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ĪSS PAMATOJUMS

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu 
regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru. Aģentūrai būs liela nozīme 
3. enerģētikas paketes izstrādē un ieviešanā.  

Aģentūrai ir jābūt pilnībā neatkarīgai, kā arī pilnībā administratīvi un finansiāli autonomai, lai 
tā kļūtu par patērētāju un ieinteresēto pušu tiesību ietekmīgu aizstāvi. Tai jāspēj sākotnējā 
posmā konsultēt tirgus dalībniekus, un tai ir vajadzīgas pilnvaras, lai koordinētu un pārbaudītu 
ieguldījumus, veiktu tirgus pārraudzību un informētu par traucējumiem tirgū.

Aģentūras pienākumos jāietver pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (PSOET) 
priekšlikumu ierosināšana, pārraudzība un apstiprināšana, tādējādi panākot daudz regulētāku 
enerģijas tirgus attīstību, kā arī tādu piemērotu pasākumu īstenošana, ar kuriem patērētājiem 
var nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību.     

Aģentūrai jāuzņemas vadošā loma PSO tirgus un tehnisko kodeksu ierosināšanā, izstrādē, 
apstiprināšanā un īstenošanā. Turklāt tai jāiesaistās Eiropas kodeksu darbības jomas un satura 
noteikšanā. Aģentūrai jāpiešķir lēmumu pieņemšanas pilnvaras, lai tā kopīgi ar PSO uzņemtos 
atbildību par noteikumu izveidi. Aģentūrai kopā ar Komisiju jālemj par jaunas pārrobežu 
infrastruktūras atbrīvošanu no nodalīšanas prasībām.  

Jānodrošina, lai Eiropas Parlaments varētu rūpīgi pārbaudīt Aģentūras veiktspēju un darbību.

Eiropas Parlamentam jāapstiprina izraudzītais direktora amata kandidāts, kā arī jālemj par 
direktora amata pilnvaru atjaunošanu un direktora atbrīvošanu no amata.

Tikai un vienīgi administratīvajai valdei jābūt atbildīgai par jautājumiem, kas saistīti ar vadību 
un grāmatvedību. Jāsamazina administratīvās valdes locekļu skaits, jo salīdzinājumā ar 
regulatoru valdes sastāvu un visu Aģentūras personālu tik liels administratīvās valdes locekļu 
skaits — 12 locekļi — nav pamatots.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Aģentūrai pastāvīgi jāuzrauga tirgi, 
lai to darbība netiktu traucēta, un 
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jāinformē Komisija, Eiropas Parlaments 
un valsts iestādes.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai ne tikai ir jāinformē, bet arī jāuzrauga un savlaicīgi jābrīdina Eiropas iestādes un 
valsts iestādes.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi.

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
saistošas un nesaistošas pamatnostādnes, 
palīdzot pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem popularizēt labāko praksi.

Or. en

Pamatojums

Aģentūras kompetence jāstiprina, lai tai būtu lielāka ietekme, aizsargājot patērētāju un 
ieinteresēto pušu tiesības.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Aģentūrai vajadzīgi profesionāli 
darbinieki. Jo īpaši noderīgas Aģentūrai 
būtu valsts pārvaldes iestāžu, Komisijas un 
dalībvalstu norīkotu darbinieku zināšanas 
un pieredze. Uz Aģentūras personālu 
jāattiecina Eiropas Kopienu Civildienesta 
noteikumi, Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtība un 
noteikumi, kurus minēto noteikumu un 

(16) Aģentūrai vajadzīgi profesionāli 
darbinieki, izņēmuma gadījumos pieņemot 
darbā valsts pārvaldes iestāžu norīkotus
darbiniekus. Uz Aģentūras personālu 
jāattiecina Eiropas Kopienu Civildienesta 
noteikumi, Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtība un 
noteikumi, kurus minēto noteikumu un 
nodarbināšanas kārtības piemērošanai ir 
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nodarbināšanas kārtības piemērošanai ir 
kopīgi pieņēmušas Eiropas Kopienu 
iestādes. Administratīvajai valde, 
vienojoties ar Komisiju, jāpieņem attiecīgie 
īstenošanas pasākumi.

kopīgi pieņēmušas Eiropas Kopienu 
iestādes. Administratīvajai valdei, 
vienojoties ar Komisiju, jāpieņem attiecīgie 
īstenošanas pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot darbā pārlieku lielu skaitu valsts pārvaldes iestāžu un regulatoru norīkotu 
darbinieku, varētu mazināties Aģentūras neatkarība, tādēļ to vajadzētu darīt tikai izņēmuma 
gadījumos.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Saskaņā ar Kopienas noslēgtiem 
attiecīgiem nolīgumiem Aģentūras darbā
jāļauj piedalīties trešām valstīm.

(18) Saskaņā ar Kopienas noslēgtiem 
attiecīgiem nolīgumiem jānodrošina 
sadarbība ar trešo valstu enerģijas 
regulatoriem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka trešo valstu līdzdalība izpaužas sadarbības projektos ar citiem enerģijas 
regulatoriem (nevis ar jebkuru citu ārvalsts iestādi) un ka tā nekādā gadījumā tieši neietekmē 
Aģentūras darbu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Aģentūra ir pilnībā atbildīga 
Eiropas Parlamentam.
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Or. en

Pamatojums

 Jānodrošina, lai Eiropas Parlaments varētu rūpīgi pārbaudīt Aģentūras veiktspēju un 
darbību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants - a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izdot atzinumus, kas adresēti pārvades 
sistēmu operatoriem;

(a) izdot atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti pārvades sistēmu operatoriem;

Or. en

Pamatojums

Jāpaplašina Aģentūras lēmumu pieņemšanas kompetence, lai ar PSO dalītu atbildību par 
noteikumu izveidi.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants - b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izdot atzinumus, kas adresēti pārvaldes 
iestādēm;

(b) izdot atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti pārvaldes iestādēm;

Or. en

Pamatojums

 Jāpaplašina Aģentūras lēmumu pieņemšanas kompetence, lai ar PSO dalītu atbildību par 
noteikumu izveidi.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma 
vai savas iniciatīvas sniedz Komisijai 
atzinumu par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar tās izveides mērķiem.

5. Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma 
vai savas iniciatīvas sniedz Komisijai 
atzinumu vai ieteikumu par visiem 
jautājumiem, kas saistīti ar tās izveides 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu Nr. 5 un Nr. 6.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var elektroenerģijas pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
2.d panta 2. punktā, un gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 1775/2005 
2.d panta 2. punktā, sniegt atzinumu par 
tehniskajiem vai tirgus kodeksiem, 
ikgadējās darba programmas projektu un 
10 gadu investīciju plāna projektu.

3. Aģentūra apstiprina kodeksus un 
noteikumus, tostarp 10 gadu ieguldījumu 
plānu, lai nepieļautu diskrimināciju un 
nodrošinātu efektīvu konkurenci, kā arī 
efektīvu un drošu tirgus darbību.

Or. en

Pamatojums

   Aģentūrai ir jābūt pilnvarām saskaņot un apstiprināt PSOET priekšlikumus.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Komisijas pieprasījuma, konsultē 
Komisiju par PSOET stratēģisko 
pamatnostādņu sagatavošanu, lai, ņemot 
vērā šīs pamatnostādnes, atbilstoši 
Regulas (EK) Nr. 1228/2003 2.c panta 
1. punkta a) un c) apakšpunktam un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.c panta 
1. punkta a) un c) apakšpunktam 
izstrādātu kodeksus un noteikumus 
(tostarp tehniskos kodeksus, vispārējos 
tīkla darbības dokumentus un pētniecības 
plānus, gada darba programmu un 
10 gadu ieguldījumu plānu, tajā paredzot, 
ka reizi divos gados tiks veikts apskats par 
ražošanas jaudas pietiekamību), kā arī 
vajadzības gadījumā sniedz konsultācijas 
par obligāto pamatnostādņu pieņemšanu.
Aģentūra pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Komisijas pieprasījuma konsultē Komisiju 
par tirgus kodeksu sagatavošanu, tostarp 
arī par obligāto pamatnostādņu 
pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Ierosināto kodeksu un noteikumu darbības joma un detalizētība ir jānosaka ex ante neatkarīgi 
no tā, vai kodeksi un noteikumi attiecas uz visu pārvades infrastruktūru vai savienojumiem 
starp valstī esošajiem pārvades tīkliem. Pirmkārt, Aģentūrai pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Komisijas pieprasījuma ir jāsniedz padomi Komisijai par precīzu kāda kodeksa vai noteikuma 
darbības jomu un detalizētību jomās, kas norādītas elektroenerģijas un gāzes regulas 
2c panta 3) apakšpunktā. Otrkārt, arī 10 gadu ieguldījumu plāna augsta līmeņa uzdevumi un 
darbības joma ir jānosaka ex ante.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. pants - 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Aģentūra aktīvi, atklāti un pārredzami 
sākotnējā posmā konsultē tirgus 
dalībniekus, patērētājus un galalietotājus, 
it īpaši par tās uzdevumiem attiecībā uz 
PSO.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik sabiedrisku apspriešanu ES līmenī veic Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru 
grupa. Tādēļ Energoregulatoru sadarbības aģentūrai vajadzētu pārņemt šo pienākumu, jo tā 
jau ir izstrādājusi noteikumus un tai ir pieredze sabiedriskas apspriešanas rīkošanā. Turklāt 
pretēji PSOET Aģentūra ir iestāde, kas izveidota, lai pārstāvētu visu tirgus dalībnieku 
intereses.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.  Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no sešiem
locekļiem, kurus ieceļ Komisija. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot. Valdes locekļus apstiprina 
Eiropas Parlamenta balsojumā.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai Eiropas Parlaments varētu rūpīgi pārbaudīt Aģentūras veiktspēju un 
darbību. Tādēļ Aģentūrai pilnībā jāatbild Parlamentam.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
9. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs, ja vien 
administratīvā valde nenolemj citādi.
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz divreiz gadā. Tā 
sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, 
Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās 
daļas locekļu pieprasījuma. Administratīvā 
valde var uzaicināt sanāksmēs kā 
novērotāju piedalīties jebkuru personu, 
kuras atzinums var būt svarīgs.
Administratīvās valdes locekļiem, ievērojot 
reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai 
eksperti. Aģentūra administratīvajai valdei 
sniedz sekretariāta pakalpojumus.

3. Administratīvās valdes sanāksmes 
sasauc tās priekšsēdētājs. Aģentūras 
direktors piedalās apspriedēs, ja vien 
administratīvā valde nenolemj citādi.
Administratīvā valde uz regulārajām 
apspriedēm sanāk vismaz četras reizes 
gadā. Tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja 
iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai 
vismaz trešās daļas locekļu pieprasījuma.
Administratīvā valde var uzaicināt 
sanāksmēs kā novērotāju piedalīties 
jebkuru personu, kuras atzinums var būt 
svarīgs. Administratīvās valdes locekļiem, 
ievērojot reglamentu, var palīdzēt 
padomdevēji vai eksperti. Aģentūra 
administratīvajai valdei sniedz sekretariāta 
pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums
Sanāksmes, kuras rīko četras reizes gadā, nodrošina labāku pārskatu par Aģentūras 
pārvaldītajām politikām un regulārāku tās darba aktualizāciju.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
9. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem 
ar vairākumu, ko veido divas trešdaļas 
klātesošo.

4. Administratīvā valde lēmumus pieņem 
ar klātesošo absolūtu balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā atbilstoši grozījumam Nr. 6 administratīvās valdes locekļu skaits ir jāsamazina līdz 6, ir 
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jāprecizē balsošanas noteikumi.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
9. pants - 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Administratīvo valdi var atlaist, 
pamatojoties uz Komisijas ierosinājumu 
un lēmumu, ko pieņem Eiropas 
Parlaments. Parlaments lēmumu par 
administratīvās valdes atlaišanu pieņem 
ar absolūtu balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 12.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
10. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Tikai un vienīgi administratīvā valde 
ir atbildīga par jautājumiem, kas saistīti 
ar vadību un grāmatvedību.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē uzdevumu dalījums starp divām valdēm. Administratīvās valdes pienākumos 
jāietver tikai ar vadību saistīti uzdevumi, lai Aģentūrai dotu faktiski nepieciešamās pilnvaras 
efektīvi un neatkarīgi veikt regulatora funkcijas.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
10. pants - 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Eiropas Parlaments var uzaicināt 
jebkuru administratīvās valdes locekli (vai 
vairākus locekļus) teikt uzrunu 
kompetentajā komitejā un atbildēt uz 
komitejas locekļu uzdotajiem 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai Eiropas Parlaments varētu rūpīgi pārbaudīt Aģentūras veiktspēju un 
darbību.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
11. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis 
no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, 
kas minēta Direktīvas 2003/54/EK
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā, un viens Komisijas pārstāvis 
bez balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts 
pārvaldes iestādes izvirza vienu pārstāvja 
vietnieku.

1.  Regulatoru valdi veido viens pārstāvis 
no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, 
kas minēta Direktīvas 2003/54/EK 
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā, un divi Komisijas pārstāvji
padomdevēju statusā. Katras dalībvalsts 
valsts pārvaldes iestādes izvirza vienu 
pārstāvja vietnieku.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12. pants - 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Eiropas Parlaments var uzaicināt 
jebkuru regulatoru valdes locekli (vai 
vairākus locekļus) teikt uzrunu 
kompetentajā komitejā un atbildēt uz 
komitejas locekļu uzdotajiem 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 16.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
13. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt administratīvās 
valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā administratīvās valdes izvēlētajam 
kandidātam būs jāsaka uzruna Eiropas 
Parlamenta kompetentajā komitejā un 
jāatbild uz komitejas locekļu jautājumiem.
Lēmumu par kandidāta apstiprināšanu 
amatā pieņem Eiropas Parlamenta 
balsojumā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
13. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Administratīvajai valdei jāinformē 
Eiropas Parlaments par nodomu pagarināt 
direktora pilnvaru termiņu. Mēneša laikā 
pirms direktora pilnvaru termiņa 
pagarināšanas Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt
direktoru teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

5. Administratīvajai valdei jāinformē 
Eiropas Parlaments par nodomu pagarināt 
direktora pilnvaru termiņu. Mēneša laikā 
pirms direktora pilnvaru termiņa 
pagarināšanas direktoram jāsaka uzruna
Eiropas Parlamenta kompetentajā komitejā
un jāatbild uz komitejas locekļu 
jautājumiem. Lēmumu par direktora 
pilnvaru termiņa pagarināšanu pieņem 
Eiropas Parlamenta balsojumā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
13. pants - 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi.
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata, 
pamatojoties uz administratīvās valdes 
lēmumu pēc apspriešanās ar regulatoru 
valdi. Administratīvā valde pieņem šo 
lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu. Lēmumu par direktora 
atlaišanu no amata pieņem Eiropas 
Parlaments pēc apspriešanās ar 
regulatoru valdi. Šo lēmumu Parlaments 
pieņem ar absolūtu balsu vairākumu.

Or. en
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Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
14. pants - 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Eiropas Parlaments var uzaicināt 
direktoru teikt uzrunu kompetentajā 
komitejā un atbildēt uz komitejas locekļu 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
15. pants - 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Eiropas Parlaments var uzaicināt 
jebkuru apelācijas valdes locekli (vai 
vairākus locekļus) teikt uzrunu 
kompetentajā komitejā un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam Nr. 17.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
25. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde var pieņemt 
noteikumus, kas ļauj nodarbināt Aģentūrā 
dalībvalstu norīkotus ekspertus.

4.  Administratīvā valde var pieņemt
noteikumus, kas izņēmuma gadījumos ļauj 
nodarbināt Aģentūrā dalībvalstu norīkotus 
ekspertus.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot darbā pārlieku lielu skaitu valsts pārvaldes iestāžu un regulatoru norīkotu 
darbinieku, varētu mazināties Aģentūras neatkarība, tādēļ to vajadzētu darīt tikai izņēmuma 
gadījumos.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. Aģentūrā var līdzdarboties valstis, kas 
nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet kas 
šajā nolūkā ir noslēgušas nolīgumu ar 
Kopienu. Saskaņā ar šo nolīgumu 
attiecīgajiem noteikumiem izstrādā kārtību, 
kurā jo īpaši paredz veidu, apjomu un 
procedurālos aspektus šo valstu dalībai 
Aģentūras darbā, tostarp saistībā ar 
finanšu iemaksām un personālu.

28. Aģentūra atbalsta sadarbību ar 
energoregulatoriem no valstīm, kas nav 
Eiropas Savienības dalībvalstis, bet kas 
šajā nolūkā ir noslēgušas nolīgumu ar 
Kopienu. Saskaņā ar šo nolīgumu 
attiecīgajiem noteikumiem izstrādā kārtību, 
kurā jo īpaši paredz veidu, apjomu un 
procedurālos aspektus šo trešo valstu 
energoregulatoru dalībai Aģentūras darbā, 
tostarp saistībā ar finanšu iemaksām un 
personālu.

Or. en

Pamatojums

Teksta pārfrāzējums. Precīzāks panta formulējums.
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