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Grozījums Nr. 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības tiesību akti pieprasa 
dalībvalstīm veikt visus atbilstīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu no Līgumiem 
vai Savienības iestāžu aktiem izrietošo 
saistību izpildi. Tādēļ dalībvalstīm 
jāizvairās vai jānovērš jebkura nesaderība 
starp Savienības tiesību aktiem un 
starptautiskiem nolīgumiem, kas noslēgti 
starp dalībvalstīm un trešām valstīm.

(2) Savienības tiesību akti pieprasa 
dalībvalstīm veikt visus atbilstīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu no Līgumiem, 
īpaši no 194. panta, un Savienības iestāžu 
aktiem izrietošo saistību izpildi. Tādēļ 
dalībvalstīm jāizvairās vai jānovērš jebkura 
nesaderība starp Savienības tiesību aktiem 
un starptautiskiem nolīgumiem, kas 
noslēgti starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Iekšējā enerģijas tirgus pienācīgai 
darbībai ir vajadzīgs, lai enerģijas importu
Savienībā no trešām valstīm pilnībā 
reglamentētu noteikumi, ar ko izveido 
iekšējo enerģijas tirgu. Iekšējais enerģijas 
tirgus, kas pienācīgi nedarbojas, nostāda 
ES neaizsargātā stāvoklī attiecībā uz 
energoapgādes drošību. Augsts 
pārredzamības līmenis saistībā ar 
nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm enerģētikas jomā ļautu Savienībai 
solidaritātes garā saskaņoti rīkoties, lai 
nodrošinātu, ka šādi nolīgumi atbilst 
Savienības tiesību aktiem un efektīvi 
aizsargā enerģijas piegādi. 

(3) Patērētāju tiesību aizsardzības 
nodrošināšanai ir vajadzīgs, lai 
procedūras attiecībā uz enerģijas importu
Savienībā no trešām valstīm ir 
pārredzamas, un tajās tiek ņemtas vērā 
patērētāju intereses. Iekšējais enerģijas 
tirgus, kas pienācīgi nedarbojas, nostāda 
ES neaizsargātā stāvoklī attiecībā uz 
energoapgādes drošību. Augsts 
pārredzamības līmenis saistībā ar 
nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm enerģētikas jomā ļautu Savienībai 
solidaritātes garā saskaņoti rīkoties, lai 
nodrošinātu, ka šādi nolīgumi atbilst 
Savienības tiesību aktiem un efektīvi 
aizsargā enerģijas piegādi. Tomēr 
dalībvalstīm pilnīgi noteikti būtu 
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jāsaglabā atbildība par starpvaldību 
nolīgumu saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Atzīstot, ka enerģētikas jomā 
starptautiskajai sadarbībai ir centrālā 
loma, visiem starpvaldību nolīgumiem 
jābūt balstītiem uz savstarpējas atzīšanas 
principu ar iesaistītajām trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jaunajam informācijas apmaiņas 
mehānismam būtu jāattiecas tikai uz
starpvaldību nolīgumiem, kas varētu 
ietekmēt iekšējo enerģijas tirgu vai 
energoapgādes drošību, jo šie divi 
jautājumi savā starpā ir cieši saistīti. 
Mehānismam jo īpaši jāietver visi 
starpvaldību nolīgumi, kas ietekmē gāzes, 
naftas vai elektroenerģijas piegādi, ko veic, 
izmantojot fiksētu infrastruktūru, vai kas 
ietekmē Savienībā importēto enerģijas 
daudzumu no trešām valstīm. 

(4) Jaunajam informācijas apmaiņas 
mehānismam būtu jāattiecas tikai uz 
starpvaldību nolīgumiem par enerģijas 
importu, kas varētu ietekmēt iekšējo 
enerģijas tirgu vai energoapgādes drošību, 
jo šie divi jautājumi savā starpā ir cieši 
saistīti. Mehānismam jo īpaši būtu jāietver 
visi starpvaldību nolīgumi, kas ietekmē 
gāzes, naftas vai elektroenerģijas piegādi, 
ko veic, izmantojot fiksētu infrastruktūru, 
vai kas ietekmē Savienībā importēto 
enerģijas daudzumu no trešām valstīm. 
Mehānismā netiek iekļauts gāzes, naftas 
vai elektroenerģijas eksports.

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jaunajam informācijas apmaiņas 
mehānismam būtu jāattiecas tikai uz 
starpvaldību nolīgumiem, kas varētu 
ietekmēt iekšējo enerģijas tirgu vai 
energoapgādes drošību, jo šie divi 
jautājumi savā starpā ir cieši saistīti. 
Mehānismam jo īpaši jāietver visi 
starpvaldību nolīgumi, kas ietekmē gāzes, 
naftas vai elektroenerģijas piegādi, ko veic, 
izmantojot fiksētu infrastruktūru, vai kas 
ietekmē Savienībā importēto enerģijas 
daudzumu no trešām valstīm.

(4) Jaunajam informācijas apmaiņas 
mehānismam būtu jāattiecas tikai uz 
starpvaldību nolīgumiem, kas varētu 
ietekmēt iekšējo enerģijas tirgu vai 
energoapgādes drošību, jo šie divi 
jautājumi savā starpā ir cieši saistīti. 
Mehānismam jo īpaši būtu jāietver visi 
starpvaldību nolīgumi, kas ietekmē gāzes, 
naftas vai elektroenerģijas piegādi, ko veic, 
izmantojot fiksētu infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šis lēmums neattiecas uz nolīgumiem 
starp komercstruktūrām, izņemot tiktāl, 
ciktāl starpvaldību nolīgumi nepārprotami 
atsaucas uz šādiem komercnolīgumiem. 
Neskatoties uz to, komercsabiedrības, 
apspriežot komercnolīgumu noslēgšanu ar 
trešo valstu operatoriem, var vērsties 
Komisijā konsultācijas saņemšanai, lai 
novērstu iespējamās pretrunas ar 
Savienības tiesību aktiem.

(7) Šim lēmumam nevajadzētu attiekties uz 
nolīgumiem starp komercstruktūrām. 
Neskatoties uz to, komercsabiedrības,
apspriežot komercnolīgumu noslēgšanu ar 
trešo valstu operatoriem, var vērsties 
Komisijā konsultācijas saņemšanai, lai 
novērstu iespējamās pretrunas ar 
Savienības tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalībvalstis savlaicīgi paziņo 
Komisijai savu nodomu sākt sarunas 
saistībā ar jaunu starpvaldību nolīgumu 
noslēgšanu vai grozījumu veikšanu spēkā 
esošajos starpvaldību nolīgumos. Komisija 
pastāvīgi jāinformē par turpmāk 
paredzētajām sarunām. Komisija ir tiesīga 
piedalīties sarunās kā novērotājs.
Dalībvalstis sarunās ar trešām valstīm var 
arī prasīt Komisijas palīdzību.

(9) Dalībvalstīm būtu pieņemamā laika 
posmā jāpaziņo Komisijai savu nodomu 
sākt sarunas saistībā ar jaunu starpvaldību 
nolīgumu noslēgšanu vai grozījumu 
veikšanu spēkā esošajos starpvaldību 
nolīgumos. Komisija būtu pastāvīgi 
jāinformē par turpmāk paredzētajām 
sarunām.  Dalībvalstis sarunās ar trešām 
valstīm var arī prasīt Komisijas palīdzību. 
Tomēr ir svarīgi neapdraudēt dalībvalstu 
spējas vest sarunas par nolīgumu saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalībvalstis savlaicīgi paziņo 
Komisijai savu nodomu sākt sarunas 
saistībā ar jaunu starpvaldību nolīgumu
noslēgšanu vai grozījumu veikšanu spēkā 
esošajos starpvaldību nolīgumos. Komisija 
pastāvīgi jāinformē par turpmāk 
paredzētajām sarunām. Komisija ir tiesīga
piedalīties sarunās kā novērotājs. 
Dalībvalstis sarunās ar trešām valstīm var 
arī prasīt Komisijas palīdzību.

(9) Dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai,
kad tiek sāktas sarunas par jauna
starpvaldību nolīguma noslēgšanu vai 
grozījumu veikšanu spēkā esošajos 
starpvaldību nolīgumos. Komisija būtu
pastāvīgi jāinformē par turpmāk 
paredzētajām sarunām. Dalībvalstis var 
uzaicināt Komisiju piedalīties sarunās kā 
novērotājs. Dalībvalstis sarunās ar trešām 
valstīm var arī prasīt Komisijas palīdzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai ir jābūt tiesīgai pēc savas 
ierosmes vai tās dalībvalsts pieprasījuma, 
kas apspriedusi starpvaldību nolīguma 
noslēgšanu, novērtēt panāktā nolīguma 
saderību ar Savienības tiesību aktiem, 
pirms nolīgums tiek parakstīts.

(10) Komisija, pēc tās dalībvalsts 
pieprasījuma, kas apspriedusi starpvaldību 
nolīguma noslēgšanu, var novērtēt panāktā 
nolīguma saderību ar Savienības tiesību 
aktiem un informēt attiecīgo dalībvalsti 
par savu nostāju, pirms nolīgums tiek 
parakstīts

Or. en

Grozījums Nr. 27
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai ir jābūt tiesīgai pēc savas 
ierosmes vai tās dalībvalsts pieprasījuma, 
kas apspriedusi starpvaldību nolīguma 
noslēgšanu, novērtēt panāktā nolīguma 
saderību ar Savienības tiesību aktiem, 
pirms nolīgums tiek parakstīts.

(10) Komisija, tikai pēc tās dalībvalsts 
pieprasījuma, kas apspriedusi starpvaldību 
nolīguma noslēgšanu, varētu novērtēt 
panāktā nolīguma saderību ar Savienības 
tiesību aktiem, pirms nolīgums tiek 
parakstīts.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai visa saņemtā informācija 
jādara pieejama visām pārējām 

(12) Komisijai visa saņemtā informācija 
būtu jādara pieejama visām pārējām 
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dalībvalstīm elektroniskā veidā. Komisijai 
jāņem vērā dalībvalstu pieprasījumi ievērot 
informācijas, jo īpaši komercinformācijas, 
konfidencialitāti. Tomēr konfidencialitātes 
pieprasījumi nedrīkst ierobežot pašas 
Komisijas piekļuvi konfidenciālajai 
informācijai, jo Komisijai, lai veiktu 
novērtējumu, ir vajadzīga vispusīga 
informācija. Konfidencialitātes 
pieprasījumi neierobežo piekļuves tiesības 
dokumentiem, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem.

dalībvalstīm elektroniskā veidā. Komisijai 
būtu jāņem vērā dalībvalstu pieprasījumi 
ievērot informācijas, jo īpaši 
komercinformācijas, konfidencialitāti. 
Tomēr konfidencialitātes pieprasījumi 
nedrīkst ierobežot pašas Komisijas piekļuvi 
konfidenciālajai informācijai, jo Komisijai, 
lai veiktu novērtējumu, ir vajadzīga 
vispusīga informācija. Konfidencialitātes 
pieprasījumi neierobežo piekļuves tiesības 
dokumentiem, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un 
Lisabonas līguma 15. pantā par publisku 
piekļuvi Savienības iestāžu, struktūru un 
aģentūru dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pastāvīga informācijas apmaiņa par 
starpvaldību nolīgumiem Savienības līmenī 
ļauj attīstīt paraugprakses. Pamatojoties uz 
šīm paraugpraksēm, Komisijai jāiesaka 
standarta klauzulas izmantošanai 
starpvaldību nolīgumos starp dalībvalstīm 
un trešām valstīm. Šo juridiski nesaistošo 
standarta klauzulu izmantošanai būtu 
jānovērš pretrunas starp starpvaldību 
nolīgumiem un Savienības tiesību aktiem.

(13) Pastāvīgai informācijas apmaiņai par 
starpvaldību nolīgumiem Savienības līmenī 
vajadzētu ļauj attīstīt paraugprakses. 
Pamatojoties uz šīm paraugpraksēm, 
Komisijai, ES ārpolitikas jautājumos 
sadarbojoties ar Eiropas Ārējās darbības 
dienestu, būtu jāiesaka standarta klauzulas 
izmantošanai starpvaldību nolīgumos starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm. Šo juridiski 
nesaistošo standarta klauzulu izmantošanai 
būtu jānovērš pretrunas starp starpvaldību 
nolīgumiem un Savienības tiesību aktiem 
vai Savienības starptautiskajiem 
nolīgumiem. Komisijai būtu arī jāierosina 
nesaistošas standarta klauzulas attiecībā 
uz ES politikas pamatnostādnēm, 
piemēram, cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātiju, labu pārvaldību, tiesiskumu 
un sociālo dialogu, tostarp uzņēmumu 
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sociālo atbildību, klimata pārmaiņu 
novēršanu, vides aizsardzību, 
energoefektivitāti, atjaunojamiem 
enerģijas avotiem un ES mērķiem saistībā 
ar biodegvielu.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pastāvīga informācijas apmaiņa par 
starpvaldību nolīgumiem Savienības līmenī 
ļauj attīstīt paraugprakses. Pamatojoties uz 
šīm paraugpraksēm, Komisijai jāiesaka 
standarta klauzulas izmantošanai 
starpvaldību nolīgumos starp dalībvalstīm 
un trešām valstīm. Šo juridiski nesaistošo 
standarta klauzulu izmantošanai būtu 
jānovērš pretrunas starp starpvaldību 
nolīgumiem un Savienības tiesību aktiem.

(13) Pastāvīgai informācijas apmaiņai par 
starpvaldību nolīgumiem Savienības līmenī 
būtu jāļauj attīstīt paraugprakses. 
Pamatojoties uz šīm paraugpraksēm, 
Komisijai būtu jāizstrādā modeļi
izmantošanai starpvaldību nolīgumos starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm. Šo juridiski 
nesaistošo modeļu izmantošanai būtu 
jānovērš pretrunas starp starpvaldību 
nolīgumiem un Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Uzlabotas savstarpējas zināšanas par 
spēkā esošiem un jauniem starpvaldību 
nolīgumiem ļauj labāk koordinēt 
enerģētikas jautājumus starp pašām 
dalībvalstīm, kā arī dalībvalstīm un 
Komisiju. Šāda uzlabota koordinācija dos 
iespēju dalībvalstīm labāk izmantot 
Savienības politisko un ekonomisko 

(14) Uzlabotām savstarpējām zināšanām
par spēkā esošiem un jauniem starpvaldību 
nolīgumiem būtu jāļauj labāk koordinēt 
enerģētikas jautājumus starp pašām 
dalībvalstīm, kā arī dalībvalstīm un 
Komisiju. Šādai uzlabotai koordinācijai 
būtu jādod iespēja dalībvalstīm labāk 
izmantot Savienības politisko un 
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ietekmi. ekonomisko ietekmi; būtu jāļauj Eiropas 
Komisijai un dalībvalstīm pilnībā 
saskaņot savus centienus, lai ES 
importētu vairāk atjaunojamās 
elektroenerģijas; un jāstiprina Savienības 
stratēģiskā nozīme un spējas ārpolitikā.

Or. en

Pamatojums

No atjaunojamiem avotiem iegūtas elektroenerģijas importēšanai vajadzētu būt svarīgam 
aspektam turpmākajā Eiropas Savienības ārpolitikā enerģētikas jomā, kā daļai no ES klimata 
pārmaiņu novēršanas mērķiem. 

Grozījums Nr. 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Par enerģētiku atbildīgais Eiropas 
Komisijas loceklis un Savienības augstais 
pārstāvis ārlietās un drošības politikas 
jautājumos sadarbībā ar Eiropas Ārējās 
darbības dienestu aktīvi rīkojas atbilstīgi 
šim lēmumam, lai veicinātu tā īstenošanu 
trešās valstīs, un reizi gadā iesniedz 
ziņojumu par minētā lēmuma īstenošanu 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
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1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šis lēmums izveido mehānismu 
informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 
un Komisiju saistībā ar starpvaldību 
nolīgumiem.

1. Šis lēmums izveido mehānismu 
informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 
un Komisiju saistībā ar starpvaldību 
nolīgumiem enerģētikas jomā, kā noteikts 
2. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 
šā lēmuma stāšanās spēkā iesniedz 
Komisijai pilnībā visus spēkā esošus un 
provizoriski piemērotus starpvaldību 
nolīgumus starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm, tostarp to pielikumus un citus 
dokumentus, kas nepārprotami pieminēti, 
kā arī visus to grozījumus. Komisija 
saņemtos dokumentus dara pieejamus 
visām pārējām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā. Spēkā esoši vai provizoriski 
piemēroti starpvaldību nolīgumi, kas jau ir 
paziņoti Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 994/2010 līdz šā lēmuma stāšanās 
spēkā dienai un kas atbilst šā punkta 
prasībām, ir uzskatāmi par paziņotiem 
saskaņā ar šo lēmumu.

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 
šā lēmuma stāšanās spēkā iesniedz 
Komisijai visus pēc 2009. gada 13. jūlija 
spēkā stājušos starpvaldību nolīgumus 
starp dalībvalstīm un trešām valstīm, 
tostarp to pielikumus un grozījumus, kā arī 
citus dokumentus, kas nepārprotami 
pieminēti, ciktāl šo citu dokumentu 
elementu īstenošanai ir ietekme uz iekšējā 
enerģijas tirgus darbību vai enerģijas 
piegādes drošību. Dalībvalstis drīkst darīt 
pieejamus iesniegtās informācijas 
kopsavilkumus. Saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts norādījumiem Komisija 
saņemtos dokumentus dara pieejamus 
visām pārējām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā. Spēkā esoši vai provizoriski 
piemēroti starpvaldību nolīgumi, kas jau ir 
paziņoti Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 994/2010 līdz šā lēmuma stāšanās 
spēkā dienai un kas atbilst šā punkta 
prasībām, ir uzskatāmi par paziņotiem 
saskaņā ar šo lēmumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā trīs mēnešus 
pēc šā lēmuma stāšanās spēkā iesniedz 
Komisijai pilnībā visus spēkā esošus un 
provizoriski piemērotus starpvaldību 
nolīgumus starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm, tostarp to pielikumus un citus 
dokumentus, kas nepārprotami pieminēti, 
kā arī visus to grozījumus. Komisija 
saņemtos dokumentus dara pieejamus 
visām pārējām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā. Spēkā esoši vai provizoriski 
piemēroti starpvaldību nolīgumi, kas jau ir 
paziņoti Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 994/2010 līdz šā lēmuma stāšanās 
spēkā dienai un kas atbilst šā punkta 
prasībām, ir uzskatāmi par paziņotiem 
saskaņā ar šo lēmumu.

1. Dalībvalstis pieņemamā laika posmā
varētu iesniegt Komisijai pilnībā visus 
spēkā esošus un provizoriski piemērotus 
starpvaldību nolīgumus starp dalībvalstīm 
un trešām valstīm, tostarp to pielikumus un 
citus dokumentus, kas nepārprotami 
pieminēti, kā arī visus to grozījumus. 
Komisija saņemtos dokumentus dara 
pieejamus visām pārējām dalībvalstīm 
elektroniskā veidā. Spēkā esoši vai 
provizoriski piemēroti starpvaldību 
nolīgumi, kas jau ir paziņoti Komisijai 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 994/2010 līdz 
šā lēmuma stāšanās spēkā dienai un kas 
atbilst šā punkta prasībām, ir uzskatāmi par 
paziņotiem saskaņā ar šo lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts plāno sākt sarunas ar trešo 
valsti, lai grozītu spēkā esošu starpvaldību 
nolīgumu vai noslēgtu jaunu starpvaldību 
nolīgumu, dalībvalsts iespējami agrāk 
pirms paredzētā sarunu sākuma rakstiski 
informē Komisiju par savu nodomu.
Komisijai sniedzamā informācija ietver 
attiecīgo dokumentāciju, norādi uz 
noteikumiem, kuri tiks aplūkoti sarunās, 

2. Ja ir sāktas sarunas ar trešo valsti, lai 
grozītu spēkā esošu starpvaldību nolīgumu 
vai noslēgtu jaunu starpvaldību nolīgumu, 
dalībvalsts rakstiski informē Komisiju par 
sarunu mērķiem, noteikumiem, kuri tiks 
aplūkoti sarunās, un pārējo būtisko 
informāciju. Ja tiek grozīts spēkā esošs 
nolīgums, Komisijai sniegtajā informācijā 
norāda noteikumus, kuri tiks pārskatīti. 
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sarunu mērķus un pārējo būtisko 
informāciju. Ja tiek grozīts spēkā esošs 
nolīgums, Komisijai sniegtajā informācijā 
norāda noteikumus, kuri tiks pārskatīti. 
Komisija saņemto informāciju dara 
pieejamu visām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā. Attiecīgā dalībvalsts pastāvīgi 
informē Komisiju par notiekošajām 
sarunām. Pēc Komisijas vai attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
piedalīties sarunās kā novērotājs.

Attiecīgā dalībvalsts pastāvīgi informē 
Komisiju par notiekošajām sarunām. Pēc 
attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma 
Komisija var piedalīties sarunās kā 
novērotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts plāno sākt sarunas ar trešo 
valsti, lai grozītu spēkā esošu starpvaldību 
nolīgumu vai noslēgtu jaunu starpvaldību 
nolīgumu, dalībvalsts iespējami agrāk 
pirms paredzētā sarunu sākuma rakstiski 
informē Komisiju par savu nodomu. 
Komisijai sniedzamā informācija ietver 
attiecīgo dokumentāciju, norādi uz 
noteikumiem, kuri tiks aplūkoti sarunās, 
sarunu mērķus un pārējo būtisko 
informāciju. Ja tiek grozīts spēkā esošs 
nolīgums, Komisijai sniegtajā informācijā 
norāda noteikumus, kuri tiks pārskatīti. 
Komisija saņemto informāciju dara 
pieejamu visām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā. Attiecīgā dalībvalsts pastāvīgi 
informē Komisiju par notiekošajām 
sarunām. Pēc Komisijas vai attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
piedalīties sarunās kā novērotājs.

2. Ja dalībvalsts sāk sarunas ar trešo valsti, 
lai grozītu spēkā esošu starpvaldību 
nolīgumu vai noslēgtu jaunu starpvaldību 
nolīgumu, dalībvalsts par to rakstiski 
informē Komisiju. Komisijai sniedzamā 
informācija ietver attiecīgo dokumentāciju, 
norādi uz noteikumiem, kuri tiks aplūkoti 
sarunās, sarunu mērķus un pārējo būtisko 
informāciju. Ja tiek grozīts spēkā esošs 
nolīgums, Komisijai sniegtajā informācijā 
norāda noteikumus, kuri tiks pārskatīti. 
Komisija saņemto informāciju dara 
pieejamu visām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā. Attiecīgā dalībvalsts pastāvīgi 
informē Komisiju par notiekošajām 
sarunām. Pēc Komisijas vai attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
piedalīties sarunās kā novērotājs.

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc starpvaldību nolīguma vai 
grozījumu starpvaldību nolīgumā 
ratifikācijas attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
nolīgumu vai nolīguma grozījumus, tostarp 
to pielikumus un citus dokumentus, kas 
nepārprotami pieminēti nolīgumā vai 
nolīguma grozījumos, Komisijai, kas
saņemtos dokumentus dara pieejamus 
visām pārējām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā, izņemot informācijas konfidenciālās 
daļas, kas norādītas kā konfidenciālas 
saskaņā ar 7. pantu.

3. Pēc starpvaldību nolīguma vai 
grozījumu starpvaldību nolīgumā 
ratifikācijas attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai nolīgumu vai nolīguma 
grozījumus, tostarp to pielikumus un citus 
dokumentus, kas nepārprotami pieminēti 
nolīgumā vai nolīguma grozījumos, ciktāl 
šo citu dokumentu elementu īstenošanai ir 
ietekme uz iekšējā enerģijas tirgus 
darbību vai enerģijas piegādes drošību. 
Dalībvalstis var darīt pieejamus iesniegtās 
informācijas kopsavilkumus. Saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts norādījumiem 
Komisija saņemtos dokumentus dara 
pieejamus visām pārējām dalībvalstīm 
elektroniskā veidā, izņemot informācijas 
konfidenciālās daļas, kas norādītas kā 
konfidenciālas saskaņā ar 7. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc savas ierosmes ne vēlāk kā 
četru nedēļu laikā pēc informācijas 
saņemšanas par sarunu noslēgšanu vai 
pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, kas 
apspriedusi starpvaldību nolīguma 
noslēgšanu, novērtē panāktā nolīguma 
saderību ar Savienības tiesību aktiem, 
pirms nolīgums tiek parakstīts. Ja 
Komisija vai attiecīgā dalībvalsts prasa 
veikt šādu panāktā starpvaldību nolīguma 

Komisija ne vēlāk kā četru nedēļu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 
3. panta 2. punktu var informēt attiecīgo 
dalībvalsti par savu viedokli par panāktā 
nolīguma saderību ar Savienības tiesību 
aktiem. Ja attiecīgā dalībvalsts prasa veikt 
šādu panāktā starpvaldību nolīguma ex-
ante novērtējumu par tā atbilstību 
Savienības tiesību aktiem, panāktais, bet 
vēl neparakstītais starpvaldību nolīguma 
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ex-ante novērtējumu par tā atbilstību 
Savienības tiesību aktiem, panāktais, bet 
vēl neparakstītais starpvaldību nolīguma 
projekts jāiesniedz Komisijā pārbaudei. 
Attiecīgā dalībvalsts atliek nolīguma 
parakstīšanu uz laikposmu līdz četriem 
mēnešiem no dienas, kad Komisijai 
iesniegts starpvaldību nolīguma projekts. 
Vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, 
pārbaudes laikposms var tikt pagarināts. Ja
ir pieprasīta saderības kontrole, taču
Komisija pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

projekts jāiesniedz Komisijā pārbaudei. 
Attiecīgā dalībvalsts atliek nolīguma 
parakstīšanu uz laikposmu līdz diviem
mēnešiem no dienas, kad Komisijai 
iesniegts starpvaldību nolīgums. 
Vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, 
pārbaudes laikposms var tikt pagarināts 
līdz diviem mēnešiem. Ja Komisija 
pārbaudes laikposmā nav veikusi 
novērtējumu, tiek uzskatīts, ka tai nav 
iebildumu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc savas ierosmes ne vēlāk kā 
četru nedēļu laikā pēc informācijas 
saņemšanas par sarunu noslēgšanu vai 
pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, kas 
apspriedusi starpvaldību nolīguma 
noslēgšanu, novērtē panāktā nolīguma 
saderību ar Savienības tiesību aktiem, 
pirms nolīgums tiek parakstīts. Ja Komisija 
vai attiecīgā dalībvalsts prasa veikt šādu 
panāktā starpvaldību nolīguma ex-ante 
novērtējumu par tā atbilstību Savienības 
tiesību aktiem, panāktais, bet vēl 
neparakstītais starpvaldību nolīguma 
projekts jāiesniedz Komisijā pārbaudei. 
Attiecīgā dalībvalsts atliek nolīguma 
parakstīšanu uz laikposmu līdz četriem 
mēnešiem no dienas, kad Komisijai 
iesniegts starpvaldību nolīguma projekts.
Vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, 
pārbaudes laikposms var tikt pagarināts. Ja 
ir pieprasīta saderības kontrole, taču 

Komisija pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, 
kas apspriedusi starpvaldību nolīguma 
noslēgšanu, var novērtēt panāktā nolīguma 
saderību ar Savienības tiesību aktiem, 
pirms nolīgums tiek parakstīts. Ja attiecīgā 
dalībvalsts prasa veikt šādu panāktā 
starpvaldību nolīguma ex-ante novērtējumu 
par tā atbilstību Savienības tiesību aktiem, 
panāktais, bet vēl neparakstītais 
starpvaldību nolīguma projekts jāiesniedz 
Komisijā pārbaudei. Vienojoties ar 
attiecīgo dalībvalsti, pārbaudes laikposms 
var tikt pagarināts. Ja ir pieprasīta 
saderības kontrole, taču Komisija 
pārbaudes laikposmā nav pieņēmusi 
atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai nav 
iebildumu.
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Komisija pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. a) pārskatītu norises saistībā ar 
starpvaldību nolīgumiem;

1. a) pārskatītu norises saistībā ar 
starpvaldību nolīgumiem un nodrošinātu 
konsekvenci un saskaņotību ES ārējās 
attiecībās ar nozīmīgākajām valstīm, kas 
ir enerģijas ražotājas, tranzītvalstis un 
patērētājas;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. b) identificētu kopīgas problēmas 
saistībā ar starpvaldību nolīgumiem un 
apsvērtu atbilstošas darbības, lai risinātu 
šīs problēmas;

1. b) identificētu kopīgas problēmas 
saistībā ar starpvaldību nolīgumiem un 
apsvērtu atbilstošas darbības, lai risinātu 
šīs problēmas, kā arī ierosinātu 
dalībvalstīm šo problēmu iespējamos 
risinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
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6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. c) pamatojoties uz paraugpraksi, 
izstrādātu standarta klauzulas, kuru 
lietojums nodrošinātu turpmāko 
starpvaldību nolīgumu pilnīgu atbilstību 
Savienības tiesību aktiem enerģētikas 
jomā.

1. c) pamatojoties uz paraugpraksi, 
izstrādātu nesaistošus modeļus, kuru 
lietojums nodrošinātu turpmāko 
starpvaldību nolīgumu pilnīgu atbilstību 
Savienības tiesību aktiem enerģētikas 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts, sniedzot Komisijai informāciju 
saskaņā ar šā lēmuma 3. pantu, var norādīt, 
vai kāda informācijas daļa, jo īpaši 
komercinformācija, ir uzskatāma par 
konfidenciālu un vai sniegto informāciju 
var darīt zināmu pārējām dalībvalstīm. 
Komisija ievēro šīs norādes. 
Konfidencialitātes pieprasījumi 
neierobežo pašas Komisijas piekļuvi 
konfidenciālajai informācijai.

Dalībvalsts, sniedzot Komisijai informāciju 
saskaņā ar šā lēmuma 3. pantu, var norādīt, 
vai kāda informācijas daļa, jo īpaši 
komercinformācija, ir uzskatāma par 
konfidenciālu un vai sniegto informāciju 
var darīt zināmu Komisijai vai pārējām 
dalībvalstīm. Komisija ievēro šīs norādes.

Or. en


