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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. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
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 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo 
tirgu
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0528),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 47. panta 2. punktu, 55. un 95. pantu, saskaņā 
ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0316/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

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

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai aizstāt to ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Eiropas Savienība ir noteikusi mērķi 
līdz 2020. gadam sasniegt 20 % īpatsvaru 
attiecībā uz atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu. Ir jāveic visi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tas tiek sasniegts, 
prioritāti piešķirot šādam elektroenerģijas 
veidam, ja tas ir iespējams.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamiem enerģijas avotiem jānosaka prioritāra piekļuve tīklam, ļaujot dalībvalstīm 
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sasniegt to noteiktos mērķus saistībā ar atjaunojamo enerģiju.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Daudzās dalībvalstīs dominē lielie 
tirgus dalībnieki. Pārvaldes iestādēm 
jābūt piešķirtām pilnvarām, kas ļauj 
noteikt kāda elektroenerģijas uzņēmuma
dominējošo stāvokli tirgū un izstrādāt 
vidēja termiņa plānus, lai jebkura 
attiecīgā tirgus daļu ierobežotu līdz 20 %. 
Attiecīgais tirgus ir jānosaka Komisijai, 
un saistībā ar to jāņem vērā jebkādas 
izmaiņas tirgus ģeogrāfiskajās robežās.

Or. en

Pamatojums

Šādā veidā tiks atvērti dalībvalstu tirgi, jo īpaši tie, kuros ir dominējošie tirgus dalībnieki, kā 
arī nodrošināta citu tirgus dalībnieku taisnīga piekļuve. Tā kā tirgi kļūst aizvien integrētāki, 
tirgus ģeogrāfiskās robežas paplašināsies, un tādējādi šis noteikums ļaus uzņēmumiem 
paplašināt savu darbību.

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Visās ieviešamajās sistēmās jāspēj 
efektīvi atrisināt jebkādus interešu 
konfliktus starp enerģijas ražotājiem un 
pārvades sistēmu operatoriem; tās 
nedrīkst radīt tādu apgrūtinošu un 
traucējošu regulējumu valsts pārvaldes 
iestādēm, ko būtu sarežģīti un dārgi 
īstenot. 

Or. en
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Pamatojums

Visām ieviestajām sistēmām jābūt efektīvām un vienkāršām.

Grozījums Nr. 4

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Lai attīstītu konkurenci 
elektroenerģijas iekšējā tirgū, tiem 
patērētājiem, kas nav mājsaimniecību 
patērētāji, jābūt iespējai izvēlēties savu 
piegādātāju, kā arī noslēgt līgumus par 
elektroenerģiju ar vairākiem 
piegādātājiem. Patērētājiem jābūt 
aizsargātiem pret ekskluzivitātes 
klauzulām līgumos, kuru mērķis ir izslēgt 
konkurējošus un/vai papildu 
piedāvājumus.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jābūt paredzētiem tādiem noteikumiem, kas ļauj patērētājiem iegūt labumu no 
zemākām enerģijas cenām, un tādējādi tai jānovērš iespēja, ka tagadējie dominējošie 
piegādātāji līgumos, ko tie slēdz ar saviem klientiem, ietver ekskluzivitātes noteikumus. 
Ekskluzivitātes noteikumi patērētājiem, kas nav mājsaimniecību patērētāji, aizliedz izmantot 
vairākus piegādātājus, kas ļautu ievērojami samazināt to rēķinus par elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 

(13) Pilnīga tīkla un piegādes darbību 
nodalīšana jānodrošina visā Kopienā, tā lai 
neviens Kopienas tīklu operators vai ar to 
saistīts uzņēmums nevarētu nodarboties ar 
piegādes vai ražošanas darbībām nevienā 
dalībvalstī. Tas vienādi jāpiemēro gan 
attiecībā uz ES, gan citu valstu 



PE402.516v01-00 8/68 PR\707408LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes 
iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt 
sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, 
kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai 
panāktu konsekvenci visā Kopienā un 
ievērotu Kopienas starptautiskās saistības, 
Komisijai jāpiešķir tiesības pārskatīt 
pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju.

uzņēmumiem. Lai tīkla un piegādes 
darbības Kopienā tiktu nošķirtas, pārvaldes 
iestādēm jāpiešķir pilnvarojums atteikt 
sertifikāciju pārvades sistēmu operatoriem, 
kas neievēro nošķiršanas noteikumus. Lai 
panāktu konsekvenci visā Kopienā un 
ievērotu Kopienas starptautiskās saistības, 
Aģentūrai jāpiešķir tiesības pārskatīt 
pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus par 
sertifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Aģentūru var izmantot kā godīgu starpnieku, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis strādā pēc 
vienādiem principiem. Aģentūrai būtu daudz vairāk tehnisko iespēju, nekā Komisijai.

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaru jebkāda veida saskaņošanu ir 
jāparedz stimuli, ko var piedāvāt, un 
sankcijas, ko var piemērot pret 
energouzņēmumiem. Aģentūrai jāpiešķir 
atbilstīgas pilnvaras, lai tā uzņemtos 
vadību, nodrošinot stimulu un sankciju 
līdzību visās dalībvalstīs, un izstrādātu 
pamatnostādnes par šādiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz šiem pasākumiem Aģentūrai ir jānodrošina kopēja pieeja.  
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Grozījums Nr. 7

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Energoregulatoriem un finanšu 
tirgus regulatoriem jāsadarbojas, lai 
savstarpēji palīdzētu labāk pārraudzīt 
attiecīgos tirgus; šiem regulatoriem 
jāpiešķir tiesības iegūt attiecīgo 
informāciju no energouzņēmumiem, 
izmantojot atbilstīgas un pietiekamas 
pilnvaras izmeklēt, izšķirt strīdus un 
piemērot efektīvas sankcijas.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo direktīvu neīstenošana joprojām rada problēmas. Lai nodrošinātu elektroenerģijas 
iekšējā tirgus efektīvu atvēršanu, valsts pārvaldes iestādēm jāspēj sadarboties ar citām 
attiecīgajām pārvaldes iestādēm, ļaujot tām efektīvi uzraudzīt elektroenerģijas tirgu, un 
vajadzības gadījumā tām jāspēj piemērot efektīvas, atbilstošas un atturošas sankcijas tiem 
elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas.

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Šajā direktīvā galvenā nozīme 
jāpiešķir patērētājiem. Ir jāpastiprina un 
jānodrošina pašreizējās patērētāju tiesības 
un jāiekļauj noteikumi par lielāku 
pārredzamību un pārstāvību. Patērētāju 
aizsardzībai jānodrošina, ka visi patērētāji 
iegūst labumu no konkurētspējīga tirgus. 
Valsts pārvaldes iestādēm ir jāīsteno 
patērētāju tiesības, nosakot stimulus un 
piemērojot sankcijas tiem uzņēmumiem, 
kas neatbilst noteikumiem par patērētāju 
aizsardzību un konkurenci.
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Or. en

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.b) Kopienā energoresursu 
nepietiekamība kļūst par aizvien lielāku 
problēmu. Dalībvalstīm ir jāizstrādā valsts 
rīcības plāni, lai atrisinātu energoresursu 
nepietiekamības problēmu un mazāk 
aizsargātajiem patērētājiem nodrošinātu 
pieņemamas cenas. Ir jāievieš integrēta 
pieeja un pasākumos jāietver sociālie 
tarifi un energoefektivitātes uzlabojumi 
mājokļiem. Šai direktīvai ir jāpieļauj 
vismaz pozitīva diskriminācija attiecībā uz 
cenu modeli un mazāk aizsargātajiem 
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.a) Par šīs direktīvas mērķi jānosaka 
patiesa Eiropas tīkla izveide, bet 
regulēšanas jautājumi attiecībā uz 
pārrobežu savienojumiem un 
reģionālajiem tirgiem jānosaka par 
Aģentūras atbildību.

Or. en

Pamatojums
Attiecīgie jautājumi jāregulē Aģentūrai, lai nodrošinātu, ka pārrobežu savienojumi un 
reģionālie tirgi tiek attīstīti un pārvaldīti skaidri, pārredzami un bez diskriminācijas.
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Grozījums Nr. 11

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.b) Pilnībā integrēta Eiropas 
elektroenerģijas tīkla izveidē vispirms 
jāīsteno padziļināta reģionālā sadarbība 
un galu galā jānodrošina pašreizējās ES 
izolētās elektroenerģijas jomas 
integrācija.

Or. en

Pamatojums
Par šīs direktīvas mērķi jānosaka patiesa Eiropas elektroenerģijas tīkla izveide, un tādējādi 
sakaru izveide starp šiem reģioniem ir būtisks solis.

Grozījums Nr. 12

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta -1. punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu: 
„1. pants
Ar šo direktīvu nosaka kopīgus 
noteikumus elektroenerģijas ražošanai, 
pārvadei, sadalei un piegādei, lai Eiropas 
Savienībā izveidotu integrētus un 
konkurētspējīgus enerģijas tirgus. Ar to 
nosaka normas, kas attiecas uz 
elektroenerģijas nozares organizāciju un 
darbību, pieeju tirgum, kritērijiem un 
procedūrām, kuras piemēro konkursiem 
un atļauju piešķiršanai, kā arī uz sistēmu 
ekspluatāciju. Ar to nosaka arī universālā 
pakalpojuma sniegšanas saistības un 
elektroenerģijas patērētāju tiesības, kā arī 
precizē konkurences saistības.”
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Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 1. panta formulējums ar papildinājumiem).

Pamatojums
Piemērošanas joma ir jāpaplašina, lai nodrošinātu, ka šajā direktīvā galvenā nozīme tiek 
piešķirta patērētājiem. Jāuzsver arī saikne ar konkurences saistībām. 

Grozījums Nr. 13

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1. punkta ba) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 35. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Pievieno šādu punktu:
„35. ‘godīga konkurence atvērtā tirgū’ 
nozīmē strādāt, lai panāktu, ka neviena 
uzņēmuma attiecīgā tirgus daļa 
nepārsniedz 20 %;”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. pantam pievienots jauns 35. punkts)

Pamatojums

Šādā veidā tiks atvērti dalībvalstu tirgi, jo īpaši tie, kuros ir dominējošie tirgus dalībnieki, kā 
arī nodrošināta citu tirgus dalībnieku taisnīga piekļuve. Tā kā tirgi kļūst aizvien integrētāki, 
tirgus ģeogrāfiskās robežas paplašināsies, un tādējādi šis noteikums ļaus uzņēmumiem 
paplašināt savu darbību.

Grozījums Nr. 14

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1. punkta bb) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 36. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) Pievieno šādu punktu:
„36. ‘energoresursu nepietiekamība’ 
nozīmē mājsaimniecību, kas nespēj 
atļauties apsildīt māju atbilstīgi 
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pieņemamiem standartiem. 
Nepietiekamību nosaka, pamatojoties uz
Pasaules Veselības organizācijas
ieteiktajiem līmeņiem, kas paredz, ka visās 
apdzīvotās platībās jābūt vismaz 18°C 
temperatūrai (18–22°C atkarībā no telpas 
funkcijas). Tas ietver arī iespējas mājā 
izmantot citus enerģijas pakalpojumus 
par saprātīgu cenu. Mājsaimniecībā ir 
energoresursu nepietiekamība, ja tās 
enerģijas patēriņa daļa no kopējiem 
mājsaimniecības izdevumiem divkārt 
pārsniedz valsts vidējos izdevumus par 
enerģiju;” 

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. pantam pievienots jauns 36. punkts)

Pamatojums

Daudzas dalībvalstis oficiāli neapkopo datus par daudziem iedzīvotājiem, kurus skar 
energoresursu nepietiekamība, jo nebija izstrādāta šāda definīcija. Atbalstot kopējas 
definīcijas izstrādi, dalībvalstis iegūs informāciju par problēmas mērogu, un tās ir jāmudina 
īstenot pasākumus šīs problēmas risināšanai. Šīs definīcijas pamatā ir pētījums, ko veikusi 
Eiropas akadēmiķu grupa, sniedzot aptuvenu aprēķinu, ko var attiecināt uz visu Eiropas 
Kopienu. Pētījums veikts par mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, kas salīdzinājumā ar 
mājsaimniecībām, kurām ir augsti ienākumi, par enerģiju maksā proporcionāli vairāk. 

Grozījums Nr. 15

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1. punkta bc) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
2. panta 37. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) Pievieno šādu punktu:
„37. ‘pieņemama cena’ ir cena, ko pēc 
apspriešanās ar valsts regulatoriem, 
sociālajiem partneriem un attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm dalībvalstis 
noteikušas valsts līmenī, ņemot vērā 
2. panta 36. punktā noteikto 
energoresursu nepietiekamības 
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definīciju;”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 2. pantam pievienots jauns 37. punkts)

Pamatojums

Pieņemama cena jānosaka dalībvalsts līmenī, jo tas nepārprotami ir subsidiaritātes 
jautājums.

Grozījums Nr. 16

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„3. Dalībvalstīm jānodrošina tas, ka visi 
mājsaimniecību patērētāji un ... mazie 
uzņēmumi, (t.i., uzņēmumi, kuros strādā 
mazāk par 50 darbiniekiem un kuru 
gada apgrozījums vai bilance 
nepārsniedz 10 miljonus eiro), var 
saņemt universālo pakalpojumu, kas 
ietver tiesības saņemt konkrētas 
kvalitātes elektroenerģijas piegādi savā 
teritorijā par pieņemamām, viegli un 
skaidri salīdzināmām, pārredzamām un 
nediskriminējošām cenām. Šiem 
patērētājiem jānodrošina iespēja 
izvēlēties, taisnīgums, pārstāvība un 
kompensācijas saņemšanas iespēja. 
Pakalpojumu kvalitātei jābūt galvenajai 
iezīmei saistībā ar elektroenerģijas 
uzņēmumu atbildību. Lai nodrošinātu 
universālā pakalpojuma sniegšanu, 
dalībvalstis var norādīt galējo 
piegādātāju. Dalībvalstis uzliek sadales 
uzņēmumiem pienākumu pievienot 
patērētājus to tīklam saskaņā ar 
noteikumiem, nosacījumiem un tarifiem, 
kas noteikti atbilstīgi 23. panta 2. punktā 
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paredzētajai procedūrai. Šīs direktīvas 
noteikumi neliedz dalībvalstīm stiprināt 
to vietējo, mazo un vidējo patērētāju 
tirgus pozīciju, veicinot brīvprātīgas 
grupēšanās iespējas, lai nodrošinātu šīs 
patērētāju kategorijas pārstāvniecību.

Or. en

(Papildināts Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 3. punkts) 

Pamatojums

Enerģijai ir izšķirīga nozīme patērētāju ikdienā, turklāt būtiski ir nodrošināt elektroenerģijas 
pieejamību par pieņemamu cenu. Tā kā pastāv īpaši apstākļi, kas ietekmē elektroenerģijas 
tirgus atvēršanu, ir jānodrošina patērētāju tiesības. Universālais pakalpojums ir svarīgs, lai 
nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Lai nodrošinātu patiesi universālus pakalpojumus, 
jāizstrādā skaidri noteiktas pamatnostādnes, uzsvaru liekot uz rūpēm par tiem patērētājiem, 
kuriem ir zemi ienākumi, un mazāk aizsargātiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 17

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.b) Direktīvas 3. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„5. Dalībvalstis veic atbilstīgus 
pasākumus, lai aizsargātu gala 
patērētājus, un īpaši nodrošina 
pietiekamu aizsardzību mazāk 
aizsargātiem patērētājiem, tostarp 
pasākumus, kas aizliedz pārtraukt 
energoapgādi, ja patērētāji nepārprotami 
nav spējīgi samaksāt par pakalpojumu. 
Šajā kontekstā dalībvalstis atzīst 2. pantā 
minēto energoresursu nepietiekamību un 
sniedz mazāk aizsargāto patērētāju 
definīciju. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
piemērotas ar mazāk aizsargātajiem 
patērētājiem saistītās tiesības un 
pienākumi, un jo īpaši veic pasākumus, 
lai aizsargātu gala patērētājus attālos 
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rajonos. Tās nodrošina patērētāju 
aizsardzību augstā līmenī, jo īpaši 
attiecībā uz pārredzamību, kas saistīta 
ar līguma noteikumiem un 
nosacījumiem, vispārīgu informāciju un 
strīdu izšķiršanas kārtību. Dalībvalstis 
nodrošina to, ka tiesīgie patērētāji var 
efektīvi pāriet pie jauna piegādātāja.
Vismaz attiecībā uz mājsaimniecību 
patērētājiem šie pasākumi ietver 
A pielikumā minētos pasākumus.”

Or. en

(Papildināts Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 5. punkts).

Pamatojums

Saistībā ar sabiedrisko un universālo pakalpojumu sniegšanas saistībām par mērķi ir 
jānosaka mazāk aizsargāto patērētāju tiesības. Pašreizējā direktīvā jau ir ietverti šādi 
pasākumi, tomēr tie ir jāstiprina, atzīstot energoresursu nepietiekamību, un pilnībā jāīsteno, 
izmantojot saskaņotus noteikumus.

Grozījums Nr. 18

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.c) Direktīvas 3. pantu papildina ar šādu 
punktu:
„5.a Dalībvalstis veic atbilstīgus 
pasākumus, energoresursu 
nepietiekamību ietverot valsts enerģētikas 
rīcības plānos, lai nodrošinātu, ka 
samazinās to cilvēku skaits, kurus skar 
energoresursu nepietiekamība, un paziņo 
par šādiem pasākumiem Komisijai. 
Dalībvalstis var īstenot integrētu pieeju, 
lai nodrošinātu universālo un sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi. 
Šādi pakalpojumi var ietvert īpašus tarifus 
mazāk aizsargātiem patērētājiem un 
atsevišķām mājsaimniecībām, kā arī ietver 
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energoefektivitātes uzlabojumus. Komisija 
nodrošina rādītājus, lai uzraudzītu šādu 
pasākumu ietekmi uz energoresursu 
nepietiekamību. Šie pasākumi nekavē 
21. pantā noteikto tirgus atvērtību.

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. pantam pievienots jauns 5.a punkts).

Pamatojums

Visās dalībvalstīs energoresursu nepietiekamība kļūst par aizvien lielāku problēmu. Ir 
jāievieš integrēta pieeja un jāatceras, ka valsts pārvaldes iestāžu (VPI) nozīme ir būtiska. 
Komisijas pienākums būs arī uzraudzīt šajā jomā dalībvalstīs panākto progresu un 
nodrošināt, ka dalībvalstis informē par veiksmīgajiem pasākumiem, ko tās īstenojušas, lai 
atrisinātu energoresursu nepietiekamības problēmu.

Grozījums Nr. 19

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 6. punkta 1. daļas a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.d) Direktīvas 3. panta 6. punkta 
1. daļas a) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„a) katra enerģijas avota daļu kopējā 
enerģijas avotu apjomā, ko attiecīgais 
piegādātājs izmantojis iepriekšējā gadā; 
šo informāciju dalībvalstīs precizē 
saskaņoti un saprotami, lai to varētu 
viegli salīdzināt;”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK formulējums, kas papildināts ar „šo informāciju dalībvalstīs precizē 
saskaņoti un saprotami, lai to varētu viegli salīdzināt”).

Pamatojums

Šis formulējums nodrošina skaidru un viegli saprotamu informāciju, kas ir būtiski, lai 
patērētājs varētu viegli salīdzināt piegādātājus.
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Grozījums Nr. 20

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 6. punkta 1. daļas b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.e) Direktīvas 3. panta 6. punkta 1. daļas 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

„b) ... Informāciju par ietekmi uz vidi, 
vismaz attiecībā uz CO2 emisiju un 
radioaktīvajiem atkritumiem, ko 
radījusi attiecīgā piegādātāja 
elektroenerģijas ražošana no tam 
pieejamā kopējā enerģijas avotu apjoma 
iepriekšējā gadā.”

Or. en

(Grozīts Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 6. punkta 1. daļas b) apakšpunkts).

Pamatojums

Ne visiem patērētājiem ir pieejams internets, un šāda informācija ir jāiekļauj rēķinos.

Grozījums Nr. 21

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 6. punkta 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.f) Direktīvas 3. panta 6. punkta 3. daļu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„Valsts pārvaldes iestādes veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
informācija, ko piegādātāji sniedz 
saviem patērētājiem saskaņā ar šo 
pantu, ir uzticama. Noteikumi par 
informācijas sniegšanu ir jāsaskaņo 
dalībvalstīs un attiecīgajos tirgos. 
Īstenošanu uzraudzīs Aģentūra.”
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Or. en

(Papildināts Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 6. punkts).

Pamatojums

Lai patērētāji varētu izmantot savas tiesības, kas paredz izvēles iespējas, viņiem jābūt 
pieejamai tai informācijai, kas sekmēs gan sociālo, gan vides mērķu sasniegšanu. Patērētāju 
izvēle nozīmē, ka patērētāji var veikt pakalpojumu sniedzēju salīdzināšanu. Visiem 
elektroenerģijas piegādātājiem informācija jāsniedz saskaņoti. Saskaņotība nodrošinās 
pārredzamību un uzlabos patērētāju iespēju nomainīt piegādātāju un izdarīt uz informāciju 
pamatotu izvēli par savu piegādātāju.

Grozījums Nr. 22

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1.g punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.g) Direktīvas 3. panta 7. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„7. Dalībvalstis īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai sasniegtu sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas un vides 
aizsardzības mērķus, kuriem jānodrošina 
aizsardzība pret diskrimināciju, jo īpaši 
attiecībā pret patērētājiem ar zemiem 
ienākumiem, kā arī 
energoefektivitātes/pieprasījuma 
pārvaldības pasākumus un līdzekļus 
cīņai pret klimata izmaiņām un piegāžu 
drošības nodrošināšanu. Šie pasākumi jo 
īpaši ietver atbilstošu ekonomisku 
stimulu nodrošināšanu, attiecīgā 
gadījumā izmantojot visus esošos valstu 
un Kopienas instrumentus, lai uzturētu 
un ierīkotu vajadzīgo tīkla 
infrastruktūru, tostarp 
starpsavienojumu jaudu.”

Or. en

(Grozīts Direktīvas 2003/54/EK 3. panta 7. punkts, papildinot to ar „kuriem jānodrošina 
aizsardzība pret diskrimināciju, jo īpaši attiecībā pret patērētājiem ar zemiem ienākumiem, 
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kā arī”).

Pamatojums

Patlaban no diskriminācijas cieš daudzi patērētāji, jo īpaši patērētāji ar zemiem ienākumiem 
vai tie, kuri dzīvo noteiktos ģeogrāfiskos apgabalos.

Grozījums Nr. 23

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1.h punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.h) Direktīvas 3. pantu pēc 7. punkta 
papildina ar šādu punktu:
„7.a Lai veicinātu energoefektivitāti un 
palīdzētu samazināt energoresursu 
nepietiekamību, valsts pārvaldes iestādes 
pilnvaro elektroenerģijas piegādātājus 
ieviest cenu formulas, kas ietver vispārīgo 
tarifu paaugstināšanu, bet saistībā ar 
cenu palielinājumu par lielāku patēriņu 
valsts pārvaldes iestādes nodrošina, ka tā 
patēriņa īpatsvars, uz ko attiecas zemāka 
cena, ir vienāds ar standarta patēriņu, 
kāds ir mājsaimniecībām ar zemiem 
ienākumiem."

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. pantam pievienots jauns 7.a punkts).

Pamatojums

Šis tarifu modelis apvērstu pašreizējo cenu modeli. Laikā, kad mēs mēģinām ierobežot 
enerģijas patēriņu, atbilstīgi pašreizējam cenu modelim cilvēkiem tiek piedāvātas zemākas 
cenas, ja viņi patērē vairāk enerģijas. Šim modelim nevajadzētu radīt papildu izmaksas 
energouzņēmumiem, bet gan veicināt stimulus saistībā ar energoefektivitāti. Šis modelis tiks 
izmantots līdz ar „viedo” mēraparātu ieviešanu.
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Grozījums Nr. 24

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 1.i) punkts
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.i) Direktīvas 3. pantu pēc 9. punkta 
papildina ar šādu punktu:
„9.a Ja var pierādīt, ka energouzņēmumi 
izmaksas par emisiju tirdzniecības 
sistēmas sertifikātiem ir likuši segt 
patērētājiem, lai gan šie sertifikāti tiek 
piešķirti par brīvu, dalībvalstis var 
pieprasīt šiem uzņēmumiem segt 
kompensācijas izdevumus, nosakot 
papildu nodokļus. Izdevumu atlīdzināšana 
jāizmanto, lai veicinātu energoefektivitāti 
dalībvalstī, kurā tiek veikti šie 
maksājumi.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 3. pantam pievienots jauns 9.a punkts).

Pamatojums

Daudzi uzņēmumi ir ieguvuši nepamatotu peļņu no emisiju tirdzniecības sistēmas, lai gan šīs 
sistēmas sertifikāti viņiem ir piešķirti par brīvu, bet nominālās izmaksas šie uzņēmumi liek 
segt patērētājiem. 

Grozījums Nr. 25

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 2. punkts
Direktīva 2003/54/EK
3. panta 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
šā panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 

10. Gada laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija pieņem pamatnostādnes šā 
panta īstenošanai. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko elementu 
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ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Tam jābūt saistošam pasākumam, un tas jāveic laikus.

Grozījums Nr. 26

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 3. punkts
Direktīva 2003/54/EK
5.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 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 2.h panta 3. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu 
tirdzniecībā.”

5.a Dalībvalstis un valsts pārvaldes 
iestādes sadarbojas, lai integrētu valstu 
tirgus vismaz reģionālā mērogā. Jo īpaši 
dalībvalstis veicina tīklu operatoru 
sadarbību reģionālā mērogā ar mērķi 
izveidot konkurētspējīgu Eiropas tirgu un 
sekmē savu tiesisko un regulatīvo sistēmu
saskaņošanu. Reģionālās sadarbības 
aptvertā ģeogrāfiskā teritorija atbilst 
reģioniem, ko noteikusi Komisija saskaņā 
ar 2.h panta 3. punktu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 26. jūnija Regulā 
(EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem 
attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā.”

Or. en

Pamatojums

Reģionālā sadarbība var veicināt tirgus integrāciju un izveidot konkurētspējīgu Eiropas tirgu. 
Lai nodrošinātu, ka reģionālās sadarbības rezultātā tiek izveidots savienojams un patiess 
Eiropas mēroga tirgus, reģionālā sadarbība jāīsteno arī regulatoriem, pārvades sistēmu 
operatoriem (PSO) un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai. Energoregulatoru sadarbības 
aģentūrai jābūt arī tādām pilnvarām, kas ļauj sniegt atbilstīgu ieteikumu, lai veicinātu tirgus 
integrāciju. Neviens no pasākumiem, kuru mērķis ir reģionālo tirgu izveide, nedrīkst kļūt 
ekskluzīvs, un attiecībā uz šiem tirgiem ir jāizveido skaidrs regulējums; pretējā gadījumā 
iespējams ieviest nepietiekamu regulējumu.
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Grozījums Nr. 27

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
5.a panta 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Direktīvas 5.a pantu papildina ar 
šādu punktu:
„Aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes 
iestādēm un nošķirtajiem pārvades 
sistēmu operatoriem (saskaņā ar šīs 
direktīvas IV nodaļu), lai nodrošinātu 
tiesiskā regulējuma saskaņotību reģionu 
starpā, nodrošinot konkurētspējīga 
Eiropas tirgus izveidi. Ja Aģentūra 
uzskata, ka ir vajadzīgi saistoši noteikumi 
par šādu sadarbību, tā iesniedz atbilstīgus 
ieteikumus. Reģionālajos tirgos Aģentūra 
kļūst par atbildīgo pārvaldes iestādi.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 5.a pantam pievienots jauns 2. punkts).

Pamatojums

Skatīt iepriekšējā grozījuma pamatojumu. 

Grozījums Nr. 28

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
6. panta 2. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.b) Direktīvas 6. panta 2. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
„ia) dalībvalstu ieguldījumu attiecībā uz 
tā mērķa sasniegšanu, kas paredz līdz 
2020. gadam sasniegt 20 % īpatsvaru 
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attiecībā uz atjaunojamo enerģiju;”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 6. panta 2. punktam pievienots jauns apakšpunkts).

Pamatojums

Novērtējot jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas, dalībvalstīm jāņem vērā savas saistības 
attiecībā uz Padomes 2007. gada 8. un 9. marta secinājumos noteikto mērķi, kas paredz līdz 
2020. gadam sasniegt 20 % īpatsvaru attiecībā uz atjaunojamo enerģiju. Šos mērķus var 
mainīt likumdošanas procesā.

Grozījums Nr. 29

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 3.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
6. panta 2. punkta ib) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Direktīvas 6. panta 2. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
„ib) vajadzību ražotājiem ņemt vērā 
emisiju tirdzniecības sistēmu.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 6. pantam pievienots jauns punkts (2.k)).

Pamatojums

Novērtējot jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas, dalībvalstīm jāņem vērā ES emisiju 
tirdzniecības sistēmu ietekme.

Grozījums Nr. 30

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 3.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
7. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.c) Direktīvas 7. panta 5. punktu aizstāj 
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ar šādu tekstu: 
"5. Dalībvalstis izraugās iestādi vai 
publisko vai privātu struktūru, kas ir 
neatkarīga no elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades, sadales un piegādes 
darbībām un kas var būt 22.a panta 
1. punktā minētā valsts pārvaldes 
iestāde, lai tā atbildētu par 1. līdz 
4. punktā minētās konkursa procedūras 
organizēšanu, uzraudzību un kontroli.
... Šī iestāde vai struktūra veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu konkursa pieteikumos 
iekļautās informācijas konfidencialitāti.

Or. en

(Grozīts Direktīvas 2003/54/EK 7. panta 5. punkts, svītrojot „Ja pārvades sistēmas operators 
ir pilnībā neatkarīgs no citām darbībām, kas nav saistītas ar pārvades sistēmu īpašumtiesību 

ziņā, pārvades sistēmas operatoru var izraudzīties par iestādi, kas atbildīga par konkursa 
procedūras organizēšanu, uzraudzību un kontroli”).

Pamatojums

Tai jābūt valsts pārvaldes iestādes (VPI), nevis pārvades sistēmu operatoru (PSO), atbildībai.

Grozījums Nr. 31

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sistēmā, kurā īpašumtiesības tiek pilnībā nošķirtas, šāds noteikums nav būtisks.
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Grozījums Nr. 32

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 4. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
prasība uzskatāma par ievērotu situācijā, 
kad vairāki uzņēmumi, kam pieder 
pārvades sistēmas, ir nodibinājuši 
kopuzņēmumu, kas attiecīgajām pārvades 
sistēmām kalpo kā pārvades sistēmas 
operators vairākās dalībvalstīs. Citi 
uzņēmumi kopuzņēmumā iesaistīties drīkst 
tikai tad, ja atbilstoši 10. pantam ir 
apstiprināti kā neatkarīgi sistēmas 
operatori.

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

Or. en

Pamatojums

Neviens uzņēmums, kurš nav pilnībā nošķirts, nedrīkst darboties kā pārvades sistēmas 
operators.   

Grozījums Nr. 33

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 5. punkts
Direktīva 2003/54/EK
8.b panta 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 
ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

13. Gada laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija pieņem pamatnostādnes, ar 
ko paredz 6. līdz 9. punkta izpildei 
piemērojamo procedūru. Minēto 
pasākumu, kas paredzēts šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”
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Or. en

Pamatojums

Tam jābūt saistošam pasākumam, un tas jāveic laikus.

Grozījums Nr. 34

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 6. punkts
Direktīva 2003/54/EK
9. panta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sistēmas ilgtermiņa jaudas 
nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas 
pārvades apjoms atbilstu saprātīgam 
elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, 
drošas, uzticamas un efektīvas pārvades 
sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un 
attīstību ar ekonomiski izdevīgiem
nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus, energoefektivitātes, 
pētniecības un inovācijas veicināšanu, jo 
īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas 
resursu un zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģiju popularitātes paaugstināšanu.

a) sistēmas ilgtermiņa jaudas 
nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas 
pārvades apjoms atbilstu saprātīgam 
elektroenerģijas pārvades pieprasījumam, 
drošas, uzticamas un efektīvas pārvades 
sistēmas ekspluatēšanu, uzturēšanu un 
attīstību ar ekonomiski izdevīgiem
nosacījumiem, pienācīgi ņemot vērā vides 
apsvērumus, energoefektivitātes, 
pētniecības un inovācijas veicināšanu, jo 
īpaši attiecībā uz neizsīkstošo enerģijas 
resursu un zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģiju popularitātes paaugstināšanu. 
10 gadu laikā jāizveido „viedie” tīkli; šis 
mērķis jānosaka saistībā ar lielāku laika 
periodu, apspriežoties ar valsts pārvaldes 
iestādēm un Aģentūru. Tīkla attīstībā 
pārvades sistēmas operators ir atbildīgs 
par jaunu infrastruktūras objektu 
plānošanu (tostarp apstiprināšanu), 
būvniecību un nodošanu ekspluatācijā.  

Or. en

Pamatojums

„Viedo” tīklu attīstība veicinās vidi aizsargājošu darbību un palielinās patērētāja nozīmi, 
pozitīvi ietekmējot tirgu. Ir jāievieš skaidrs nodalījums, lai visi zinātu, cik tālu sniedzas 
atbildība.
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Grozījums Nr. 35

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. panta d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) 9. panta d) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu tekstu: 
„d) pietiekamas informācijas sniegšanu 
citu tādu sistēmu operatoriem, kas ir 
savienotas ar attiecīgo sistēmu, lai 
nodrošinātu sistēmas drošu un efektīvu 
darbību ...;”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 9. panta d) apakšpunkta formulējums, svītrojot „saskaņotu 
pilnveidošanu un savstarpēju izmantojamību”).

Pamatojums

Ir jānosaka kopīgi standarti, lai mēs varētu izveidot kopēju Eiropas sistēmu.

Grozījums Nr. 36

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
9. panta fa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.b) Direktīvas 9. pantam pievieno šādu 
apakšpunktu: 
„fa) pārslodzes maksas un tādu 
maksājumu iekasēšanu, kas tiek veikti 
saistībā ar kompensācijas mehānismu 
starp pārvades sistēmu operatoriem 
atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1228/2003 
3. pantam, trešās personas pieejas 
piešķiršanu un pārvaldīšanu un pamatotu 
paskaidrojumu sniegšanu atteikuma 
gadījumā, ko jāuzrauga valsts pārvaldes 
iestādēm; veicot savus šajā pantā 
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noteiktos uzdevumus, pārvades sistēmas 
operatori, pirmkārt, ņem vērā ieguvumus 
tajā reģionā, kurā viņi strādā.” 

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 9. pantam pievienots jauns fa) apakšpunkts).

Pamatojums

Šajā grozījumā detalizēti aprakstītas dažas no darbībām, ko jāveic pārvades sistēmas 
operatoriem, bet ir jānodrošina arī tas, ka piekļuves nenodrošināšanas iemesli tiek izskatīti 
pārredzami.

Grozījums Nr. 37

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots

Neatkarīgi sistēmas operatori 

1. Ja pārvades sistēma brīdī, kad stājas 
spējā šī direktīva, pieder vertikāli 
integrētam uzņēmumam, dalībvalstis var 
paredzēt atkāpi no 8. panta 1. punkta ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts pēc pārvades 
sistēmas īpašnieka priekšlikuma ieceļ 
neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru 
un iecelšanu apstiprina Komisija. 
Jebkurā gadījumā nevar radīt kavēkļus 
vertikāli integrētam uzņēmumam, kam 
pieder pārvades sistēma, veikt 
pasākumus, lai panāktu atbilstību 
8. panta 1. punktam.

2. Dalībvalsts var apstiprināt un iecelt 
neatkarīgu sistēmas operatoru tikai tad, 
ja

a) potenciālais operators ir apliecinājis 
savu atbilstību 8. panta 1. punkta b) līdz 
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d) apakšpunkta prasībām; 

b) potenciālais operators ir apliecinājis, 
ka tā rīcībā ir finanšu, tehniskie un 
cilvēkresursi, kas vajadzīgi 9. pantā 
paredzēto uzdevumu veikšanai;

c) potenciālais operators ir apņēmies 
ievērot pārvaldes iestādes ierosināto 
desmit gadu tīkla attīstības plānu;

d) pārvades sistēmas īpašnieks ir 
apliecinājis spēju ievērot saistības, kas 
izriet no 6. punkta. To apliecina, 
iesniedzot projektus visiem līgumiem, ko 
šis potenciālais operators slēgs ar citām 
attiecīgajām struktūrām;

e) potenciālais operators ir apliecinājis 
spēju ievērot saistības, kas izriet no 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 26. jūnija Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 par nosacījumiem 
attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā*, tostarp par 
pārvades sistēmu operatoru sadarbību 
Eiropas un reģionālā mērogā.

3. Uzņēmumus, ko pārvaldes iestāde 
sertificējusi kā atbilstošus 8.a panta un 
10. panta 2. punkta prasībām, dalībvalstis 
apstiprina un ieceļ par pārvades sistēmu 
operatoriem. Piemēro 8.b pantā izklāstīto 
sertifikācijas procedūru.

4. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 8.b pantā izklāstīto procedūru 
un konstatē, ka pārvaldes iestāde divu 
mēnešu laikā nav izpildījusi Komisijas 
lēmumu, tā sešu mēnešu laikā pēc 
Energoregulatoru sadarbības aģentūras 
priekšlikuma un pēc pārvades sistēmas 
īpašnieka un pārvades sistēmas operatora 
viedokļu uzklausīšanas ieceļ neatkarīgu 
pārvades sistēmas operatoru uz 5 gadiem. 
Pārvades sistēmas īpašnieks jebkurā 
laikā var ierosināt pārvaldes iestādei 
iecelt jaunu neatkarīgu sistēmas 
operatoru saskaņā ar 10. panta 1. punktā 
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paredzēto procedūru.

5. Neatkarīgo sistēmas operatoru 
uzdevums ir piešķirt un pārvaldīt trešās 
personas pieeju, tostarp iekasēt piekļuves 
maksu un pārslodzes maksu, un 
maksājumus saistībā ar kompensācijas 
mehānismu starp pārvades sistēmu 
operatoriem atbilstoši Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 3. pantam, kā arī 
ekspluatēt, uzturēt un attīstīt pārvades 
sistēmu un ar investīciju plānošanu 
panākt, lai sistēma ilgtermiņā atbilstu 
pamatotam pieprasījumam. Tīkla attīstībā 
neatkarīgais sistēmas operators atbild par 
jaunu infrastruktūras objektu plānošanu 
(tostarp apstiprināšanu), būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā. Šajā nolūkā tas 
darbojas kā neatkarīgs sistēmas operators 
atbilstoši šai nodaļai. Trešās puses 
pieejas piešķiršana un pārvaldība un 
investīciju plānošana nedrīkst būt 
pārvades sistēmas īpašnieku pienākums.

6. Ja ir iecelts neatkarīgs sistēmas 
operators, pārvades sistēmas īpašnieks

a) pienācīgi sadarbojas ar neatkarīgo 
sistēmas operatoru un palīdz tam veikt 
pienākumus, tostarp sniedzot visu 
attiecīgo informāciju;

b) finansē investīcijas, par kurām nolemj 
neatkarīgais sistēmas operators un kuras 
apstiprina pārvaldes iestāde, vai piekrīt, 
ka tās finansē cita ieinteresētā puse, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. 
Attiecīgos finanšu līgumus apstiprina 
pārvaldes iestāde. Pirms apstiprināšanas 
pārvaldes iestāde apspriežas ar aktīvu 
īpašnieku un citiem interesentiem;

c) nodrošina segumu saistībām, kas 
attiecas uz tīkla aktīviem, izņemot to 
saistību daļu, kas saistīta ar neatkarīgā 
sistēmas operatora uzdevumiem;

d) nodrošina garantijas, kas vajadzīgas 
finansējuma piesaistei tīkla 
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paplašināšanai, izņemot tās investīcijas, 
attiecībā uz kurām saskaņā ar 
b) apakšpunktu pārvades sistēmas 
īpašnieks piekritis, ka finansējumu 
nodrošina cita ieinteresētā persona, arī 
neatkarīgais sistēmas operators. 

7. Attiecīgajai valsts konkurences iestādei 
piešķir visas vajadzīgās pilnvaras, lai 
ciešā sadarbībā ar pārvaldes iestādi 
varētu efektīvi uzraudzīt, kā pārvades 
sistēmas īpašnieks pilda 6. punktā 
paredzētās saistības.

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgo sistēmas operatoru modeļa izmantošana nozīmē birokrātiju un dārgu 
reglamentējošo kontroli, tāpēc tā nav dzīvotspējīga alternatīva pilnīgai īpašumtiesību 
nošķiršanai. Papildus pilnīgas īpašumtiesību nošķiršanas modelim referents izskatīs jebkuru 
citu modeli, kas var sniegt konkurentiem, kuri vēlas iekļūt tirgū, pārliecību, nodrošinot, ka 
neradīsies interešu konflikts un ka tas ir efektīvs īpašumtiesību nošķiršanas modelis.

Grozījums Nr. 38

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 8. punkts
Direktīva 2003/54/EK
10.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants svītrots 

Pārvades sistēmu īpašnieku nošķiršana 

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

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

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

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

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

3. Komisija var pieņemt pamatnostādnes, 
lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas 
īpašnieks pilnībā ievēro šā panta 
2. punktu. Minēto pasākumu, kas 
paredzēts šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Skatīt iepriekšējā grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 39

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Direktīvas 11. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu: 
„2. Ražošanas objektu dispečervadību 
un starpsavienojumu izmantošanu 
nosaka, ņemot vērā kritērijus, kurus 
jāapstiprina valsts pārvaldes iestādēm un 
kuriem jābūt objektīviem, publicētiem 
un nediskriminējoši piemērojamiem, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā 
elektroenerģijas tirgus darbību. Jāņem 
vērā ekonomisko priekšrocību, kāda ir 
elektroenerģijai, ko iegūst no 
pieejamiem ražošanas objektiem vai 
caur starpsavienojumiem, un sistēmas 
tehniskos ierobežojumus.

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 2. punkta formulējums ar izmaiņām).

Pamatojums

Salīdzinājumā ar dalībvalstu valdībām neatkarīgas valsts pārvaldes iestādes ir objektīvākas.

Grozījums Nr. 40

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 8.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.b) 11. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu: 
„3. Valsts pārvaldes iestādes prasa, lai 
sistēmas operators, veicot ražošanas 
objektu dispečervadību, dod priekšroku 
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koģenerācijai vai arī ražošanas 
objektiem, kas izmanto neizsīkstošos 
enerģijas avotus vai atkritumus, izņemot, 
ja ir apdraudētas tīkla tehniskā līdzsvara 
vai drošības un uzticamības prasības.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 3. punkta formulējums ar izmaiņām).

Pamatojums

Atjaunojamiem enerģijas avotiem jānosaka prioritāra piekļuve energotīkliem, nodrošinot, ka 
ar to nav saistīti nekādi tehniskā līdzsvara jautājumi. Tādējādi dalībvalstis varēs sasniegt 
savus mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģiju.

Grozījums Nr. 41

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
11. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.c) Direktīvas 11. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu: 
„5. Dalībvalstis ar valsts pārvaldes iestāžu 
starpniecību var pieprasīt, lai pārvades 
sistēmas operatori ievēro minimālos 
standartus attiecībā uz pārvades sistēmu 
uzturēšanu un attīstību, tostarp 
starpsavienojumu jaudu. Valsts 
pārvaldes iestādēm jānosaka plašāka 
darbības joma, kas nodrošina, ka tās savā 
darbā ņem vērā Eiropas patērētāju 
intereses.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 5. punkta formulējums ar izmaiņām).

Pamatojums

Pieņemot lēmumus par uzturēšanu, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz gala lietotājiem tiek 
novērstas kaitējošas sekas, patērētāju aizsardzība ir jānosaka par prioritāti. Patlaban daudzu 
valsts pārvaldes iestāžu darbības joma neparedz Eiropas patērētāju interešu aizsardzību, 



PE402.516v01-00 36/68 PR\707408LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

tāpēc visi lēmumi tiek pieņemti vienīgi atbilstīgi valsts patērētāju interesēm; tas būs jāmaina, 
ja vēlamies izveidot patiesu Eiropas elektroenerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 42

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
14. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) Direktīvas 14. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu: 
„1. Sadales sistēmas operators ir 
atbildīgs par sistēmas ilgtermiņa jaudas 
nodrošināšanu, tā lai elektroenerģijas 
pārvades apjoms atbilstu pamatotām 
prasībām attiecībā uz elektroenerģijas 
sadali, uzturēšanu un attīstību ar 
ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem, 
pienācīgi ņemot vērā vides aizsardzības 
apsvērumus, savā apgabalā uztur drošu, 
stabilu un efektīvu elektroenerģijas 
sadales sistēmu, kā arī energoefektivitātes 
veicināšanu.

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 14. panta 1. punkta formulējums ar izmaiņām).

Pamatojums

Sadales sistēmu operatoriem (SSO) ir jābūt tādai pašai atbildībai, kāda noteikta pārvades 
sistēmu operatoriem (PSO), lai panāktu atbilstību iepriekšminētajiem kritērijiem.   

Grozījums Nr. 43

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 9.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
14. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.b) Direktīvas 14. panta 4. punktu 
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aizstāj ar šādu tekstu: 
„4. Dalībvalsts prasa, lai sadales sistēmas 
operators, veicot ražošanas objektu 
dispečervadību, dod priekšroku 
ražošanas objektiem, kas izmanto 
neizsīkstošos enerģijas avotus vai 
atkritumus, vai koģenerācijai, izņemot, 
ja ir apdraudētas tīkla tehniskā līdzsvara 
vai drošības un uzticamības prasības.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 14. panta 4. punkta formulējums ar izmaiņām).

Pamatojums

Atjaunojamiem enerģijas avotiem jānosaka prioritāra piekļuve energotīkliem, nodrošinot, ka 
ar to nav saistīti nekādi tehniskā līdzsvara jautājumi. Tādējādi dalībvalstis varēs sasniegt 
savus mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģiju.

Grozījums Nr. 44

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 9.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
14. panta 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.c) Direktīvas 14. pantu pēc 4. punkta 
papildina ar šādu punktu: 
„4.a Dalībvalstis arī apņemas 10 gadu 
laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā
ieviest „viedos” mēraparātus un tīklus, un 
par to atbildība jāuzņemas 
elektroenerģijas sadales uzņēmumiem. 
Valsts pārvaldes iestādes izstrādā 
pastāvīgu programmu, lai nodrošinātu 
saskaņotību attiecībā uz uzstādīšanas 
datumu.”

Or. en
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(Direktīvas 2003/54/EK 14. pantam pievienots jauns 4. punkta a) apakšpunkts).

Pamatojums

Eiropas Savienībai ir jāmudina dalībvalstis noteiktā laika periodā uzstādīt „viedos” 
mēraparātus un tīklus; kā liecina pierādījumi, patērētāji labprāt kļūtu zinošāki attiecībā uz 
savu faktisko enerģijas patēriņu, un tas veicinātu energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 45

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 9.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
14. panta 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.d) Direktīvas 14. pantu pēc 4. punkta 
papildina ar šādu punktu: 
„4.b Dalībvalstis veicina sadales tīklu 
modernizāciju; tiem jābūt veidotiem tā, lai 
sekmētu decentralizētu ražošanu, un 
jānodrošina energoefektivitāte.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 14. pantam pievienots jauns 4. punkta b) apakšpunkts).

Pamatojums

Dalībvalstīm jāveic vairāk pasākumu, lai jo īpaši atbalstītu termoelektrocentrāles.

Grozījums Nr. 46

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 10. punkta c) apakšpunkts
Direktīva 2003/54/EK
15. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja sadales sistēmas operators ietilpst 
vertikāli integrētā uzņēmumā, dalībvalstis
nodrošina sadales sistēmas operatora 
darbības uzraudzību, lai tas nevarētu 
ļaunprātīgi izmantot vertikālo integrāciju, 
kropļojot konkurenci. Jo īpaši vertikāli 

3. Ja sadales sistēmas operators ietilpst
vertikāli integrētā uzņēmumā, valsts 
pārvaldes iestādes nodrošina sadales 
sistēmas operatora darbības uzraudzību, lai 
tas nevarētu ļaunprātīgi izmantot vertikālo 
integrāciju, kropļojot konkurenci. Jo īpaši 
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integrēti sadales sistēmas operatori nedrīkst 
saziņā un zīmola veidošanā maldināt par 
vertikāli integrētā uzņēmuma piegādes 
struktūras atsevišķo identitāti.

vertikāli integrēti sadales sistēmas 
operatori nedrīkst saziņā un zīmola 
veidošanā maldināt par vertikāli integrētā 
uzņēmuma piegādes struktūras atsevišķo 
identitāti.

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm jāuzņemas atbildība par nošķiršanas noteikumu uzraudzību 
saistībā ar sadales sistēmu operatoriem (SSO), lai nodrošinātu SSO neatkarību.

Grozījums Nr. 47

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 10. punkta c) apakšpunkts
Direktīva 2003/54/EK
15. 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 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas ir jālemj koplēmuma procedūrā, nevis Komisijai jāpieņem lēmums komitoloģijas 
procedūrā.
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Grozījums Nr. 48

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.a panta 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3.a Komisija pieņem minimālos 
standartus par valsts pārvaldes iestāžu 
pārredzamību un atbildību, pieņemot 
pamatnostādnes, lai nodrošinātu to, ka 
valsts pārvaldes iestādes pilnībā ievēro 
1. un 2. punktu. Minētos pasākumus, kuri 
paredzēti šīs direktīvas nebūtisko 
elementu grozīšanai, papildinot to, 
pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.” 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu elektroenerģijas iekšējā tirgus efektīvu atvēršanu, valsts pārvaldes iestādēm 
jānosaka minimālie standarti par pārredzamību un atbildību, kas ļauj tām efektīvi uzraudzīt 
elektroenerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 49

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.b panta d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) īstermiņā un ilgtermiņā panākt drošu, 
uzticamu un efektīvu sistēmu attīstību, 
veicināt energoefektivitāti, pētniecību un 
inovācijas, lai nodrošinātu sistēmas 
atbilstību pieprasījumam un neizsīkstošo 
enerģijas resursu un zemu oglekļa emisiju 
inovatīvu tehnoloģiju attīstību;

d) par patērētājam iespējami zemākajām 
izmaksām panākt drošu, uzticamu un 
efektīvu tīklu sistēmu attīstību, veicināt 
sistēmas atbilstību, kā arī nodrošināt liela 
un maza mēroga atjaunojamās enerģijas 
un decentralizētās ražošanas 
energoefektivitāti un integrāciju gan 
pārvades, gan sadales tīklos;

Or. en
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Pamatojums

Valstu regulatori nedrīkst ietekmēt enerģijas avotu kopumu dalībvalstīs; attiecībā uz to 
jāpiemēro subsidiaritātes princips.

Grozījums Nr. 50

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem 
sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm (regulatoriem) vai 
citām iestādēm;

b) saistībā ar pārrobežu jautājumiem 
sadarboties ar attiecīgo dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm (regulatoriem) vai 
citām iestādēm un Aģentūru;

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai jābūt iesaistītai visā pārrobežu darbībā, lai nodrošinātu pārredzamu un godīgu 
darbību un pietiekamu ieguldījumu apjomu, jo nedrīkst pieļaut nepietiekamu regulējumu 
saistībā ar pārrobežu un reģionālajiem tirgiem.

Grozījums Nr. 51

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nodrošināt to, ka netiek veikta pārvades, 
sadales un piegādes darbību 
šķērssubsidēšana;

e) nodrošināt to, ka netiek veikta pārvades, 
sadales un piegādes darbību 
šķērssubsidēšana, kā arī nodrošināt, ka 
pārvades un sadales tarifi tiek noteikti 
laikus pirms attiecīgajiem periodiem, 
kuros piemēro šos tarifus;

Or. en
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Pamatojums

Efektīvai ieguldījumu plānošanai ir izšķirīga nozīme elektroenerģijas iekšējā tirgus attīstībā, 
un valsts pārvaldes iestādēm jāspēj nodrošināt, ka tarifi tiek noteikti pietiekami savlaicīgi, lai 
sekmētu ieguldījumu plānošanu.   

Grozījums Nr. 52

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārskatīt pārvades sistēmu operatoru 
investīciju plānus un gada ziņojumā ietvert 
pārvades sistēmas operatoru investīciju
plānu vērtējumu attiecībā uz to atbilstību 
Eiropas mēroga 10 gadu tīkla attīstības 
plānam, kas paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punktā;

f) pārskatīt pārvades sistēmu operatoru 
ieguldījumu plānus un gada ziņojumā 
ietvert pārvades sistēmas operatoru 
ieguldījumu plānu vērtējumu attiecībā uz 
to atbilstību Eiropas mēroga 10 gadu tīkla 
attīstības plānam, kas paredzēts Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.c panta 1. punktā; 
10 gadu ieguldījumu plāns nodrošina, ka 
darbaspēka kvalitāte un skaits ir 
pietiekams, lai izpildītu pakalpojumu 
sniegšanas saistības; ja 10 gadu 
ieguldījumu plāns netiek izpildīts, piemēro 
samērīgas sankcijas, ko nosaka atbilstīgi 
Aģentūras izstrādātajām 
pamatnostādnēm;  

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm jābūt atbildīgām par to, ka 10 gadu ieguldījumu plānos ir ietverti 
noteikumi, kas nodrošinātu, ka darbaspēks ir spējīgs izpildīt jebkuras sabiedrisko 
pakalpojumu saistības, kas noteiktas šajā direktīvā.  Jābūt paredzētām efektīvām, atbilstošām 
un atturošām sankcijām, ko piemēro tiem elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda 
saistības, kuras izriet no šīs direktīvas.

Grozījums Nr. 53

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta g) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) uzraudzīt tīkla drošību un uzticamību, 
izstrādāt vai apstiprināt standartus un 
prasības saistībā ar pakalpojumu un 
piegādes kvalitāti, kā arī pārskatīt 
atbilstību paredzētajai pakalpojumu un 
piegādes kvalitātei, tīkla drošības un 
uzticamības noteikumus;

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādēm jāspēj uzraudzīt pakalpojumu kvalitāti, kā arī tīkla drošību un 
uzticamību, lai nodrošinātu, ka tiek izpildītas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības. 

Grozījums Nr. 54

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ia) uzraudzīt konkurences ierobežošanas 
praksi, tostarp ekskluzivitātes noteikumus, 
kas var neļaut patērētājiem, kas nav 
mājsaimniecību patērētāji, vai atturēt 
viņus no izvēles noslēgt līgumus ar 
vairākiem piegādātājiem; vajadzības 
gadījumā valsts pārvaldes iestādes par 
šādu praksi informē valsts konkurences 
iestādes;”

Or. en

Pamatojums

Ļaujot patērētājiem, kas nav mājsaimniecību patērētāji, izvēlēties savus piegādātājus un 
neierobežojot viņu izvēli ar ekskluzivitātes klauzulām, tiks veicināta konkurences attīstība 
iekšējā tirgū. 
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Grozījums Nr. 55

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta ib) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ib) atzīt izvēles brīvību attiecībā uz 
iespēju noslēgt ilgtermiņa līgumus un 
aktīvu pārvaldes līgumus, ja tie ir saderīgi 
ar esošajiem ES tiesību aktiem.”

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzības attīstīt jaunas iespējas, jo īpaši jaunajiem dalībniekiem, turklāt varētu būt 
nepieciešami ilgtermiņa līgumi ar plašu klientu bāzi, lai nodrošinātu šādu ieguldījumu daļēju 
finansēšanu. Turklāt dažiem lieliem enerģijas lietotājiem ir vajadzīga iespēja noslēgt 
prognozējamus ilgtermiņa līgumus par enerģiju, lai saglabātu konkurētspēju attiecībā uz 
citiem reģioniem, kur ir pieejami šādi līgumi. 

Grozījums Nr. 56

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) reģistrēt laiku, ko pārvades un sadales 
uzņēmumi tērē, lai izveidotu pieslēgumus 
un veiktu remontdarbus;

j) reģistrēt laiku, ko pārvades un sadales 
uzņēmumi tērē, lai izveidotu pieslēgumus 
un veiktu remontdarbus, un noteikt 
sankcijas saskaņā ar Aģentūras 
pamatnostādnēm, ja šis laiks ir pārsniegts 
bez pietiekama iemesla;

Or. en

Pamatojums

Jābūt paredzētām efektīvām, atbilstošām un atturošām sankcijām, ko piemēro tiem 
elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas.
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Grozījums Nr. 57

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta k) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

k) neskarot citu valsts pārvaldes iestāžu 
pilnvaras, nodrošināt augstas prasības 
elektroenerģijas universālajam un 
sabiedriskajam pakalpojumam, mazāk 
aizsargāto patērētāju aizsardzību un 
A pielikumā paredzēto patērētāju tiesību 
aizsardzības pasākumu efektivitāti un 
īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi aizsargātu patērētājus, ir jāīsteno A pielikumā paredzētie pasākumi, un pārvaldes 
iestādēm jābūt iespējai piemērot efektīvas, atbilstošas un atturošas sankcijas, ko piemēro tiem 
elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas.

Grozījums Nr. 58

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta l) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

l) vismaz reizi gadā publicēt ieteikumus un 
lēmumus par piegādes tarifu atbilstību 
3. pantam, lai līdz šīs direktīvas ieviešanai 
atceltu vispārēji regulētas cenas, kas 
noteiktas gala lietotājiem un kas ir 
zemākas par pārdotās elektroenerģijas 
tirgus vērtību; ja tas netiek ievērots, ir 
jāpiemēro samērīgas sankcijas;

Or. en
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Pamatojums

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību, ir jāatceļ tarifi, kas noteikti zemāki par tirgus cenu, lai 
tādējādi varētu nodrošināt tirgus atvērtību. Jābūt paredzētām efektīvām, atbilstošām un 
atturošām sankcijām, ko piemēro tiem elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, 
kuras izriet no šīs direktīvas.

Grozījums Nr. 59

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta la) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„la) ziņot valsts pārvaldes iestādēm un 
Komisijai par tām dalībvalstīm, kurās 
regulētie tarifi ir zemāki par tirgus 
cenām;”

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību, ir jāatceļ tarifi, kas noteikti zemāki par tirgus cenu, lai 
tādējādi varētu nodrošināt tirgus atvērtību. Jābūt paredzētām efektīvām, atbilstošām un 
atturošām sankcijām, ko piemēro tiem elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, 
kuras izriet no šīs direktīvas.

Grozījums Nr. 60

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta oa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„oa) noteikt vai apstiprināt tarifus par 
piekļuvi tīklam un tarifu noteikšanā 
izmantoto metodoloģiju.”

Or. en
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Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm jāspēj noteikt vai apstiprināt tarifus, lai nodrošinātu visu 
dalībnieku taisnīgu piekļuvi elektroenerģijas tirgum, turklāt tarifu noteikšanā izmantotajai
metodoloģijai jābūt pārredzamai un tā jāpublicē saskaņā ar šī panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 61

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta ob) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ob) konkurētnespējīgos tirgos uz 
noteiktu un ierobežotu laiku noteikt cenu 
griestus, lai patērētājus aizsargātu pret 
ļaunprātīgu tirgus izmantošanu; cenu 
griesti jānosaka pietiekami augstā līmenī, 
lai netiktu bremzēta jaunu dalībnieku 
ienākšana tirgū un esošo konkurentu 
darbības paplašināšana;”

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm jāspēj noteikt cenu griestus, ja pastāv pārāk liela tirgus 
kompetence, bet šiem griestiem jābūt pietiekami augstiem, lai netiktu bremzēta jaunu 
dalībnieku ienākšana tirgū, esošo konkurentu darbības paplašināšana un elektroenerģijas 
iekšējā tirgus attīstība.

Grozījums Nr. 62

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta oc) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„oc) kopā ar attiecīgajām plānošanas 
iestādēm izstrādāt pamatnostādnes 
attiecībā uz laika ziņā ierobežotām 
licencēšanas procedūrām, lai veicinātu 
jaunu dalībnieku ienākšanu ražošanā un 



PE402.516v01-00 48/68 PR\707408LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

tirdzniecībā; šīs pamatnostādnes ir 
jāapstiprina Aģentūrai, lai nodrošinātu 
minimālo saskaņotības pakāpi attiecībā uz 
plānošanu visās dalībvalstīs;”

Or. en

Pamatojums

Patlaban daudziem jauniem dalībniekiem ir sarežģīti ienākt ražošanā un tirdzniecībā.

Grozījums Nr. 63

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 1. punkta od) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„od) nodrošināt vairumtirdzniecības cenu 
svārstību pārredzamību.”

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem, jābūt 
pieejamai informācijai par jebkurām vairumtirdzniecības cenu izmaiņām.

Grozījums Nr. 64

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 3. punkta b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt elektroenerģijas tirgu 
darbību un, ja konkurences noteikumi nav 
pārkāpti, lemt par pasākumiem, kas ir 
samērīgi un vajadzīgi efektīvas 
konkurences veicināšanai un tirgus 
pareizas darbības nodrošināšanai, tostarp 

b) sadarbībā ar valsts konkurences 
iestādēm pētīt elektroenerģijas tirgu 
darbību un, ja konkurences noteikumi nav 
pārkāpti, lemt par pasākumiem, kas ir 
samērīgi un vajadzīgi efektīvas 
konkurences veicināšanai un tirgus 
pareizas darbības nodrošināšanai, tostarp 
virtuālām elektrostacijām; nodrošināt, ka 
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virtuālām elektrostacijām; tiek izveidots patiesi konkurētspējīgs ES 
tirgus, atļaujot samazināt ražošanas jaudu 
par reālām izmaksām, lai līdz 
2020. gadam nevienam atsevišķam 
uzņēmumam nepiederētu vairāk par 20 % 
attiecīgā tirgus daļas; attiecīgais tirgus ir 
jānosaka Komisijai;

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka konkrētā tirgū vienam vai vairākiem dalībniekiem ir dominējošs stāvoklis, 
pārvaldes iestādēm ir jāpiešķir pilnvaras, lai ierobežotu elektroenerģijas uzņēmumam 
piederošās tirgus daļas līdz 20 %. Šādā veidā tiks atvērti dalībvalstu tirgi, jo īpaši tie, kuros 
ir dominējošie tirgus dalībnieki, kuri dažos gadījumos ir vainojami ļaunprātīgā pilnvaru 
izmantošanā, kā arī nodrošināta citu tirgus dalībnieku taisnīga piekļuve. Tā kā tirgi kļūst 
aizvien integrētāki, tirgus ģeogrāfiskās robežas paplašināsies, un tādējādi šis noteikums ļaus 
uzņēmumiem paplašināt savu darbību.

Grozījums Nr. 65

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 3. punkta c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieprasīt no elektroenerģijas 
uzņēmumiem informāciju, kas vajadzīga 
paredzēto uzdevumu veikšanai;

c) saņemt no elektroenerģijas 
uzņēmumiem informāciju, kas vajadzīga 
paredzēto uzdevumu veikšanai, tostarp 
skaidrojumus atteikumam piešķirt trešās 
puses piekļuvi, kā arī jebkuru informāciju 
par pasākumiem, kas vajadzīgi tīkla 
stiprināšanai; turklāt vajadzības gadījumā 
šīm iestādēm ir jāsadarbojas ar finanšu 
tirgus regulatoriem;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka valsts pārvaldes iestādes spēj uzraudzīt elektroenerģijas tirgus darbību, 
tām jābūt iespējai saņemt visu attiecīgo informāciju no elektroenerģijas uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 66

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 3. punkta d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) uzlikt iedarbīgas, atbilstošas un atturošas 
sankcijas, tostarp atļauju anulēšanu, 
elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda 
saistības, kuras izriet no šīs direktīvas, 
tostarp A pielikuma, vai no pārvaldes 
iestādes vai Aģentūras lēmumiem;

Or. en

Pamatojums

Jābūt paredzētām efektīvām, atbilstošām un atturošām sankcijām, ko piemēro tiem 
elektroenerģijas uzņēmumiem, kas nepilda saistības, kuras izriet no šīs direktīvas.

Grozījums Nr. 67

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 4. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi. Šiem 
tarifiem jābūtu tādiem, lai varētu veikt 
visas vajadzīgās investīcijas tīklos, 
nodrošinot tīklu dzīvotspēju;

a) pieslēgums un pieeja valsts tīkliem, 
tostarp pārvades un sadales tarifi, kā arī to 
metodoloģija vai, alternatīvi, metodoloģija 
un uzraudzība saistībā ar pārvades un 
sadales tarifu noteikšanu vai 
apstiprināšanu. Šiem tarifiem jābūt
tādiem, lai varētu veikt visas vajadzīgās 
investīcijas tīklos, nodrošinot tīklu 
dzīvotspēju;

Or. en

Pamatojums

Ir jāgarantē sistēmas pārredzamība, lai visiem tirgus dalībniekiem nodrošinātu piekļuvi, 
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turklāt valsts pārvaldes iestādēm ir jānodrošina efektīvas plānošanas iespējas.

Grozījums Nr. 68

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot vai apstiprinot tarifus, pārvaldes 
iestādes nodrošina tīkla operatoriem 
atbilstošu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā 
palielināt efektivitāti, sekmēt tirgus 
integrāciju un atbalstīt attiecīgus 
pētniecības pasākumus.

5. Nosakot vai apstiprinot noteikumus un 
nosacījumus par tarifiem un izlīdzinošiem 
pakalpojumiem, pārvaldes iestādes 
nodrošina tīkla operatoriem atbilstošu 
stimulu īstermiņā un ilgtermiņā palielināt 
efektivitāti, sekmēt tirgus integrāciju un 
atbalstīt attiecīgus pētniecības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm ir jānodrošina, ka PSO izlīdzinošie pakalpojumi tiek veikti atklāti 
un pārredzami, lai nodrošinātu visu tirgus dalībnieku vienlīdzību.

Grozījums Nr. 69

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Pārvaldes iestādes ir pilnvarotas 
vajadzības gadījumā pieprasīt pārvades un 
sadales sistēmas operatoriem grozīt šajā 
pantā minētos noteikumus un 
nosacījumus, lai nodrošinātu to 
samērīgumu un nediskriminējošu 
piemērošanu. Kavēšanās gadījumā 
attiecībā uz pārvades un sadales tarifu 
noteikšanu pārvaldes iestādēm ir 
pilnvaras iepriekš noteikt pārvades un 
sadales tarifus un pieņemt lēmumu par 
atbilstīgiem kompensācijas pasākumiem 
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tad, ja gala tarifi atšķiras no šiem pagaidu 
tarifiem.

Or. en

Pamatojums

Valsts regulatoriem jābūt piešķirtām pilnvarām nodrošināt, ka pārvades sistēmu operatori 
(PSO) un sadales sistēmu operatori (SSO) veic atbilstīgus pasākumus.

Grozījums Nr. 70

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
pamato.

12. Pārvaldes iestādes savus lēmumus 
atbilstīgi pamato un motivē.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē formulējums, lai varētu nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu neatkarību.

Grozījums Nr. 71

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.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 valsts tiesu 
varas iestādē vai citā valsts iestādē, kas ir 
neatkarīga no iesaistītajām pusēm un 
jebkuras valdības.

Or. en
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Pamatojums

Visās dalībvalstīs ir jābūt efektīvai pārsūdzēšanas kārtībai, kas nodrošina taisnīgu attieksmi 
pret visiem tirgus dalībniekiem, bet svarīgi ir tas, lai tā būtu no valsts neatkarīga iestāde. 

Grozījums Nr. 72

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.c panta 14. punkts

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 27.b panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

14. Gada laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija pieņem 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 27.b panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tam jābūt saistošam pasākumam, kas nodrošina pārvaldes iestāžu efektīvu darbību, lai 
veicinātu iekšējā tirgus attīstību, un tas jāveic laikus.

Grozījums Nr. 73

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvaldes iestādes sadarbojas vismaz 
reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās 
vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla 
pārvaldību, izveidotu kopīgas 
elektroenerģijas biržas un piešķirtu 
pārrobežu jaudu, un nodrošinātu minimālo
starpsavienojumu jaudu reģionā, kas ļauj 

2. Pārvaldes iestādes sadarbojas vismaz 
reģionālā līmenī, sekmējot operatīvās 
vienošanās, lai panāktu optimālu tīkla 
pārvaldību, izveidotu kopīgas 
elektroenerģijas biržas un piešķirtu 
pārrobežu jaudu, un nodrošinātu atbilstīgu
starpsavienojumu jaudu reģionā, kas ļauj 
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attīstīties efektīvai konkurencei. attīstīties efektīvai konkurencei.

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam jāveicina lielāka pārrobežu regulācijas saskaņošana, bet tai jābūt valsts 
pārvaldes iestāžu kompetencē. Neveicot šādu papildinošu grozījumu, daudzām valsts 
pārvaldes iestādēm būtu liegtas sadarbības iespējas.

Grozījums Nr. 74

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.d panta 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārvaldes iestādēm ir tiesības slēgt 
savstarpējus nolīgumus, lai veicinātu 
sadarbību regulācijas jomā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 73. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 75

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 12. punkts
Direktīva 2003/54/EK
22.f panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 

4. Lai panāktu šā panta saskaņotu 
piemērošanu, Komisija var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām nosaka 
lietvedības metodes, kā arī saglabājamo 
datu formātu un saturu, izmantojot 
patlaban pieejamo paraugpraksi. Minētos 
pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisko elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 27.b panta 3. punktā 
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minēto regulatīvo kontroles procedūru. minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Komisijai jānodrošina, ka paraugprakse tiek izmantota attiecībā uz datu saglabāšanu visās 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 76

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
26. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Direktīvas 26. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu: 
„1. Tās dalībvalstis, kas var pierādīt, ka 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir 
būtiskas problēmas tajās esošo mazo, 
izolēto sistēmu darbībā, var lūgt atkāpes 
no attiecīgajiem IV, V, VI, VII nodaļas 
noteikumiem, kā arī III nodaļas 
noteikumiem attiecībā uz izolētām 
mikrosistēmām, ciktāl tas attiecas uz 
esošo jaudu renovāciju, modernizāciju 
un paplašināšanu, kuras tām var 
piešķirt Komisija. Ievērojot 
konfidencialitāti, tā informē dalībvalstis 
par minētajiem lūgumiem pirms 
lēmuma pieņemšanas. Šo lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. …”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 26. panta 1. punkta formulējums, svītrojot „Šo pantu piemēro arī 
Luksemburgai”). 

Pamatojums

Lai gan ir saprātīgi ierosināt, ka patlaban daudzu dalībvalstu tirgi ir izolēti un saskaras ar 
grūtībām konkurētspējīga pārrobežu tirgus izveidē, un tādēļ tām būtu piemērojamas atkāpes, 
Luksemburga atrodas ES elektroenerģijas tirgus centrā.
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Grozījums Nr. 77

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 13.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
26. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.b) Direktīvas 26. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu: 
„2. Dalībvalsts, kurā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā tehnisku iemeslu dēļ ir 
ievērojamas grūtības attiecībā uz tirgus 
atvēršanu konkrētām ierobežotām tādu 
patērētāju grupām, kas nav 
mājsaimniecību patērētāji un kas minēti 
21. panta 1. punkta b) apakšpunktā, var 
lūgt piešķirt atkāpi no šā noteikuma, ko 
Komisija tai var piešķirt uz laiku, kas 
nepārsniedz 12 mēnešus pēc 30. panta 
1. punktā minētās dienas. Šāda atkāpe 
katrā ziņā beidzas 21. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajā dienā.

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK 26. panta 2. punkta formulējums, saīsinot termiņu līdz 12 mēnešiem).

Pamatojums

12 mēnešiem jābūt pietiekami ilgam laikam, lai dalībvalstis pārvarētu tehniskos šķēršļus.

Grozījums Nr. 78

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikuma a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) A pielikuma a) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu tekstu: 
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„a) ir tiesīgi slēgt līgumu ar 
elektroenerģijas piegādātāju, kurā 
norādīta:
- piegādātāja identitāte un adrese,
- nodrošinātie pakalpojumi, piedāvāto 
pakalpojumu kvalitātes līmenis, kā arī 
pirmās pieslēgšanas laiks,
- … piedāvātie uzturēšanas 
pakalpojumu veidi,
- līdzekļi, ar kādiem var iegūt jaunāko 
informāciju par visiem 
piemērojamajiem tarifiem un maksu 
par uzturēšanas pakalpojumiem,
- līguma darbības ilgums, pakalpojumu 
un līguma atjaunošanas un 
pārtraukšanas noteikumi, tiesības bez 
maksas atteikties no līguma,
- kompensācijas un atlīdzības 
noteikumi, ko piemēro, ja līgumā 
paredzēto pakalpojumu kvalitātes 
līmenis nav ievērots, tostarp ja rēķins 
izrakstīts neprecīzi vai ar termiņa 
kavējumu, …
- strīdu izšķiršanas procedūru 
uzsākšanas metodes saskaņā ar 
f) apakšpunktu), un
- informācija par patērētāja tiesībām, 
tostarp visa iepriekšminētā informācija, 
kas skaidrā veidā tiek norādīta rēķinos un 
elektroniskā veidā uzņēmumu tīmekļa 
vietnēs.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma a) apakšpunkta formulējums, pievienojot pēdējo 
ievilkumu).

Pamatojums

Konkurētspējīgā tirgū pakalpojumu kvalitāte un pārredzamība ir būtiskas tiesības.

Grozījums Nr. 79

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 14.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikuma b) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.b) A pielikuma b) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu tekstu: 
„b) saņem atbilstīgu paziņojumu par 
jebkuru nodomu grozīt līguma 
nosacījumus un ir informēti par savām 
tiesībām atkāpties no līguma pēc 
paziņojuma saņemšanas. Pakalpojumu 
sniedzēji tieši informē savus abonentus 
par maksas palielināšanu un dara to 
savlaicīgi, pārredzami un saprotami — ne 
vēlāk kā viena parastā rēķina apmaksas 
termiņa laikā pēc palielinājuma stāšanās 
spēkā. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
patērētāji var brīvi atsaukt līgumu, ja 
viņi nepieņem jaunos nosacījumus, 
kurus tiem ir paziņojis elektroenerģijas 
pakalpojumu sniedzējs.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma b) apakšpunkta formulējums, pievienojot „pārredzami 
un saprotami”).

Pamatojums

Konkurētspējīgā tirgū pārredzamība ir svarīga.

Grozījums Nr. 80

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 14.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikuma c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.c) A pielikuma c) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu tekstu: 
„c) saņem pārredzamu neatkarīgu
informāciju par piemērojamajām cenām 
un tarifiem un par standarta 
noteikumiem un nosacījumiem attiecībā 
uz pieeju elektroenerģijas 
pakalpojumiem un to izmantošanu 
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nacionālā un Kopienas līmenī;”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma c) apakšpunkta formulējums, pievienojot „nacionālā un 
Kopienas līmenī”).

Pamatojums

Informācija uzlabos konkurētspēju.

Grozījums Nr. 81

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 14.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikuma d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.d) A pielikuma d) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu tekstu: 
„d) tiem piedāvā plašu norēķinu metožu 
izvēli, lai nepieļautu diskrimināciju pret 
mazāk aizsargātiem patērētājiem, kam 
jāietver iepriekšapmaksātus mēraparātus 
un tarifu aprēķinātājus, kas vajadzības 
gadījumā izmantojami bez maksas. Visām 
noteikumu un nosacījumu atšķirībām ir 
jāatspoguļo tas, kādas ir dažādo 
norēķinu sistēmu izmaksas 
piegādātājam. Vispārīgie noteikumi un 
nosacījumi ir taisnīgi un pārredzami.
Tos sniedz skaidrā un saprotamā valodā. 
Patērētājus aizsargā no negodīgām vai 
maldinošām pārdošanas metodēm, 
tostarp pārdevēju noteiktiem 
ārpuslīgumiskiem šķēršļiem;”

Or. en
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Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma d) apakšpunkta formulējums, pievienojot „lai nepieļautu 
diskrimināciju pret mazāk aizsargātiem patērētājiem, kam jāietver iepriekšapmaksātus 

mēraparātus un tarifu aprēķinātājus, kas vajadzības gadījumā izmantojami bez maksas” un 
„tostarp pārdevēju noteiktiem ārpuslīgumiskiem šķēršļiem”).

Pamatojums

Mazāk aizsargāti patērētāji ir īpaši jāaizsargā.

Grozījums Nr. 82

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 14.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikuma f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.e) A pielikuma f) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu tekstu: 
„f) tie gūst labumu no pārredzamām, 
vienkāršām un nesadārdzinātām 
procedūrām, ko izmanto sūdzību 
izskatīšanā. Šādas procedūras ļauj trīs 
mēnešu laikā godīgi un ātri izšķirt 
strīdus, nodrošinot atmaksāšanas un/vai 
kompensācijas sistēmu, ja tāda ir 
pamatota. Ja iespējams, jāievēro 
Komisijas Ieteikumā 98/257/EK 
izklāstītie principi;”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK A pielikuma f) apakšpunkta formulējums, pievienojot „trīs mēnešu 
laikā”).

Pamatojums

Patērētājus jāpārstāv tādai struktūrai, kas ir neatkarīga no valsts regulatora, valdības un 
elektroenerģijas piegādātājiem.
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Grozījums Nr. 83

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikuma h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un ar 
skaidru vienošanos un bez maksas var 
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites 
datiem. Par datu pārvaldību atbildīgās 
personas pienākums ir sniegt šos datus 
uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka datu 
formātu un kārtību, kādā piegādātāji un 
patērētāji var piekļūt datiem. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja iekasēt 
atsevišķu samaksu;

h) var piekļūt saviem patēriņa datiem un ar 
skaidru vienošanos un bez maksas var 
nodrošināt jebkuram uzņēmumam ar 
piegādes licenci piekļuvi saviem uzskaites 
datiem, kas var ietvert konkrētā apgabalā 
pieejamu energoapgādi, kā arī visus valsts 
un Kopienas mehānismus, kuri veicina 
energoefektivitāti. Par datu pārvaldību 
atbildīgās personas pienākums ir sniegt šos 
datus uzņēmumam. Dalībvalstis nosaka 
datu formātu un kārtību, kādā piegādātāji 
un patērētāji var piekļūt datiem. Par šo 
pakalpojumu nedrīkst no patērētāja iekasēt 
atsevišķu samaksu;

Or. en

Pamatojums

Tas veicinās vidi aizsargājošu darbību un palielinās patērētāja nozīmi, pozitīvi ietekmējot 
tirgu.

Grozījums Nr. 84

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 15. punkts
Direktīva 2003/54/EK
A pielikuma i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām. Par šo pakalpojumu 
nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu 
samaksu;

i) katru mēnesi saņem pienācīgu 
informāciju par faktisko elektroenerģijas 
patēriņu un izmaksām, kas var ietvert 
konkrētā apgabalā pieejamu 
energoapgādi, kā arī visus valsts un 
Kopienas mehānismus, kuri veicina 
energoefektivitāti. Par šo pakalpojumu 
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nedrīkst no patērētāja iekasēt atsevišķu 
samaksu; „Viedie” mēraparāti līdz 
2015. gadam ir jāuzstāda visās 
mājsaimniecībās.

Or. en

Pamatojums

Tas veicinās vidi aizsargājošu darbību un palielinās patērētāja nozīmi, pozitīvi ietekmējot 
tirgu. „Viedie” mēraparāti piegādātājam sniedz datus par faktisko elektroenerģijas patēriņu 
un informē patērētāju par faktiskā patēriņa izmaksām. Tādējādi patērētājs varēs samazināt 
maksimālo pieprasījumu un enerģijas izmaksas. Ar pasākumiem vides jomā, ko patērētāji 
pilnībā izprot, var panākt vēlamo energoefektivitātes pieaugumu.

Grozījums Nr. 85

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 15.a pants (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikuma 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) A pielikumam pievieno šādu 
punktu: 
„Komisijas ierosinātā Eiropas Enerģijas 
patērētāju tiesību harta kalpo par pamatu 
pamatnostādnēm par patērētāju 
aizsardzību, kuras Aģentūra ierosinājusi 
pieņemt Komisijai.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK A pielikumam pievienots jauns k) punkts).

Pamatojums

Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartā ņemti vērā attiecīgo ieinteresēto pušu un sociālo 
partneru viedokļi par patērētāju tiesībām, un tā ir jāatzīst saistībā ar šo direktīvu.
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Grozījums Nr. 86

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
1. panta 15.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/54/EK
A pielikuma 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.b) A pielikumam pievieno šādu 
punktu: 
„Visās dalībvalstīs izveido neatkarīgu ar 
likumu noteiktu patērētāju aizsardzības 
iestādi. Šī iestāde pārstāv patērētājus 
oficiālās apspriedēs saistībā ar ES 
enerģijas tirgu. Šī iestāde nodrošina, ka 
gala patērētāji ir pienācīgi aizsargāti 
atbilstīgi šajā direktīvā ietvertajiem 
noteikumiem, un tā ir atbildīga par īpaši 
neatkarīgu konsultāciju, uzticamas 
informācijas, padomu sniegšanu un 
patērētāju pārstāvību.”

Or. en

(Direktīvas 2003/54/EK A pielikumam pievienots jauns l) punkts).

Pamatojums

Lai arī valsts regulatoriem ir jāpiešķir pilnvaras aizsargāt patērētājus, ir jānodrošina, ka 
patērētājiem ir pašiem savs oficiāls pārstāvis.  Valsts regulatoram un patērētāju aizsardzības 
iestādei jānodrošina sadarbība, informācijas apmaiņa un to jautājumu saskaņota izskatīšana, 
kas attiecas uz abām organizācijām.

Grozījums Nr. 87

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
2. panta 1. punkta 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [18 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus 
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī 
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minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Or. en

Pamatojums

12 mēnešiem jābūt pietiekami ilgam laikam, lai dalībvalstis ieviestu šo direktīvu.

Grozījums Nr. 88

Priekšlikums direktīvai — grozošais tiesību akts
2. panta 1. punkta 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās piemēro minētos noteikumus no 
[18 mēneši pēc stāšanās spēkā].

Tās piemēro minētos noteikumus no 
[12 mēneši pēc stāšanās spēkā].

Or. en

Pamatojums

12 mēnešiem jābūt pietiekami ilgam laikam, lai dalībvalstis transponētu šo direktīvu.
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PASKAIDROJUMS

1. Ja pienācīgi nedarbosies elektroenerģijas un gāzes tirgus, Eiropas Savienībai būs 
aizvien grūtāk nodrošināt piegādes drošību, zema oglekļa līmeņa energoresursu tirgu 
un nodrošināt globālo konkurētspēju.

2. Pirms aplūkojam piemērotu tirgus modeli, mums jāpavaicā: „Kāpēc mēs uzstājam 
veikt šīs izmaiņas?” Mums vajadzīgas šīs izmaiņas, lai patērētāji saņemtu taisnīgas 
iespējas, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem tirgus 
dalībniekiem, ražotājiem un patērētājiem, kā arī labākus apstākļus ieguldījumiem, 
nodrošinot piegādes drošību un labāku piekļuvi atjaunojamajiem resursiem, un mums 
jāsamazina lielo energouzņēmumu varas koncentrāciju, atļaujot maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) labāku piekļuvi tīklam. Tam nepieciešama divkārša pieeja: 
labāks elektrības un gāzes tirgus regulējums un vadība attiecībā uz tīkla monopolu un
tirgus dizaina darbību; un uzstājīga konkurences tiesību piemērošana, lai samazinātu 
tirgus koncentrāciju.

I – Patērētāju aizsardzība un sociālā ietekme

3. Ļoti iespējams, ka ikviens modelis novedīs pie energoresursu cenu pieauguma. 
Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas (ES ETS) ietekme, uzliekot
pienākumu izmantot 20 % atjaunojamos resursus, un aizvien nepietiekamāka naftas 
piegāde par cenu apmēram $100 par barelu, nozīmē, ka cena, ļoti iespējams, pieaugs.

4. Lai gan energoresursu nepietiekamība un mazāk aizsargāto patērētāju aizsardzība 
atrodas valsts kompetencē, tomēr pastāv skaidra saikne ar ES politiku. ES jānosaka 
skaidra definīcija energoresursu nepietiekamībai, un jāuzstāj, lai tiktu iesniegti 
dalībvalstu energoresursu nepietiekamības plāni un lai Komisija tos uzraudzītu. Tomēr 
mazāk aizsargāto patērētāju aizsardzībā izmantotajiem līdzekļiem ir jāsadarbojas ar 
atvērtu, konkurētspējīgu tirgu priekšnoteikumiem un jāatbalsta tie. Mums jānodrošina, 
lai patērētāji, it īpaši pensionāri, kas nav spējīgi maksāt, netiktu atdalīti, un lai cenu 
modelī nebūtu diskriminācijas attiecībā pret nabadzīgajiem patērētājiem. Degvielas 
nepietiekamību vislabāk var apkarot, veicinot energoefektivitāti, kā arī sekmējot 
energotaupības pasākumus, un mums jānoskaidro, kā stiprināt saikni starp šo direktīvu 
un energoefektivitātes prasībām. 

5. Vajadzīga uzlabota pārredzamība patērētāju tiesību ziņā. Direktīvas pielikums 
jāīsteno, jāuzrauga un jānodrošina valsts pārvaldes iestādēm (VPI) un jāpārrauga 
jaunajai Eiropas regulējošajai iestādei. Pakalpojuma kvalitātei jākļūst par 
energouzņēmumu atbildības centrālo elementu. Jāievieš skaidras sankcijas par 
nepienācīgu īstenošanu, tostarp licences atņemšana vai līdzīga sankcija valsts līmenī. 
Ierosinātā Eiropas Enerģijas patērētāju harta jāīsteno ar elektroenerģijas un gāzes 
direktīvu palīdzību, tādējādi tai piešķirot juridisku nozīmi. Katrā dalībvalstī jāizveido 
atbildīgā energoresursu patērētāju iestāde.
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II- Kāds energoresursu modelis?

6. Pilnīga īpašumtiesību nošķiršana ir vienīgais modelis, kas var sniegt konkurentiem,
kuri vēlas iekļūt tirgū, pārliecību, un nodrošināt, ka neradīsies interešu konflikts.

7. Vienmēr pastāvēs negodīgas diskriminācijas iespējamība, kamēr vien uzņēmums 
darbosies gan kā konkurents, gan kā monopoldarbības veicējs. Tomēr tam jāiet roku 
rokā ar uzlabotu pārredzamību, tīkla operatoru koordinēšanu, tirgus noteikumu 
saskaņošanu un dalībvalstu noteikumu, tostarp konkurences politikas, tuvināšanu. 

8. Komisijas priekšlikumā nav pieprasīta valstij piederošo pārvades tīklu piespiedu 
privatizācija pēc īpašumtiesību nošķiršanas.

9. Neatkarīgā sistēmu operatora modelis, ar kuru saskaņā uzņēmumam var piederēt 
elektroenerģijas tīkls, bet tas to nedrīkst vadīt, norāda uz birokrātiju un dārgu 
reglamentējošo kontroli, tāpēc tā nav dzīvotspējīga alternatīva pilnīgai īpašumtiesību 
nošķiršanai.

a) Ieguldījumi

10. Dalībvalstu pieredze liecina, ka pilnīgas īpašumtiesību nošķiršanas rezultātā pieaug 
ieguldījumi un uzlabojas tīkla efektivitāte.

11. Regulā noteiktajam ieguldījumu plānam desmit gadiem jānodrošina, ka tiek ieviestas 
ilgtermiņa stratēģijas, kas priekšplānā izvirzītu patērētāju, nevis akcionāru intereses. 
Ieguldījumu stratēģijai jānodrošina pietiekama darbaspēka kvalitāte un darbinieku 
skaits, lai izpildītu pakalpojumu saistības. Stratēģija jāapstiprina un jāuzrauga VPI, bet 
Eiropas Regulējošajai iestādei tā jāpārrauga. Ieguldījumu plānos jāņem vērā 
nepieciešamība tiekties pēc galīgā mērķa - Eiropas tīkla izveidošanas.

b) Atjaunojamie resursi un decentralizētā ražošana

12. Pilnīgs īpašumtiesību nošķiršanas modelis nodrošinās labāku piekļuvi atjaunojamo 
energoresursu tīkliem, tomēr mums jāiet tālāk un jānodrošina, lai atjaunojamiem 
energoresursiem un mikroražošanai būtu prioritāra piekļuve tīkliem, izņemot 
gadījumus, kad tehniskā līdzsvara jautājumu dēļ tas nav iespējams.

13. Mums jānodrošina, lai energoresursi nonāk pie cilvēkiem, izmantojot vietējo 
uzņēmumu un mikroražotņu, kā arī vietējo koģenerācijas elektrostaciju atbalstu. Tādēļ 
būs vajadzīgi plaši ieguldījumi „viedajos” tīklos. Šodien vertikāli integrētajiem 
elektroenerģijas uzņēmumiem nav motivācijas veikt šos ieguldījumus, jo tie necels, kā 
arī nekontrolēs lielu daļu no šīm vietējām ražotnēm.

14. Lai veicinātu decentralizēto ražošanu un uzlabotu energoefektivitāti, būtiska ir sadales
tīklu modernizācija. Direktīvai jānodrošina, lai varētu atbalstīt rajonu sistēmas.
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III – Īstenošana un pārvaldes iestādes

15. Komisijai stingri jāseko to dalībvalstu darbam, kas nav īstenojušas šīs direktīvas. Lai 
nodrošinātu, ka nākamais modelis ir veiksmīgs, vajadzīga nodrošināšana un skaidras 
sankcijas; jo sevišķi tas vajadzīgs energoresursu tīkliem, kas ir dabiski monopoli.

16. Valsts pārvaldes iestādēm jābūt patiesi neatkarīgām gan no valdības, gan ražotājiem, 
un jāpanāk obligātie standarti, saskaņojot viņu pilnvaras, nosakot kopīgos 
pārredzamības un pārskatatbildības noteikumus. Tām arī jāuzņemas atbildība par to,
ka, pieņemot lēmumus, it īpaši par pārrobežu ieguldījumiem, tiek ņemtas vērā Eiropas 
patērētāju vajadzības.

17. VPI jāspēj piemērot pasākumus, lai veicinātu konkurenci, un tām jāuzņemas atbildība 
pārbaudīt, kuriem uzņēmumiem ir būtisks dominējošais stāvoklis tirgū. VPI rīcībā 
jānodod instrumenti konkurētspējīgāka rezultāta sasniegšanai, cieši sadarbojoties ar 
valsts un ES karteļa iestādēm, kā arī tām jābūt tiesiski pilnvarotām noslēgt līgumus ar 
citām ES un valsts pārvaldes iestādēm (piemēram, par datu apmaiņu).

18. ES tiesību aktos skaidri jānosaka politikas mērķi un precīzs VPI pienākumu un tiesību 
apjoms, ietverot tiesības noteikt vai apstiprināt tarifus par piekļuvi tīklam un tarifu 
noteikšanā izmantoto metodoloģiju. Katrai VPU jābūt tiesībām iegūt attiecīgo 
informāciju no gāzes un elektroenerģijas ražotājiem un piemērot efektīvas sankcijas 
kopā ar pienācīgām izmeklēšanas tiesībām un pietiekamām strīdu risināšanas 
pilnvarām.

19. Ja dalībvalstis lēni īsteno ES tiesību aktus, jāveicina valsts pārvaldes iestādes izmantot 
tiesības konkurētnespējīgos tirgos uz noteiktu un ierobežotu laiku noteikt cenu 
griestus, lai patērētāji turpinātu būt aizsargāti pret ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. 
Komisijas iestādēm jāprasa, lai tarifi tiktu noteikti zemāki par tirgus likmi, jo tie traucē 
konkurencei un izkropļo to, it īpaši starp lielajiem energoresursu lietotājiem ES.

20. Komisija iesaka vairākus noteikumus, kas piešķirtu Komisijai pilnvaras pieņemt 
saistošas pamatnostādnes, izmantojot komitoloģiju. Tomēr likumdošanas tiesības 
nepieciešamības gadījumā jāaplūko koplēmuma procedūrā, nevis izmantojot 
komitoloģiju, lai nevājinātu Eiropas Parlamenta pilnvaras.

IV – Eiropas Regulējošā energoresursu aģentūra (Aģentūra)

21. Lai nepieļautu dublēšanu, jānosaka skaidri valsts un Eiropas pārvaldes iestāžu 
pienākumi. Pārvaldes iestādei jāuzrauga visi nosacījumi, kas direktīvā noteikti 
attiecībā uz valsts pārvaldes iestādēm. Par direktīvā noteikto noteikumu neievērošanu 
jāpiemēro skaidras sankcijas. Ierosinātās Eiropas Regulējošās aģentūras pilnvaras un 
neatkarība jānodrošina, izmantojot pārskatatbildību Eiropas Parlamentam.

22. Pārrobežu jautājumos nepieciešams atzīt plaisas noregulējumā un vajadzību pēc 
labākas sasaistes starp Eiropas tirgus daļām. Tāpēc atzinīgi jāvērtē priekšlikums
piešķirt Aģentūrai pilnvaras lemt par starpsavienotāju atbrīvojumiem un par 
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atbrīvojumiem, ja infrastruktūra atrodas vairāk nekā vienas dalībvalsts teritorijā. Ja 
kompetentās VPI nespēj panākt vienošanos par piemērotu tiesisko regulējumu, 
Eiropas Aģentūra var, apspriežoties ar attiecīgajām iestādēm, sarīkot par būtiskajiem 
starpsavienotājiem konkursu. Izmaksas būtu jāsedz patērētājiem noregulētā un 
pārskatāmā kārtībā. Pārrobežu jautājumu regulējumā Aģentūrai būtu jāspēlē aktīvāku 
lomu.

V – Reģionālie elektroenerģijas tirgi

23. Visbeidzot mūsu mērķim jābūt darboties virzienā uz vienotu Eiropas elektroenerģijas 
tīklu, sperot piemērotus, skaidrus un platus soļus. Jāpaskaidro, ka tas jāveic kopā ar 
pilnīgu īpašumtiesību nošķiršanu un nav jāuzskata par alternatīvu modeli.

24. Pārvades sistēmas operatoriem (PSO) rīcībā jānodod skaidrs plāns un laika grafiks, lai 
nodrošinātu progresu. Jāatrod līdzsvars, kad pilnvaras ir PSO, un kad - valsts 
pārvaldes iestādēm. Vispārīgi valsts pārvaldes iestādes ir labāk situētas, lai noteiktu 
komercdarbības kodeksus – piemēram, līdzsvara noteikumus, sablīvējuma 
noteikumus, savukārt PSO jābūt atbildīgiem par tehniskajiem kodeksiem. ES tīkla 
kodeksu attīstība nodrošinātu reģionālo tirgu neatsvešināšanos.

25. Būtiski ir noteikt reģionus un veicināt reģionālo sadarbību, lai nodrošinātu, ka tirgus 
tiek vienmērīgi integrēts plašākā Eiropas kontekstā. Būtiski ir saistīt tādas 
„energoresursu salas” kā Baltijas valstis, kas nav saistītas ar UCTE (Elektroenerģijas 
pārvades koordinācijas apvienības) tīklu. Mums jārada motivācija, lai novērstu 
šķēršļus, kas kavē jaunu energoresursu un eksporta infrastruktūras radīšanu. Tāpēc 
Aģentūrai arī jādarbojas, ņemot vērā reģionālo dimensiju.

VI – Trešo valstu īpašumtiesības

26. Energoresursi, neapšaubāmi, ir nozare, kurā valsts un Eiropas intereses jāuzskata par 
pašām svarīgākajām, it īpaši piegādes drošības kontekstā. Pastāv tālāka 
nepieciešamība pēc izskaidrojuma par to, kāda būtu šī panta ietekme saistībā ar trešo 
valstu ieguldījumiem ES transmisijas sistēmās, un par investīciju apjoma 
ierobežojumiem, nošķiršanas prasību rezultātā iepērkot nodalīto infrastruktūru. 
Referentei jāatzīmē, ka infrastruktūras īpašumtiesību izvēle, kurai viņa dod 
priekšroku, būtu publiskā sektora vairākuma īpašums.


