiem būtiskajiem faktoriem, kas 
nosaka elektrības un gāzes cenu, kā arī 
vismaz gāzes un elektrības piegādes 
līgumu noteikumiem un indeksācijas 
formulām;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Zita Pleštinská

Rezolūcijas priekšlikums
20. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis izveidot vienu 
pieņemšanas vietu patērētāju sūdzību 
iesniegšanai;

20. aicina dalībvalstis izveidot vienu 
pieņemšanas vietu patērētāju sūdzību 
iesniegšanai un veicināt šādu sūdzību 
izskatīšanu, izmantojot alternatīvas 
metodes strīdu risināšanā;

Or. sk

Grozījums Nr. 50
Nickolay Mladenov

Rezolūcijas priekšlikums
20. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis izveidot vienu 
pieņemšanas vietu patērētāju sūdzību 
iesniegšanai;

20. aicina dalībvalstis izveidot vienu,
patērētājiem pēc iespējas tuvāk esošu 
pieņemšanas vietu patērētāju jebkāda veida 
sūdzību iesniegšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 51
Arlene McCarthy

Rezolūcijas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20a. uzsver, ka visiem patērētājiem ir 
tiesības saņemt pakalpojumus, izskatīt 
viņu sūdzības un saņemt alternatīvus 
risinājumus strīdiem ar savu enerģijas 
piegādātāju saskaņā ar starptautiskajiem 
standartiem, tostarp ISO 10001, ISO 
10002 un ISO 10003, kā arī turpmākajiem
ISO standartiem, ko izstrādās šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Nickolay Mladenov

Rezolūcijas priekšlikums
21. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. iesaka katrā dalībvalstī iecelt 
neatkarīgu ombudu, kas risinātu enerģijas 
jautājumus, un nodrošināt efektīvu sūdzību 
apstrādi;

21. aicina Komisiju un dalībvalstis 
panākt, lai ombudam būtu pilnvaras 
efektīvai sūdzību apstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
21. pants



AM\718874LV.doc 27/29 PE404.648v02-00

                              Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. iesaka katrā dalībvalstī iecelt 
neatkarīgu ombudu, kas risinātu enerģijas 
jautājumus, un nodrošināt efektīvu sūdzību 
apstrādi;

21. iesaka katrā dalībvalstī iecelt 
neatkarīgu ombudu, kas risinātu enerģijas 
jautājumus, un nodrošināt efektīvu sūdzību 
apstrādi, kā arī informāciju patērētājiem 
par enerģētikas jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Arlene McCarthy

Rezolūcijas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21a. uzsver, ka visiem patērētājiem jābūt 
iespējai gūt labumu no tiesībām gūt 
kompensāciju, izmantojot kolektīvu 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Mia De Vits

Rezolūcijas priekšlikums
22. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzīst patērētāju organizāciju nozīmību, 
lai panāktu, ka tiek darīts viss iespējamais 
saistībā ar enerģijas patērētāju tiesību 
aizsardzību augstākajā līmenī;

22. atzīst patērētāju organizāciju nozīmību, 
lai panāktu, ka tiek darīts viss iespējamais 
saistībā ar enerģijas patērētāju tiesību 
aizsardzību augstākajā līmenī; visām 
dalībvalstīm jānodrošina, lai patērētāju 
organizācijām būtu pietiekami resursi 
veikt pamata pakalpojumus, tostarp gāzes 
un elektrības jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Wolf Klinz

Rezolūcijas priekšlikums
22. pants

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzīst patērētāju organizāciju nozīmību, 
lai panāktu, ka tiek darīts viss iespējamais 
saistībā ar enerģijas patērētāju tiesību 
aizsardzību augstākajā līmenī;

22. atzīst patērētāju organizāciju nozīmību, 
lai panāktu enerģijas patērētāju tiesību 
aizsardzību augstākajā līmenī visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Nickolay Mladenov

Rezolūcijas priekšlikums
 22.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22a. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt ilgtspējīgu attīstību 
enerģētikas pakalpojumu jomā; uzsver 
patērētāju organizāciju un valsts 
pārvaldes iestāžu svarīgo lomu ilgtspējīga 
patēriņa veicināšanā, pievēršot gan 
patērētāju, gan uzņēmumu uzmanību jo 
īpaši jauktajām enerģijām, klimata 
pārmaiņām un patērētāju ietekmei uz 
nozares attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Zita Pleštinská

Rezolūcijas priekšlikums
22.a pants (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22a. iesaka patērētāju  organizācijām 
sniegt finansiālu atbalstu, lai tās varētu 
apmācīt savus darbiniekus un tādējādi 
sniegt efektīvāku palīdzību likumdošanas 
procesā, informējot un izglītojot 
patērētājus, kā arī risinot patērētāju 
strīdus;

Or. sk

Grozījums Nr. 59
Zita Pleštinská

Rezolūcijas priekšlikums
21.b pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22b. uzsver, ka jāpārbauda arī enerģijas 
tirgus regulēšana un patērētāju 
aizsardzības līmenis šajā jomā;

Or. sk
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