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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Grozošā akta 
gadījumā fragmenti esošajos nosacījumos, ko Komisija ir atstājusi 
nemainītus, bet ko Parlaments vēlas grozīt, ir treknrakstā. Visi svītrojumi, 
ko Parlaments vēlas izdarīt šāda veida fragmentos, ir norādīti šādi: [...]. 
Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā 
teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam 
(piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no 
valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem 
dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu
(COM2007 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0529),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 47. panta 2. punktu, 55. un 95. pantu, uz 
kuriem balstās Komisijas iesniegtais priekšlikums (C6-0317/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetārās komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 1. punkta b) apakšpunkts
2. panta 36. punkta otrais apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērstu šaubas, ilgtermiņa 
transporta līgums uzņēmumam, kurš ir 
ieinteresēts ražošanas vai piegādes 
darbībās, pats par sevi nenozīmē pārvades 
sistēmas kontroli.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir izslēgt no jēdziena „kontrole” jebkādus ilgtermiņa līgumus attiecībā uz 
piegādi vai ražošanu, jo tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams aizsargāt šādus daudzgadu 
līgumus, kas ir tipiski gāzes nozarē, bet nav tipiski elektroenerģijas nozarē.
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Grozījums Nr. 2

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 1. punkta a) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
3. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) 3. panta 3. punktu aizstāj šādi: 
3. „Dalībvalstis veic atbilstīgus 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visi 
patērētāji, kas ir mājsaimniecības, un 
mazie uzņēmumi gūst labumu no 
universāla pakalpojuma, jo īpaši tiesības 
saņemt noteiktas kvalitātes gāzi par 
pieejamu, viegli salīdzināmu, pārredzamu 
un nediskriminējošu cenu un tiesības uz 
izvēli, godīgumu, pārstāvību un 
kompensāciju. Tās nodrošina to, ka 
pakalpojuma kvalitāte ir gāzes uzņēmumu 
galvenā atbildība. Dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu 
galapatērētājus un nodrošinātu augstu 
patērētāju aizsardzību augstā līmenī, un 
jo īpaši nodrošina to, lai būtu pietiekamas 
garantijas mazaizsargātu patērētāju 
aizsardzībai, starp tām arī atbilstīgi 
pasākumi, lai palīdzētu viņiem nepieļaut  
atslēgšanu no sistēmas.  Šajā sakarā tās 
var veikt atbilstīgus pasākumus, lai 
aizsargātu patērētājus attālos apgabalos, 
kas ir pieslēgti pie gāzes sistēmas un 
energoietilpīgiem uzņēmumiem, kā 
noteikts 2003. gada 27. oktobra Padomes 
Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto 
Kopienas noteikumus par nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem un 
elektroenerģijai 17. panta 1. 
a) apakšpunktā1. Dalībvalstis var iecelt 
piegādātāju, kas nodrošina pakalpojumus 
galējā situācijā tiem patērētājiem, kas 
pieslēgti gāzes tīklam. Tās nodrošina 
patērētāju aizsardzību augstā līmenī, jo 
īpaši attiecībā uz pārredzamību, kas 
saistīta ar vispārīgiem līguma 
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noteikumiem un nosacījumiem, vispārīgu 
informāciju un strīdu izšķiršanas 
mehānismiem. Dalībvalstis nodrošina to, 
ka tiesīgie patērētāji var faktiski pāriet pie 
jauna piegādātāja. Vismaz attiecībā uz 
mājsaimniecību patērētājiem šie 
pasākumi ietver A pielikumā minētos 
pasākumus.”
_______________ 
1OV C 283, 31.12.2003., 51. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai uzņēmumi nodrošinātu atbilstīgu pakalpojuma kvalitāti, pildot savas saistības 
attiecībā uz patērētāju aizsardzību un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Turklāt 
patērētājiem ir jānodrošina piegāde arī attālos reģionos un gadījumos, ja ir uzņēmumi ar 
augstu enerģijas patēriņu.

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 1. punkta b) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
3. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b) 3. panta 4. punktu aizstāj šādi:
4. „Dalībvalstis īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai sasniegtu sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas un vides 
aizsardzības mērķus, kas var ietvert 
līdzekļus cīņai pret klimata izmaiņām un 
piegāžu drošības nodrošināšanu. Šie 
pasākumi jo īpaši ietver adekvātu 
ekonomisku stimulu nodrošināšanu, 
attiecīgā gadījumā izmantojot visus esošos 
valsts un Kopienas instrumentus, lai 
uzturētu un ierīkotu vajadzīgo tīkla 
infrastruktūru, tostarp savstarpējās 
savienošanas jaudu. Dalībvalstis var, 
pilnībā ņemot vērā EK līgumu, veicināt 
ilgtermiņa līgumus starp patērētājiem un 
piegādes uzņēmumiem, kas sekmē 
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dabasgāzes ražošanas un sadales 
uzlabošanu, vienlaikus ļaujot patērētājiem 
gūt taisnīgu daļu no iegūtajiem 
labumiem, ņemot vērā, ka šādi līgumi spēj 
veicināt optimālu ieguldījumu līmeni šajā 
nozarē.”

Or. en

Pamatojums

Daudzgadu līgumu esība gāzes nozarē, ņemot vērā jauno līgumu, nedrīkst kaitēt 
galapatērētājam.

Grozījums Nr. 4

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Direktīva 2003/55/EK
5.a panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par sadarbību informē Komisiju. 3. Par sadarbību informē Komisiju un 
dalībvalstis.

Or. it

Pamatojums

Reģionālās solidaritātes kontekstā ir svarīgi, lai Komisija rīkotos saskaņoti ar dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 3. punkts
Direktīva 2003/55/EK
5.a panta 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 

svītrots



PR\706843LV.doc 9/30 PE400.700v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šie pasākumi pārsniedz komitoloģijas darbības jomu. Šis jautājums nav ne vienkāršs 
ieviešanas pasākums, ne arī tas attiecas uz „nebūtiskiem nosacījumiem”. Komisijas loma ir 
izstrādāt atbilstīgu regulatīvo sistēmu attiecībā uz reģionālās solidaritātes sadarbību saskaņā 
ar adekvātu lēmumu pieņemšanas procedūru.

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 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.

Dalībvalstis sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā, sevišķi 
mudinot pārvades sistēmu operatorus 
izveidot vienotu lietotāju saskarni 
izmantošanai vairāku dalībvalstu 
teritorijā, 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.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izvirzīt ilgtermiņa mērķus, lai padarītu reģionālo sadarbību operatīvāku un 
nodrošinātu tehnisko konverģenci saskaņā ar Regulas 1775/2005 nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 7

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
8. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) 8. panta 2. punktu aizstāj šādi:
"2. Noteikumi, ko pārvades sistēmas 
operatori pieņem attiecībā uz gāzes 
pārvades sistēmas balansēšanu, ir 
objektīvi, pārredzami un nediskriminējoši, 
tostarp noteikumi par maksas iekasēšanu 
no tīklu sistēmu lietotājiem enerģijas 
nesabalansētības gadījumā. Noteikumus 
un nosacījumus, tostarp normas un 
tarifus attiecībā uz šādiem 
pakalpojumiem, ko sniedz pārvades 
sistēmas operatori, nosaka 
nediskriminējošā un izmaksas 
atspoguļojošā veidā, ievērojot metodiku, 
kura atbilst 25. panta 2. punktam, un 
publicē. Pārvades sistēmu operatori 
publisko tos pasākumus, ko viņi veic gāzes 
pārvades sistēmu balansēšanai, kā arī šo 
pasākumu rezultātā radušās izmaksas un 
ieņēmumus.

Or. en

Pamatojums

Pārvades sistēmu operatori varētu nolemt publicēt arī datus saistībā ar sistēmas balansēšanu, 
tādējādi sniedzot patērētājiem lielākas zināšanas par to, kā tiek noteiktas enerģijas cenas.

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
8. panta 4.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b) 8. pantā iekļauj šādu punktu:
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„4.a) Pārvades sistēmu operatori izveido 
pietiekamu starpsavienojumu jaudu savas 
pārvades infrastruktūras starpā, lai 
apmierinātu visus pamatotos 
pieprasījumus pēc jaudas, kā to nosaka 
jaudas rezervācijas procedūra.

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes sistēmu operatoru (PSO) uzdevumi ir jānostiprina, lai nodrošinātu, ka pašreizējā 
jauda tiek maksimāli izmantota bez sistēmas lietotāju diskriminācijas un ka tiek būvēta jauna 
infrastruktūra tur, kur ir tirgus pieprasījums. Šīs izmaiņas ir būtiskas Eiropas enerģijas tirgus 
integrācijai.

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 6. c punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
8. panta 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c) 8. pantā iekļauj šādu punktu:
„4.b) Pārvades sistēmas operatori 
maksimāli palielina tirgum piedāvāto 
pārvades jaudu un abās valsts robežas 
pusēs nediskriminē piegādātājus savā 
valstī vai ārpus tās attiecībā uz jaudas 
piešķiršanu un piegādes pārtraukšanu.

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes sistēmu operatoru (PSO) uzdevumi ir jānostiprina, lai nodrošinātu, ka pašreizējā 
jauda tiek maksimāli izmantota bez sistēmas lietotāju diskriminācijas un ka tiek būvēta jauna 
infrastruktūra tur, kur ir tirgus pieprasījums. Šīs izmaiņas ir būtiskas Eiropas enerģijas tirgus 
integrācijai.
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Grozījums Nr. 10

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 10. punkta c) apakšpunkts
Direktīva 2003/55/EK
13. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu to, ka sadales sistēmas 
operators pilnībā ievēro 2. punktu attiecībā 
uz sadales sistēmas operatora pilnīgu 
neatkarību, nediskriminējošu rīcību un 
aizliegumu vertikāli integrētu uzņēmumu 
piegādes struktūrai negodīgi izmantot 
vertikālās integrācijas priekšrocības.
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 pamatnostādnes 
procedūras prasību izvirzīšanai, lai 
nodrošinātu to, ka sadales sistēmas 
operators pilnībā ievēro 2. punktu attiecībā 
uz sadales sistēmas operatora pilnīgu 
neatkarību, nediskriminējošu rīcību un 
aizliegumu vertikāli integrētu uzņēmumu 
piegādes  struktūrai negodīgi izmantot 
vertikālās integrācijas priekšrocības.
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

Komitoloģijas procedūras darbības joma ir pārāk plaši definēta.

Grozījums Nr. 11

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 11.a) punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a) 19. panta 1. punktu aizstāj šādi:
„1. Lai organizētu pieeju uzglabāšanas 
iekārtām un saspiestas gāzes 
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uzglabāšanai sistēmā, ja tas ir tehniski 
un/vai ekonomiski vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu pieeju sistēmai 
patērētāju apgādes nolūkā, kā arī lai 
organizētu pieeju papildpakalpojumiem, 
dalībvalstis izmanto regulētas pieejas 
procedūru. Šī procedūra darbojas saskaņā 
ar objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.”

Or. en

Pamatojums
Tā kā gāzes uzglabāšana joprojām ir dažu vēsturisko operatoru rokās, sarunās apspriesta 
piekļuve nerada konkurējošu piekļuvi uzglabāšanai. Tādēļ priekšroka jādod regulētai 
piekļuvei.

Grozījums Nr. 12

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 12. punkts 
Direktīva 2003/55/EK
19. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalstis nosaka un publicē kritērijus, 
pēc kuriem var vērtēt, vai pieeja 
uzglabāšanas iekārtām un saspiestas gāzes 
uzglabāšanai ir tehniski un/vai ekonomiski 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu 
piekļuvi sistēmai patērētāju apgādes 
nolūkā. Dalībvalstis publisko vai paredz, 
ka uzglabāšanas un pārvades sistēmas 
operatori publisko, kuras uzglabāšanas 
iekārtas vai to daļas, vai kāda saspiestas 
gāzes uzglabāšana sistēmā tiek piedāvāta 
atbilstoši 3. un 4. punktā minētajām 
procedūrām.”

„Dalībvalstis nosaka un publicē kritērijus, 
pēc kuriem var vērtēt, vai pieeja 
uzglabāšanas iekārtām un saspiestas gāzes 
uzglabāšanai ir tehniski un/vai ekonomiski 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu 
piekļuvi sistēmai patērētāju apgādes 
nolūkā. Dalībvalstis publisko vai paredz, 
ka uzglabāšanas un pārvades sistēmas 
operatori publisko, kuras uzglabāšanas 
iekārtas vai to daļas, vai kāda saspiestas 
gāzes uzglabāšana sistēmā tiek piedāvāta.”

Or. en
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Pamatojums

Tā kā gāzes uzglabāšana joprojām ir dažu vēsturisko operatoru rokās, sarunās apspriesta 
piekļuve nerada konkurējošu piekļuvi uzglabāšanai. Tādēļ priekšroka būtu dodama regulētai 
piekļuvei.

Grozījums Nr. 13

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/55/EK
19. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a) Svītrots 19. panta 3. punkts.

Or. en

Pamatojums

Tā kā gāzes uzglabāšana joprojām ir dažu vēsturisko operatoru rokās, sarunās apspriesta 
piekļuve nerada konkurējošu piekļuvi uzglabāšanai. Tādēļ priekšroka jādod regulētai 
piekļuvei.

Grozījums Nr. 14

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. panta 1. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz nozīmīgākajiem jauniem gāzes 
infrastruktūras objektiem, t.i., 
starpsavienojumiem dalībvalstu starpā, 
SDG un uzglabāšanas objektiem, pēc 
pieprasījuma uz ierobežotu laiku var 
neattiecināt 7., 18., 19., 20. panta un 
24.c panta 4., 5. un 6. punkta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 

1. Uz nozīmīgākajiem jauniem gāzes 
infrastruktūras objektiem, t.i., 
starpsavienojumiem dalībvalstu starpā, 
SDG un uzglabāšanas objektiem, pēc 
pieprasījuma uz ierobežotu laiku var 
neattiecināt 7., 9., 18., 19., 20. panta un 
24.c panta 4., 5. un 6. punkta noteikumus 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 

Or. en



PR\706843LV.doc 15/30 PE400.700v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Grozījums Nr. 15

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvaldes iestāde, kas minēta VIa 
nodaļā, konkrētos gadījumos var pieņemt 
lēmumu par 1. un 2. punktā minētā 
atbrīvojuma piešķiršanu. Ja attiecīgā 
infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas 
dalībvalsts teritorijā, uzdevumus, kas ar šo 
pantu uzticēti pārvaldes iestādei, veic 
Aģentūra.

3. Pārvaldes iestāde, kas minēta VIa 
nodaļā, konkrētos gadījumos var pieņemt 
lēmumu par 1. un 2. punktā minētā 
atbrīvojuma piešķiršanu. Ja attiecīgā 
infrastruktūra atrodas vairāk nekā divu 
dalībvalstu teritorijā, uzdevumus, kas ar šo 
pantu uzticēti pārvaldes iestādei, veic 
Aģentūra.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt, kāda veida infrastruktūrai var tikt piešķirts atbrīvojums, vienlaikus 
norādot, ka Aģentūra ir atbildīga, ja piešķirtais atbrīvojums ietver vairāk nekā divas 
dalībvalstis. 

Grozījums Nr. 16

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. panta 3. punkta 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms atbrīvojuma piešķiršanas pārvaldes 
iestāde lemj par jaudas pārvaldības un 
piešķiršanas noteikumiem un 
mehānismiem. Noteikumos paredz, ka 
pirms jaudas piešķiršanas jaunajā 
infrastruktūrā, tostarp savām vajadzībām, 
uzaicina visus infrastruktūras potenciālos 
lietotājus izteikt interesi par jaudas 
līgumu slēgšanu. Pārvaldes iestāde 

Piešķirot atbrīvojumu, pārvaldes iestāde 
lemj par jaudas pārvaldības un piešķiršanas 
noteikumiem un mehānismiem, ciktāl tas 
neaizkavē ilgtermiņa līgumu ieviešanu.
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paredz, ka pārslodzes novēršanas 
noteikumos tiek ietverts pienākums 
neizmantoto jaudu pārdot sekundārajā 
tirgū un ka iekārtas lietotāji savas 
nolīgtās jaudas var tirgot sekundārajā 
tirgū. Vērtējot pēc šā panta 1. punkta a), 
b) un e) punktos minētajiem kritērijiem, 
pārvaldes iestāde ņem vērā jaudas 
piešķiršanas procedūras rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt, kāda veida infrastruktūrai var tikt piešķirts atbrīvojums, vienlaikus 
norādot, ka Aģentūra ir atbildīga, ja piešķirtais atbrīvojums ietver vairāk nekā divas 
dalībvalstis. Turklāt atbrīvojuma piešķiršana nedrīkst aizkavēt ilgtermiņa līgumu 
sagatavošanu.

Grozījums Nr. 17

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. panta 5. punkta 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas apstiprinājums atbrīvojuma 
lēmumam zaudē spēku divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā.

Pārvaldes iestāde var izvērtēt vajadzību 
pārskatīt lēmumu par atbrīvojuma
piešķiršanu divus gadus pēc tā 
pieņemšanas, ja līdz minētajam termiņam 
nav sākta infrastruktūras būvniecība, un 
piecus gadus pēc pieņemšanas, ja līdz 
minētajam termiņam infrastruktūra nav 
nodota ekspluatācijā, vai vēlāk, kad tā 
uzskata to par piemērotu.

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestāde varētu nolemt izvērtēt vajadzību atjaunot lēmumu par atbrīvojumu uz 
ilgāku laiku, nekā tas bijis noteikts, vai mainīt termiņu attiecībā uz paša atbrīvojuma darbības 
laiku. 
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Grozījums Nr. 18

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 13. punkts
Direktīva 2003/55/EK
22. panta 5. a) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Atbrīvojumus, kas minēti 1. punktā, 
automātiski piemēro atbrīvojumiem, kas 
piešķirti saskaņā ar šo pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
…/.../EK [ar ko groza Direktīvu 
2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu]1 

spēkā stāšanās dienā. 
______________ 
1 OV L ...

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka netiek diskriminēti jauni ieguldījumi. 

Grozījums Nr. 19

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.a panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu valsts 
pārvaldes iestādi.

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu valsts 
pārvaldes iestādi elektrībai un gāzei.

Or. en

Pamatojums

Labāk izvairīties no neskaidrības, ņemot vērā šīs iestādes pārstāvības pienākumu Aģentūrā.
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Grozījums Nr. 20

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.a panta 3. punkta b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
noteiktu termiņu, kas nav pagarināms un 
ilgst vismaz piecus gadus, un atbrīvo no 
amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek
pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja 
tiek atklāts nopietns pārkāpums.

(b) pārvaldes iestādes vadību ieceļ uz 
vismaz piecus gadus ilgu termiņu, kas ir 
atjaunojams tikai vienu reizi, un atbrīvo 
no amata pirms termiņa tikai tad, ja netiek 
pildīti šajā pantā minētie nosacījumi vai ja 
tiek atklāts nopietns pārkāpums.

Or. en

Pamatojums

Valsts regulatora amata piecu gadu termiņš jāatjauno vienu reizi, ņemot vērā enerģijas tirgus 
ilgtermiņa dabu un vajadzību pēc stabilitātes šajā tirgū; iecelšanai amatā uz ilgāku laiku nav 
jābūt atjaunojamai. 

Grozījums Nr. 21

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24. b panta fa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) sadarbībā ar atbilstīgām valstu 
iestādēm nodrošināt patērētāju 
aizsardzību, pamatojoties uz pakalpojumu 
kvalitāti, piekļuvi uzticamai un skaidrai 
informācijai un efektīvām pārsūdzības 
tiesībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 22

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c panta 1. punkta g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
pārskatīt tīkla drošības un uzticamības 
noteikumus;

(g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
noteikt standartus un prasības 
pakalpojumu un apgādes kvalitātei un 
pārskatīt sasniegto pakalpojumu un 
apgādes kvalitāti, tīkla drošības un 
uzticamības noteikumus;

Or. en

Pamatojums

Dažām valsts pārvaldes iestādēm jau ir šis pienākums uzraudzīt dabasgāzes tirgus darbību 
arī attiecībā uz piegādes un patērētājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti; šajā gadījumā 
patērētāji redzēs reālu ieguvumu no saskaņotākas un pārredzamākas regulas. 
Ir arī jānodrošina, lai valsts pārvaldes iestādes, kas ir atbildīgas par tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu, būtu atbildīgas arī par galveno metodoloģiju noteikšanu pārvades un sadales 
tarifu noteikšanai, lai panāktu stabilāku un pārredzamāku regulatīvo sistēmu. 

Grozījums Nr. 23

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c panta 1. punkta k) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) uzraudzīt un pārskatīt nosacījumus 
attiecībā uz pieeju uzglabāšanai, saspiestas 
gāzes uzglabāšanai sistēmā un citiem 
papildpakalpojumiem, kas paredzēti 
19. pantā, kā arī uzraudzīt to izpildi;

(k) uzraudzīt nosacījumus attiecībā uz 
pieeju uzglabāšanai, saspiestas gāzes 
uzglabāšanai sistēmā un citiem 
papildpakalpojumiem, kas paredzēti 
19. pantā, kā arī uzraudzīt to izpildi;

Or. en

Pamatojums

Atšķirība starp „uzraudzīt” un „pārskatīt” ir neskaidra, un atsauce uz „pārskatīt” tiecas 
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radīt tiesisku pamatu īpašām jaunām ex ante pilnvarām attiecībā uz uzglabāšanu, saspiestas 
gāzes uzglabāšanu un citiem papildpakalpojumiem.

Grozījums Nr. 24

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24. c panta 1. punkta l) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti;

(l) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
dabasgāzes sabiedriskajam pakalpojumam, 
efektīvu tirgus atvēršanu dabasgāzei un 
izvēles tiesības patērētājiem,
mazaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti;

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi panākt efektīvu gāzes tirgus atvēršanu visiem dalībniekiem.

Grozījums Nr. 25

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c panta 1. punkta m) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) vismaz reizi gadā publicēt ieteikumus 
par piegādes tarifu atbilstību 3. pantam;

(m) vismaz reizi gadā publicēt ieteikumus 
par piegādes tarifu atbilstību faktiskajām 
attīstības tendencēm tirgū un 3. pantam;

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi panākt efektīvu gāzes tirgus atvēršanu visiem dalībniekiem.
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Grozījums Nr. 26

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c panta 1. punkta n) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) nodrošināt piekļuvi patēriņa datiem, 
vienota patēriņa datu formāta izmantošanu 
un piekļuvi datiem saskaņā ar A pielikuma 
h) punktu;

(n) nodrošināt efektīvu un vienlīdzīgu 
piekļuvi patēriņa datiem visiem tirgus 
dalībniekiem, vienota patēriņa datu
formāta izmantošanu un piekļuvi datiem 
saskaņā ar A pielikuma h) punktu;

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi panākt efektīvu gāzes tirgus atvēršanu visiem dalībniekiem.

Grozījums Nr. 27

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c panta 1. punkta p) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) uzraudzīt, vai tiek pareizi piemēroti 
kritēriji, pēc kuriem nosaka uzglabāšanas 
iekārtas atbilstību 19. panta 3. vai 
4. punktam.

(p) uzraudzīt, vai tiek pareizi piemēroti 
kritēriji, pēc kuriem var vērtēt, vai pieeja 
uzglabāšanas iekārtām un saspiestas 
gāzes uzglabāšanai ir tehniski un/vai 
ekonomiski nepieciešama, lai nodrošinātu 
efektīvu piekļuvi sistēmai patērētāju 
apgādes nolūkā. 

Or. en

Pamatojums

Atbilstība šī priekšlikuma 19. panta 1. punkta jaunajiem nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 28

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c panta 3. punkta b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt dabasgāzes tirgu darbību un, 
ja konkurences noteikumi nav pārkāpti, 
lemt par pasākumiem, kas ir vajadzīgi 
efektīvas konkurences veicināšanai un 
tirgus pareizas darbības nodrošināšanai, 
tostarp gāzes realizācijas programmām;

(b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm, vienlaikus ievērojot katras puses 
kompetenci, faktu vākšanas nolūkā pētīt 
dabasgāzes tirgu darbību un, ja 
konkurences noteikumi nav pārkāpti, lemt 
par pasākumiem, kas ir vajadzīgi efektīvas 
konkurences veicināšanai un tirgus 
pareizas darbības nodrošināšanai, tostarp 
gāzes realizācijas programmām, jo tie ir 
nepieciešami piegādes drošībai;

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi ievērot abu iestāžu atbilstīgās kompetences un paskaidrot, ka enerģijas iestādei 
jābūt atbildīgai par ex ante novērtējuma veikšanu, savukārt pretmonopola iestāde būs 
atbildīga par ex post uzraudzību.

Grozījums Nr. 29

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c panta 3. punkta d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzlikt iedarbīgas, atbilstošas un 
atturošas sankcijas dabasgāzes 
uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras 
izriet no šīs direktīvas vai no pārvaldes 
iestādes vai Aģentūras lēmumiem; 

(d) uzlikt iedarbīgas, vienotas un atturošas 
sankcijas dabasgāzes uzņēmumiem, kas 
nepilda saistības, kuras izriet no šīs 
direktīvas vai no pārvaldes iestādes vai 
Aģentūras lēmumiem; 

Or. it
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Pamatojums

Sankcijām jābūt gan iedarbīgām un atturošām, gan arī vienotām dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 30

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c panta 4. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, un 
noteikumi un tarifi, kas attiecas uz pieeju 
SDG iekārtām. Šiem tarifiem jābūt tādiem, 
lai varētu veikt vajadzīgās investīcijas 
tīklos un SDG iekārtās, nodrošinot tīklu un 
SDG iekārtu dzīvotspēju;

(a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, 
metodoloģijas pārvades un sadales tarifu 
noteikšanai, un noteikumi un tarifi, kas 
attiecas uz pieeju SDG iekārtām. Šiem 
tarifiem jābūt tādiem, lai varētu veikt 
vajadzīgās investīcijas tīklos un SDG 
iekārtās, nodrošinot tīklu un SDG iekārtu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādi jāinformē arī par metodoloģiju, ko izmanto tarifu noteikšanai.

Grozījums Nr. 31

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
vajadzības gadījumā pieprasīt pārvades, 
uzglabāšanas, SDG un sadales sistēmas
operatoriem grozīt noteikumus, tostarp šajā 
pantā minētos tarifus, lai nodrošinātu to 
samērīgumu un nediskriminējošu 
piemērošanu.

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
vajadzības gadījumā pieprasīt to 
infrastruktūru, kas ir pakļautas regulētai 
trešās puses piekļuvei saskaņā ar 18., 
19.(4) un 20. panta nosacījumiem, 
operatoriem grozīt noteikumus, tostarp šajā 
pantā minētos tarifus, lai nodrošinātu to 
samērīgumu un nediskriminējošu 
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piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai ņemtu vērā faktu, ka šī direktīva zināmos apstākļos pieļauj 
neregulētu piekļuvi infrastruktūrai. 

Grozījums Nr. 32

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24. c panta 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
valsts līmeņa mehānismus, lai persona, 
kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, 
varētu šo lēmumu pārsūdzēt no 
iesaistītajām pusēm neatkarīgā struktūrā.

13. Dalībvalstis nodrošina piemērotus 
valsts līmeņa mehānismus, lai persona, 
kuru skar valsts pārvaldes iestādes lēmums, 
varētu šo lēmumu pārsūdzēt no 
iesaistītajām pusēm un šīs dalībvalsts 
valdības neatkarīgā valsts tiesas struktūrā 
vai citā valsts iestādē.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu valsts regulējošo lēmumu neatkarību un integritāti, pārsūdzības jāizskata 
neatkarīgai un neitrālai iestādei, piemēram, tiesai, kas nav pakļauta privātai vai politiskai 
ietekmei saskaņā ar 22. a panta 2. punktu, kurš nosaka pārvaldes iestāžu neatkarību no 
jebkādiem valsts vai privātiem uzņēmumiem, tirgus interesēm vai valdībām. Pārsūdzību 
izskatīšana tiesā palīdz nodrošināt regulējošo lēmumu neatkarību no politiskas iejaukšanās. 
Tas ir nepieciešams arī tādēļ, ka dažās valstīs šajos lēmumos ir iesaistītas vietējās 
pašvaldības. 

Grozījums Nr. 33

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.c panta 14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Komisija var pieņemt un grozīt 
pamatnostādnes par to, kā pārvaldes 
iestādes īsteno šajā pantā izklāstītās 
pilnvaras. 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

Pamatojums

Valsts regulatoru prerogatīvo noteikšana tālu pārsniedz to pasākumu darbības jomu, kurus 
var pieņemt ar komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 34

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.d panta 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārvaldes iestādes var noslēgt līgumus 
ar citām Eiropas Savienības pārvaldes 
iestādēm, lai paātrinātu regulatīvo 
sadarbību.

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm ir nepieciešams, lai to valsts tiesību akti pilnvarotu šīs iestādes slēgt
līgumus ar citām ES pārvaldes iestādēm, lai veicinātu lielāku regulatīvo sadarbību un 
saskaņotību. 

Grozījums Nr. 35

Priekšlikums direktīvai – grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.d panta 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
paplašinot pārvaldes iestāžu pienākumu 
sadarboties savā starpā un ar Aģentūru, 
un nosakot situācijas, kurās Aģentūra 
lemj par regulējumu infrastruktūrai, kas 
savieno vismaz divas dalībvalstis. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 30. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulatīvais režīms attiecībā uz pārrobežu jautājumiem, kas nozīmē noteikt pārvaldes iestāžu 
pienākumus sadarboties vienai ar otru un ar Aģentūru, ir pārāk nozīmīgs, lai to vienkārši 
noteiktu ar komitoloģijas procedūru, kura skar tikai „nebūtiskus nosacījumus”. Aģentūrai 
piešķirtajām pilnvarām ir vajadzīgs juridisks pamats saskaņā ar klasisku lēmumu 
pieņemšanas procesu.

Grozījums Nr. 36

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24.f panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt valsts pārvaldes iestādei, valsts 
konkurences iestādei un Komisijai
atbilstošus datus par visiem notikušajiem 
dabasgāzes piegādes līgumu un gāzes 
atvasināto instrumentu darījumiem ar 
vairumtirdzniecības patērētājiem un 
pārvades sistēmas operatoriem, kā arī 
uzglabāšanas un SDG operatoriem.

1. Dalībvalstis paredz, ka piegādes 
uzņēmumiem vismaz piecus gadus jāspēj 
sniegt kompetentajām iestādēm uzdevumu 
izpildei atbilstošus datus par visiem 
notikušajiem dabasgāzes piegādes līgumu 
un gāzes atvasināto instrumentu 
darījumiem ar vairumtirdzniecības 
patērētājiem un pārvades sistēmas 
operatoriem, kā arī uzglabāšanas un SDG 
operatoriem.

Or. en
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Pamatojums

Datu vākšanas apstākļiem saistībā ar vairumtirdzniecības līgumiem jābūt skaidri definētiem 
un saistītiem ar kompetento iestāžu konkrētiem uzdevumiem. Kompetentās iestādes var ietvert 
arī citas struktūras bez tām, kas minētas direktīvas priekšlikumā. Attiecībā uz valsts pārvaldes 
aģentūrām Komisijas priekšlikuma 24. c panta 3. c) punkts ļauj pārvaldes iestādēm „pieprasīt 
no dabasgāzes uzņēmumiem informāciju, kas vajadzīga paredzēto uzdevumu veikšanai”. 
Uzskaites prasībām jābūt saskaņotām ar šo nosacījumu.

Grozījums Nr. 37

Priekšlikums direktīvai — grozījumu tiesību akts
1. panta 14. punkts
Direktīva 2003/55/EK
24. f panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārvaldes iestāde var nolemt sniegt daļu 
informācijas citiem tirgus dalībniekiem ar 
nosacījumu, ka netiek atklāta komerciāli 
svarīga informācija par konkrētiem tirgus 
dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem. 
Šo punktu nepiemēro informācijai par 
finanšu instrumentiem, uz ko attiecas 
Direktīva 2004/39/EK.

3. Pārvaldes iestāde var nolemt sniegt daļu 
informācijas citiem tirgus dalībniekiem ar 
nosacījumu, ka netiek atklāta komerciāli 
svarīga informācija par konkrētiem tirgus 
dalībniekiem vai atsevišķiem darījumiem. 
Šo punktu nepiemēro informācijai par 
finanšu instrumentiem, uz ko attiecas 
Direktīva 2004/39/EK, kā arī ilgtermiņa 
līgumiem par gāzes importēšanu no 
trešām valstīm.

Or. en

Pamatojums
Datu publicēšanai jābūt nepieciešamai un proporcionālai. ES gāzes tirgus ļoti lielā mērā ir 
atkarīgs no importa no trešām valstīm, kas pārsvarā ir pamatots uz divpusējiem ilgtermiņa 
līgumiem, kuri ir apspriesti starp ES gāzes importētājiem, no vienas puses, un ražotājiem 
ārpus ES, no otras puses. 
Šajā sakarā stratēģisku datu publicēšana saistībā ar šādiem līgumiem, jo īpaši cenām, pat 
apkopotā veidā nepārprotami būtu pret ES gāzes importētāju interesēm (piemēram, 
importētās gāzes vidējā cena), jo tā sniegtu gāzes ražotājiem ārpus ES informāciju par viņu 
konkurentu pārdošanas nosacījumiem.
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PASKAIDROJUMS

IEVADS

Gāzes un elektroenerģijas tirgus ir vitāli svarīgs Eiropas Savienībai, kura vairākkārt ir 
apgalvojusi, ka tā vēlas runāt vienā balsī, ciktāl tas skar enerģijas jautājumus.

Lai Eiropas Savienība spētu sasniegt savu mērķi izveidot iekšēju enerģijas tirgu, ir būtiski, lai 
tā radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarēs.

Šajā sakarā Komisija ir uzsākusi savu 3. enerģētikas paketi, kurai būtu jāīsteno tirgus 
liberalizācija, ko iepriekšējām paketēm līdz šim nav izdevies panākt.1.

GĀZES NOZARES ĪPAŠĀS IEZĪMES

Komisijas priekšlikuma nolūks ir īstenot vienotu pieeju gan gāzes, gan elektroenerģijas 
nozarei.

Priekšlikums noteikti ir saprātīgs tādā nozīmē, ka ar to tiks izveidots simetrisks, saskaņots 
enerģētikas tirgus, tādējādi palīdzot pārvarēt augsto koncentrāciju, kas joprojām pastāv 
daudzās valstīs; tas padarīs vienkāršāku jauno uzņēmumu ienākšanu tirgū un nodrošinās 
konkurences apstākļus, kas ilgtermiņā izraisīs cenu samazināšanos, no kā iegūs galapatērētāji.

Tomēr referents uzskata, ka, ņemot vērā abu šo tirgu strukturālo daudzveidību, ievērojamo 
atkarību no trešām valstīm gāzes nozarē, dažādos veidus, kādos dalībvalstis īsteno pašreizējos 
tiesību aktus un daudzgadu piegādes līgumu esību gāzes nozarē, ir jānošķir gāzes nozare no 
elektroenerģijas nozares.

Šajā sakarā referents uzskata, ka ilgtermiņa piegādes līgumi ir jāaizsargā, jo tajos faktiski nav 
teikts, ka piegādē iesaistītais operators „kontrolē” tīklu. Tādēļ dalībvalstis var brīvi, pildot 
savas saistības saskaņā ar Līgumu, veicināt līgumus, kas palīdz uzlabot enerģijas ražošanu un 
sadali, vienlaikus nodrošinot, ka galapatērētāji gūst labumu un ieguldījumi ir rentabli.

NOŠĶIRŠANA

Paketes galvenā daļa neapšaubāmi attiecas uz īpašumtiesību nošķiršanu, kas nepārprotami 
neļauj vertikāli integrētiem uzņēmumiem interesēties gan par gāzes piegādi, gan tās pārvadi. 

Pašreizējie tiesību akti, kas nodrošina pārvades sistēmu operatoru un piegādes operatoru 
funkcionālu un tiesisku nošķiršanu, nav palīdzējuši atrisināt interešu konfliktu vertikāli 
integrētos uzņēmumos, kuri izmanto tīklu, lai saglabātu savu dominējošo stāvokli tirgū, jo 
tiem nav motivācijas veikt ieguldījumus jaunos tīklos un dot piekļuvi jauniem operatoriem.

Tādēļ referents uzskata, ka īpašumtiesību nošķiršana neapšaubāmi ir labākais veids, kā 
nodrošināt to, ka pārvades operatori un piegādes operatori ir pilnībā neatkarīgi viens no otra; 
tā noteikti ir arī visdzīvotspējīgākā un efektīvākā iespēja, salīdzinot ar neatkarīga sistēmas 
operatora (NSO) iespēju, kurai būtu vajadzīgas smagnējas un sarežģītas pārvaldības struktūras 
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un stingra regulatīva kontrole. Jāatceras arī, ka vairākās dalībvalstīs NSO eksperiments 
nepārprotami nav guvis panākumus.

Tikpat steidzama vajadzība ir faktiski nošķirt uzglabāšanas un pārvades sistēmu operatorus
no piegādes darbībām, kas ir atkarīgas no vertikāli integrētiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
gāzes jaudu pārredzamu vadību un lielāku piegādes drošību. Referents ir pārliecināts, ka, lai 
ierobežotu diskriminējošu rīcību attiecībā uz jauniem sistēmas operatoriem, piekļuvei 
uzglabāšanai jābūt drīzāk regulētai nevis sarunās apspriestai.

Tomēr ir būtiski, lai gāzes tirgus liberalizācija tiktu veikta simetriski, nodrošinot valsts tirgu 
atvērtības līmeņu saskaņošanu. Savstarpīgums zināmā mērā jāpiemēro arī trešām valstīm; šajā 
sakarā, vienlaikus piekrītot Komisijas noteiktajiem drošības pasākumiem, referents uzskata, 
ka ir svarīgi, lai līgumi starp ES un trešām valstīm kā potenciālām investorēm tiktu labāk 
regulēti gan no formas, gan satura viedokļa.

VALSTU REGULATORU NEATKARĪBA

Ar šo trešo paketi Komisija plāno piešķirt valstu pārvaldes iestādēm galveno lomu; tām ir 
jābūt juridiskām personām ar neatkarīgu budžetu, un tām būs jāpierāda, ka tās ir pilnībā 
neatkarīgas vadības ziņā.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumus, kuru nolūks ir saskaņot un stiprināt 
valstu regulatoru lomu.

Valstu pārvaldes iestādēm jāpiešķir arī pilnvaras noteikt preventīvus pasākumus un 
pilnvaras piemērot sankcijas, kurām jābūt vienotām attiecībā uz visiem regulatoriem.

Referents uzskata, ka, veicot faktu vākšanas izmeklēšanas par tirgu funkcionēšanu, pārvaldes 
iestādēm jāievēro pretmonopola iestāžu pilnvaras.

Referents arī piekrīt nepieciešamībai piešķirt oficiālu statusu sadarbības saistībām regulatoru 
starpā, savukārt Komisijai ar Aģentūras starpniecību ir jānodrošina, ka šāda sadarbība faktiski 
notiek.

INFRASTRUKTŪRA

Integrēta Eiropas enerģijas tirgus izveidē neapšaubāmi ārkārtīgi svarīga nozīme ir 
infrastruktūrai.
Mēs nedrīkstam aizmirst jauno dalībvalstu apstākļus, kuras nepiemērotas vai dažkārt neesošas 
infrastruktūras dēļ gāzes piegādē ir pilnībā atkarīgas no trešo valstu operatoriem.

Pašreizējie tiesību akti nodrošina virkni ieteikumu, kas ir paredzēti, lai mudinātu jaunus 
operatorus veikt ieguldījumus infrastruktūrā, atbrīvojot tos no noteikumu par regulētas trešās 
puses piekļuves ievērošanas (TPP).

Referents uzskata, ka piešķirto atbrīvojumu galīgajam mērķim jābūt ieguldījumu 
palielināšanai vitāli svarīgā infrastruktūrā, lai izveidotu integrētu Eiropas tirgu, kas nozīmē ne 
tikai pārrobežu ieguldījumus, bet arī ieguldījumus regazifikācijas rūpnīcās un gāzes 
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uzglabāšanas rūpnīcās.

Saistībā ar jauno priekšlikumu, kurš ir nedaudz grozīts, lai to pielāgotu nosacījumiem par 
īpašumtiesību nošķiršanu, referents uzskata, ka, lai novērstu jebkādu neprecīzu interpretāciju, 
atbrīvojumu piešķiršanas pamatā jābūt pilnīgai tirgus ievērošanai no konkurences viedokļa un 
skaidriem noteikumiem, kuri ir iepriekš noteikti saskaņā ar konkrētu termiņu. Referents arī 
uzskata, ka ir jāaizsargā ieguldījumi, kuri ir īstenošanas procesā, paplašinot TPP atbrīvojumu 
shēmu tā, lai ietvertu šos ieguldījumus.

Atzinīgi novērtējot Komisijas priekšlikumu par sistemātisku sadarbību starp tīkla operatoriem 
vismaz reģionālā mērogā, referents uzskata, ka šis sadarbības priekšlikums ir jāīsteno, 
pieņemot nosacījumu par vienotas struktūras izveidi tīkla vadībai reģionālā mērogā. 
Vienojoties ar dalībvalstīm, Komisija būs jāinformē par šo sadarbību.

KOMISIJAS PILNVARAS

Direktīva par vienotiem noteikumiem attiecībā uz gāzes tirgu nodrošina Komisijas pilnvaru 
paplašināšanu attiecībā uz saistošu pamatnostādņu pieņemšanu, izmantojot tā dēvēto 
komitoloģijas procedūru daudzos gadījumos, sākot no pārvades sistēmu operatoru iecelšanas 
un sertifikācijas līdz saistību izpildes uzraudzībai, regulatīvo pilnvaru īstenošanai, 
atbrīvojumu piešķiršanai jaunai infrastruktūrai un tamlīdzīgi.

Lai gan referents atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija, ja tai rodas nopietnas šaubas, ir galvenā 
atbildīgā par strīdu un kompetenču konfliktu atrisināšanu un par saistošu tehnisku lēmumu 
piemērošanu, viņš tomēr uzskata, ka dažās šīs direktīvas daļās Komisija pārsniedz savas 
pilnvaras, jo īpaši tad, kad aicina pieņemt pamatnostādnes, izmantojot komitoloģijas 
procedūru ar uzraudzības tiesībām — procedūru, kas faktiski ir paredzēta vispārēju pasākumu 
pieņemšanai, lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskus nosacījumus. 

PĀRREDZAMĪBA UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA

Iekšējais elektroenerģijas un gāzes tirgus cieš no pārredzamības trūkuma, kas apgrūtina 
resursu efektīvu piešķiršanu un aizkavē jaunu operatoru ienākšanu tirgū.

Rēķini bieži vien ir pilnībā nesaprotami, un vairumā gadījumu patērētājiem nav pieejas datiem 
attiecībā uz savu patēriņu vai operatoru piemērotajiem tarifiem. Tādēļ referents uzsver 
vajadzību palielināt uzticēšanos tirgum, sniedzot patērētājiem (arī izmantojot īpašas tīmekļa 
vietnes) visplašāko iespējamo informāciju saistībā ar piegādes līgumiem vai gāzes atvasināto 
instrumentu darījumiem un pieņemot nosacījumu par pārsūdzības tiesībām.

No lielākas pārredzamības labumu gūtu ne tikai patērētāji, kuriem būtu pieeja informācijai, 
bet arī paši operatori, jo viņi varētu iegūt informāciju par trešo valstu operatoru interesēm 
attiecībā uz tirgu, tā kā šiem operatoriem būs tādas pašas saistības pārredzamības jomā kā 
Eiropas operatoriem.

Referents uzskata, ka operatoriem jāuzņemas lielāka atbildība par patērētājiem piedāvāto 
sabiedrisko pakalpojumu un jānovērtē sava pakalpojuma kvalitāte; tādējādi viņi nodrošinātu 
„sociālus” tarifus mazaizsargātu patērētāju aizsardzībai.


