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Grozījums Nr. 1
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2008. gada 19. jūnija rezolūciju par 
Komisijas paziņojumu „Virzība uz 
Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību 
hartu” (2008/2006 (INI));

Or. pt

Grozījums Nr. 2
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka atvērts un konkurētspējīgs
Eiropas enerģētikas tirgus ļautu 
nodrošināt zemākas cenas, uzlabojot
Eiropas konkurētspēju un veicinot 
ekonomikas izaugsmi un patērētāju 
labklājību, tādēļ mudina steidzami likvidēt 
fiziskās un regulatīvās barjeras, kas 
traucē šim tirgum efektīvi darboties;

1. uzskata, ka Eiropas tirgu būtu 
jāraksturo daudz zemākām cenām, kā arī 
tam, ka tiek uzlabota vai veicināta 
ekonomikas izaugsme un patērētāju 
labklājība. Diemžēl ir liecības par 
spekulāciju, ko veic enerģijas ražošanas 
un sadales uzņēmumi, kas cenšas 
palielināt peļņu tādā veidā, kas 
acīmredzami nav patērētāju interesēs, un 
šādas darbības ir tieši izraisījusi atvērto 
tirgu doktrīna, lielāka konkurence, 
denacionalizācija, privatizācija un 
visbeidzot tirgus ierobežojumu atcelšana 
uz patērētāju rēķina;

Or. el
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Grozījums Nr. 3
Rachida Dati

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka atvērts un konkurētspējīgs 
Eiropas enerģētikas tirgus ļautu nodrošināt 
zemākas cenas, uzlabojot Eiropas 
konkurētspēju un veicinot ekonomikas 
izaugsmi un patērētāju labklājību, tādēļ 
mudina steidzami likvidēt fiziskās un 
regulatīvās barjeras, kas traucē šim tirgum 
efektīvi darboties;

1. uzskata, ka atvērts un konkurētspējīgs 
Eiropas enerģētikas tirgus ļautu nodrošināt 
zemākas cenas un, pateicoties 
pārredzamām cenām, uzlabot Eiropas 
konkurētspēju un veicināt ekonomikas 
izaugsmi un patērētāju labklājību, tādēļ 
mudina steidzami likvidēt fiziskās un 
regulatīvās barjeras, kas traucē šim tirgum 
efektīvi darboties;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka atvērts un konkurētspējīgs 
Eiropas enerģētikas tirgus ļautu nodrošināt
zemākas cenas, uzlabojot Eiropas 
konkurētspēju un veicinot ekonomikas 
izaugsmi un patērētāju labklājību, tādēļ 
mudina steidzami likvidēt fiziskās un 
regulatīvās barjeras, kas traucē šim tirgum 
efektīvi darboties;

1. uzskata, ka atvērts, konkurētspējīgs, 
integrēts un elastīgs Eiropas enerģētikas 
tirgus ļautu saglabāt apgādes drošību un 
panākt zemākas cenas, kā arī uzlabot
Eiropas konkurētspēju un veicināt
ekonomikas izaugsmi un patērētāju 
labklājību, tādēļ mudina steidzami likvidēt 
fiziskās un regulatīvās barjeras, kas traucē 
šim tirgum efektīvi darboties;

Or. pt

Grozījums Nr. 5
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka atvērts un konkurētspējīgs 
Eiropas enerģētikas tirgus ļautu nodrošināt 
zemākas cenas, uzlabojot Eiropas 
konkurētspēju un veicinot ekonomikas 
izaugsmi un patērētāju labklājību, tādēļ 
mudina steidzami likvidēt fiziskās un
regulatīvās barjeras, kas traucē šim tirgum 
efektīvi darboties;

1. uzskata, ka atvērts un konkurētspējīgs 
Eiropas enerģētikas tirgus ļautu nodrošināt 
zemākas cenas, uzlabot Eiropas 
konkurētspēju un veicināt ekonomikas 
izaugsmi un patērētāju labklājību, tādēļ 
mudina steidzami likvidēt atlikušās 
fiziskās vai regulatīvās barjeras, kas traucē 
šim tirgum efektīvi darboties;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka atvērts un konkurētspējīgs 
Eiropas enerģētikas tirgus ļautu nodrošināt 
zemākas cenas, uzlabojot Eiropas 
konkurētspēju un veicinot ekonomikas 
izaugsmi un patērētāju labklājību, tādēļ 
mudina steidzami likvidēt fiziskās un 
regulatīvās barjeras, kas traucē šim tirgum 
efektīvi darboties;

1. uzskata, ka atvērts un konkurētspējīgs 
Eiropas enerģētikas tirgus ļautu nodrošināt 
zemākas cenas, uzlabot Eiropas 
konkurētspēju un veicināt ekonomikas 
izaugsmi un patērētāju labklājību, tādēļ 
mudina steidzami likvidēt fiziskās un 
regulatīvās barjeras, kas traucē šim tirgum 
būt atvērtam un efektīvi darboties;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Maria do Céu Patrão Neves

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka atvērts un konkurētspējīgs 1. uzskata, ka atvērts un konkurētspējīgs 
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Eiropas enerģētikas tirgus ļautu nodrošināt 
zemākas cenas, uzlabojot Eiropas 
konkurētspēju un veicinot ekonomikas 
izaugsmi un patērētāju labklājību, tādēļ 
mudina steidzami likvidēt fiziskās un 
regulatīvās barjeras, kas traucē šim tirgum 
efektīvi darboties;

Eiropas enerģētikas tirgus ļautu nodrošināt
zemākas cenas, uzlabot Eiropas 
konkurētspēju un veicināt ekonomikas 
izaugsmi un patērētāju labklājību, tādēļ 
mudina steidzami likvidēt fiziskās un 
regulatīvās barjeras, kas traucē šim tirgum 
efektīvi darboties, šim nolūkam 
nodrošinot pienācīgu regulējumu un 
aizsargājot patērētāju intereses tālākajos 
reģionos, kuru ģeogrāfiskajai nošķirtībai 
ir jāpievērš īpaša uzmanība;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver reģionālo tirgu un dalībvalstu 
sadarbības nozīmi barjeru likvidēšanā, 
integrācijas procesa paātrināšanā un tīkla 
efektivitātes palielināšanā;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju pieņemt pasākumus 
konkurences tiesību piemērošanai 
enerģētikas sektoram, jo īpaši attiecībā uz 
trešā tiesību aktu kopuma transponēšanu 
un piemērošanu, kas jau kavējas;

2. mudina dalībvalstis un Komisiju 
pieņemt pasākumus, īstenot noteikumus 
un veicināt darbības, kas nodrošinātu 
taisnīgas un racionāli pamatotas cenas 
pirmās nepieciešamības precēm, 
piemēram, enerģijai, un nekavējoties 
darboties šajā virzienā;
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Or. el

Grozījums Nr. 10
Rachida Dati

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju pieņemt pasākumus 
konkurences tiesību piemērošanai 
enerģētikas sektoram, jo īpaši attiecībā uz 
trešā tiesību aktu kopuma transponēšanu un 
piemērošanu, kas jau kavējas;

2. mudina Komisiju pieņemt pasākumus 
konkurences tiesību piemērošanai 
enerģētikas sektoram, jo īpaši attiecībā uz 
trešā tiesību aktu kopuma transponēšanu un 
piemērošanu, kas jau kavējas; aicina 
Komisiju sniegt sīkāku informāciju par 
visām atlikušajām barjerām, kas traucē 
īstenot trešo enerģētikas tiesību aktu 
kopumu, kā arī konkrētus skaitļus, kas 
raksturotu šo barjeru ietekmi uz 
enerģētikas patēriņa cenām;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju pieņemt pasākumus 
konkurences tiesību piemērošanai 
enerģētikas sektoram, jo īpaši attiecībā uz 
trešā tiesību aktu kopuma transponēšanu un 
piemērošanu, kas jau kavējas;

2. mudina Komisiju pieņemt pasākumus 
efektīvai konkurences tiesību piemērošanai 
enerģētikas sektoram, jo īpaši attiecībā uz 
trešā tiesību aktu kopuma transponēšanu un 
piemērošanu, kas jau kavējas, izdarot 
spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās ievērotu 
saistības, nepieļaujot, ka tās rada jaunus 
šķēršļus, un vajadzības gadījumā 
piemērojot sankcijas; 
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Or. pt

Grozījums Nr. 12
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju pieņemt pasākumus
konkurences tiesību piemērošanai 
enerģētikas sektoram, jo īpaši attiecībā uz 
trešā tiesību aktu kopuma transponēšanu 
un piemērošanu, kas jau kavējas;

2. norāda, ka trešā enerģētikas tiesību 
aktu kopuma nepietiekamas 
transponēšanas dēļ iekšējā enerģijas 
tirgus regulējums vēl nav sniedzis pilnīgu 
labumu iekšējā tirgus dalībniekiem un vēl 
nav pārrobežu iekšējā enerģētikas tirgus;
tādēļ mudina Komisiju izmantot visus tās 
rīcībā esošos līdzekļus, lai garantētu trešā 
enerģētikas tiesību aktu kopuma 
transponēšanu īstenošanu, kas kavējas; 
uzsver, ka konkurences tiesību 
pastiprināšana var palīdzēt panākt lielāku 
apgādes drošību, ja to izmanto, lai 
sekmētu tirgus pieejamību un veicinātu 
ieguldījumus; tādēļ mudina Komisiju 
apņēmīgi turpināt iesākto attiecībā uz 
nozares apsekojumu, lai konkurences
tiesības piemērotu enerģētikas sektoram;  
šajā sakarībā atzinīgi vērtē pašreizējās 
konkurences tiesību procedūras 
enerģētikas nozarē, lai nodrošinātu, ka 
tiek sasniegts mērķis par iekšējā 
enerģētikas tirgus izveidi līdz 2014. gadam 
un ka tiek likvidēti enerģijas piegādātāju 
atkārtoti izveidotie šķēršļi konkurencei; 
norāda, ka dalībvalstu regulatīvajām un 
pretmonopola iestādēm ir izšķiroša loma 
ES tiesību aktu īstenošanā, un mudina 
dalībvalstis piešķirt šīm iestādēm 
vajadzīgo finansējumu un cilvēkresursus;

Or. de
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Grozījums Nr. 13
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka pārrobežu tarifi un 
pārvades tarifu uzkrāšanās apdraud 
pārrobežu energoplūsmu, tirgus 
integrāciju un operatoru konkurenci;
aicina Komisiju pieņemt pasākumus šā 
jautājuma risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka tikai stabili reglamentējošie 
noteikumi ļaus piesaistīt ieguldījumus, 
kas ir nepieciešami, lai šis tirgus varētu 
pastāvīgi attīstīties;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Rachida Dati

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. iesaka Komisijai, piešķirot Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
finansējumu enerģētikas nozarē, dot 
priekšroku projektiem ar lielāko ietekmi uz 

3. iesaka Komisijai, piešķirot Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
finansējumu enerģētikas nozarē, dot 
priekšroku projektiem ar lielāko ietekmi uz 
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iekšējā tirgus darbību, tādējādi veicinot 
konkurenci, atjaunojamo enerģijas veidu 
strauju ienākšanu tirgū un apgādes drošību;

iekšējā tirgus darbību, tādējādi veicinot 
konkurenci, atjaunojamo enerģijas veidu 
strauju ienākšanu tirgū un apgādes drošību; 
uzsver, ka ir svarīgi garantēt stratēģiski 
svarīgas infrastruktūras aizsardzību, kā 
arī ņemt vērā jautājumu par izmaksu 
novirzīšanu patērētājiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Toine Manders

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. iesaka Komisijai, piešķirot Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
finansējumu enerģētikas nozarē, dot 
priekšroku projektiem ar lielāko ietekmi uz 
iekšējā tirgus darbību, tādējādi veicinot 
konkurenci, atjaunojamo enerģijas veidu 
strauju ienākšanu tirgū un apgādes drošību;

3. iesaka Komisijai, piešķirot Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
finansējumu enerģētikas nozarē, dot 
priekšroku projektiem ar lielāko ietekmi uz 
iekšējā tirgus darbību, tādējādi veicinot 
konkurenci, atjaunojamo enerģijas veidu 
strauju ienākšanu tirgū, vajadzīgo 
pārrobežu starpsavienojumu izveidi un 
apgādes drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 17
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa īstenot iniciatīvas, kas mudinātu 
kopīgi plānot energotīklus, lai veicinātu 
Eiropas energotīkla racionalizāciju, 
izmantojot pārrobežu sinerģijas un 
efektīvāku infrastruktūras tīklu, kas ļautu 
pazemināt patērētāju un nozares 
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izmaksas;

Or. pt

Grozījums Nr. 18
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju pieņemt pasākumus, lai 
izskaustu tirgus fragmentāciju un 
traucējumus, pārtraucot tiešas un netiešas 
subsīdijas fosilajam kurināmajam un 
likvidējot patērētājiem piemēroto regulēto 
enerģētikas cenu sistēmu; brīdina par 
nepieciešamību pakāpeniski saskaņot 
dalībvalstu atbalsta sistēmas atjaunojamo 
enerģijas veidu integrācijai un veicināt 
jaudas mehānismus, kas efektīvi darbotos 
pārrobežu līmenī;

4. aicina Komisiju pieņemt pasākumus, lai 
izskaustu tirgus fragmentāciju un 
traucējumus, pārtraucot tiešas un netiešas 
subsīdijas fosilajam kurināmajam un 
likvidējot patērētājiem piemēroto regulēto 
enerģētikas cenu sistēmu; šajā sakarībā 
prasa Komisijai pārbaudīt, vai dažās 
dalībvalstīs spēkā esošie tiesību akti, kas, 
piešķirot ekskluzīvas tiesības, rada 
piegādātāju monopolu un līdz ar rada 
zemāku konkurences līmeni un augstākas 
patēriņa cenas, ir atbilstīgi Līgumiem; 
brīdina par nepieciešamību pakāpeniski 
saskaņot dalībvalstu atbalsta sistēmas 
atjaunojamo enerģijas veidu integrācijai un 
veicināt jaudas mehānismus, kas efektīvi 
darbotos pārrobežu līmenī; uzsver, ka šajā 
sakarībā ir jābūt uzmanīgiem, lai precīzi 
noteiktu, kādi jaudas aizsardzības 
pasākumi ir vajadzīgi un saprātīgi; 

Or. de

Grozījums Nr. 19
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a vērš Komisijas uzmanību uz to, ka ir 
ātri jāsaskaņo dalībvalstu gāzes un 
elektrības tirgu darbība, un šajā nolūkā ir 
oficiāli jāpieņem un nekavējoties jāīsteno 
tīkla kodeksi ar kopējiem noteikumiem, 
kas paredz jaudas sadalīšanas, 
balansēšanas, samaksas iekasēšanas un 
savietojamības mehānismus;

Or. pt

Grozījums Nr. 20
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju sadarboties ar 
PSOET, ACER un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, lai paātrinātu 
tīkla kodeksu izstrādi, kas ir jāveic 
iekļaujošā un pārredzamā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c brīdina Komisiju par nepieciešamību 
nodrošināt, ka tiek efektīvie piemēroti 
tiesību akti, kas stiprina valsts regulatoru 
pilnvaras un neatkarību, lai garantētu 
enerģijas tirgus efektīvu darbību un 
aizstāvētu patērētāju intereses; 
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Or. pt

Grozījums Nr. 22
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d norāda, ka valsts regulējumu 
atšķirības noved pie konkurences tiesību 
atšķirībām; prasa palielināt ACER 
funkcijas un spējas, lai tā varētu sniegt 
lielākas iespējas ciešākai valsts regulatoru
sadarbībai ar mērķi noteikt 
reglamentējošos noteikumus, kas 
netraucētu iekšējā enerģijas tirgus 
darbībai;

Or. pt

Grozījums Nr. 23
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e pilnībā atbalsta pasākumus līdzvērtīgu 
konkurences apstākļu nodrošināšanai, 
kas rada decentralizētus un 
konkurētspējīgus tirgus modeļus, jo tie 
sniedz lielākais iespējas vietējiem 
enerģijas ražotājiem un jauniem nozares 
dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Kyriacos Triantaphyllides
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka tirgus liberalizācija nav 
sniegusi ne attiecīgas iespējas, ne 
nodrošinājusi zemākas cenas 
galapatērētājam un mājsaimniecībām; 
mudina Komisiju pieņemt pasākumus, lai 
patērētājiem nodrošinātu pārredzamību, 
informāciju un izvēles brīvību, kā arī 
aizsargātu patērētājus, kas pieder 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām; prasa 
veicināt jaunus mehānismus efektīvai 
strīdu izšķiršanai un sarunu pozīciju 
līdzsvarošanai starp galapatērētājiem un 
piegādātājiem.

5. uzsver, ka patērētāju aizsardzības 
politikas efektivitāte ir atkarīga no tā, cik 
lielā mērā tiesību aktos ir aizliegta 
patērētāju interesēm kaitējoša prakse un 
pasākumi; norāda, ka tirgus liberalizācija 
nav sniegusi ne attiecīgas iespējas, ne 
nodrošinājusi zemākas cenas 
galapatērētājam un mājsaimniecībām; 
mudina Komisiju pieņemt pasākumus, lai 
patērētājiem nodrošinātu pārredzamību, 
informāciju un izvēles brīvību, kā arī 
aizsargātu patērētājus, kas pieder 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām; prasa 
veicināt jaunus mehānismus efektīvai 
strīdu izšķiršanai un sarunu pozīciju 
līdzsvarošanai starp galapatērētājiem un 
piegādātājiem.

Or. el

Grozījums Nr. 25
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka tirgus liberalizācija nav 
sniegusi ne attiecīgas iespējas, ne 
nodrošinājusi zemākas cenas 
galapatērētājam un mājsaimniecībām; 
mudina Komisiju pieņemt pasākumus, lai 
patērētājiem nodrošinātu pārredzamību, 
informāciju un izvēles brīvību, kā arī 
aizsargātu patērētājus, kas pieder 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām; prasa 
veicināt jaunus mehānismus efektīvai 
strīdu izšķiršanai un sarunu pozīciju 
līdzsvarošanai starp galapatērētājiem un 
piegādātājiem.

5. norāda, ka tirgus liberalizācija nav 
sniegusi ne attiecīgas iespējas, ne 
nodrošinājusi zemākas cenas 
galapatērētājam un jo īpaši 
mājsaimniecībām; mudina Komisiju 
pieņemt pasākumus, lai veicinātu
pārredzamību, informāciju, salīdzināšanu
un patērētāju izvēles brīvību, kā arī 
aizsargātu patērētājus, kas pieder 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām; mudina 
dalībvalstis ieguldīt sociālos pasākumus 
un dalīties paraugpraksē;
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Or. pt

Grozījums Nr. 26
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka tirgus liberalizācija nav 
sniegusi ne attiecīgas iespējas, ne 
nodrošinājusi zemākas cenas 
galapatērētājam un mājsaimniecībām; 
mudina Komisiju pieņemt pasākumus, lai 
patērētājiem nodrošinātu pārredzamību, 
informāciju un izvēles brīvību, kā arī 
aizsargātu patērētājus, kas pieder 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām; prasa 
veicināt jaunus mehānismus efektīvai 
strīdu izšķiršanai un sarunu pozīciju 
līdzsvarošanai starp galapatērētājiem un 
piegādātājiem.

5. norāda — tā kā nav izdevies transponēt 
trešo enerģētikas tiesību aktu kopumu un 
joprojām nav likvidēti visi konkurences 
šķēršļi, tirgus liberalizācija nav sniegusi ne 
attiecīgas iespējas, ne nodrošinājusi 
zemākas cenas galapatērētājam un 
mājsaimniecībām; mudina Komisiju 
pieņemt pasākumus, lai precizētu 
patērētāju tiesības, uzlabotu cenu 
veidošanas un rēķinu sagatavošanas
pārredzamību, informāciju un patērētāju 
izvēles brīvību, kā arī aizsargātu 
patērētājus;

Or. de

Grozījums Nr. 27
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka tirgus liberalizācija nav 
sniegusi ne attiecīgas iespējas, ne 
nodrošinājusi zemākas cenas 
galapatērētājam un mājsaimniecībām;
mudina Komisiju pieņemt pasākumus, lai 
patērētājiem nodrošinātu pārredzamību, 
informāciju un izvēles brīvību, kā arī 
aizsargātu patērētājus, kas pieder 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām; prasa 

5. mudina Komisiju pieņemt pasākumus, 
lai uzlabotu pārredzamību, informāciju un 
patērētāju izvēles brīvību, kā arī aizsargātu 
patērētājus, kas pieder neaizsargātām 
iedzīvotāju grupām; prasa veicināt jaunus 
mehānismus efektīvai strīdu izšķiršanai un 
sarunu pozīciju līdzsvarošanai starp 
galapatērētājiem un piegādātājiem.
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veicināt jaunus mehānismus efektīvai 
strīdu izšķiršanai un sarunu pozīciju 
līdzsvarošanai starp galapatērētājiem un 
piegādātājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka tirgus liberalizācija nav 
sniegusi ne attiecīgas iespējas, ne 
nodrošinājusi zemākas cenas 
galapatērētājam un mājsaimniecībām; 
mudina Komisiju pieņemt pasākumus, lai 
patērētājiem nodrošinātu pārredzamību, 
informāciju un izvēles brīvību, kā arī 
aizsargātu patērētājus, kas pieder 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām; prasa 
veicināt jaunus mehānismus efektīvai 
strīdu izšķiršanai un sarunu pozīciju 
līdzsvarošanai starp galapatērētājiem un 
piegādātājiem.

5. norāda, ka tirgus liberalizācija nav 
sniegusi ne attiecīgas iespējas, ne 
nodrošinājusi zemākas cenas 
galapatērētājam un mājsaimniecībām; 
mudina Komisiju pieņemt pasākumus, lai 
uzlabotu pārredzamību, informāciju,
patērētāju izvēles brīvību, reakciju uz 
patērētāju vajadzībām ievērošanu, 
izmantojot mārketinga inovāciju, kā arī lai 
aizsargātu patērētājus, kas pieder 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām; prasa 
veicināt jaunus mehānismus efektīvai 
strīdu izšķiršanai un sarunu pozīciju 
līdzsvarošanai starp galapatērētājiem un 
piegādātājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 29
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata — lai veicinātu patērētāju 
proaktivitāti energopatēriņa pārvaldībā, 
viņiem ir jārada izpratne par patēriņa 
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kontroles veidiem, enerģijas taupīšanas 
iespējām, energoefektivitāti un 
mazapjoma ražošanu; iesaka Komisijai 
un dalībvalstīm izveidot cenu 
salīdzināšanas tīmekļa vietnes un īstenot 
patērētājiem draudzīgas informācijas 
kampaņas, kurās būtu aktīvi jāpiedalās 
vietējām un reģionālām pašvaldībām;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka kolektīva pāreja jau ir 
patērētājiem radījusi zināmus ieguvumus;
aicina Komisiju veikt pētījumu par 
kolektīvās pārejas shēmām un izvērtēt 
patērētāju iespējamos ieguvumus no 
kolektīvās pārejas enerģētikas nozarē, ka 
arī ar to saistītos riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju būt proaktīvai, 
atklājot un atpazīstot tirgus nepilnības, 
piemēram grūtības mainīt enerģijas 
piegādātājus, nepietiekamu enerģijas 
rēķinu pārredzamību un enerģijas 
piegādātāju piedāvājumu 
nesalīdzināmību, kas liedz patērētājam 
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izdarīt informētu izvēli, un prasa 
Komisijai vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus šādu tirgus nepilnību 
novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Zuzana Roithová, Lara Comi, Sandra Kalniete

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka viedās uzskaites sistēmas un 
mainīgie elektroenerģijas tarifi var būt 
pamudinājums patērētājiem samazināt 
patēriņu un līdz ar to rēķinus, un var 
veicināt lielāku pārredzamību; tomēr 
uzsver, ka pirms šādu uzskaites sistēmu 
ieviešanas ir cita starpā detalizēti jāizvērtē 
patiesais ietaupījumu potenciāls, 
sadarbspēja un ietekmi uz datu 
aizsardzību;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Toine Manders

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka patērētāji dod priekšroku 
lielākai enerģētiskajai neatkarībai un 
aizvien vairāk vēlas ieguldīt paši savā 
enerģijas ražošanā. Tādēļ būtu aktīvi 
jāveicina viedie tīkli un citas iespējas, kas 
ļauj patērētājiem aktīvi piedalīties iekšējā 
enerģijas tirgū;
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Or. en

Grozījums Nr. 34
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a vērš uzmanību uz priekšrocībām, ko 
sniedz mainīgas tīkla maksas 
piemērošana, lai mudinātu patērētājus 
elektroenerģiju izmantot zema 
pieprasījuma periodos un tādējādi 
nodrošinātu racionālu enerģijas 
izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b pauž atbalstu jauniem mehānismiem, 
kas paredzēti efektīvai strīdu izšķiršanai, 
jo īpaši alternatīviem strīdu izšķiršanas 
veidiem, par kuriem pašlaik tiek izstrādāti 
jauni tiesību akti, un sarunu pozīciju 
līdzsvarošanai starp galapatērētājiem un 
piegādātājiem, un uzsver, ka ir jāveicina 
iniciatīvas, kas patērētājiem ļaus ieņemt 
aktīvāku lomu iekšējā enerģijas tirgū un 
līdz ar to stimulēs tirgus konkurenci;

Or. pt

Grozījums Nr. 36
Olga Sehnalová
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Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka ES līmenī būtu jāīsteno 
pasākumi, kas ļautu patērētājiem mainīt 
piegādātāju un nemaksāt sodanaudu par 
līguma laušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b prasa ātri transponēt nesen pieņemto 
direktīvu par alternatīvu strīdu izšķiršanu 
un regulu par tiešsaistes strīdu izšķiršanu, 
kas ir izstrādāti ar mērķi ES mērogā 
garantēt strīdu izšķiršanas iestāžu labāku 
un visaptverošu pieejamību, tostarp ar 
enerģētiku saistītos jautājumos, lai 
nodrošinātu  ātru, vienkāršu un lētu 
strīdu izšķiršanu un sarunu pozīciju 
līdzsvarošanu starp galapatērētājiem un 
piegādātājiem;

Or. de

Grozījums Nr. 38
António Fernando Correia de Campos

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver, ka ir jānovērš enerģētiskā 
nabadzība un raksturīgie tirgus 
traucējumi, un mudina Komisiju paust 
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konkrētu nostāju šajā jautājumā;

Or. pt

Grozījums Nr. 39
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c norāda, ka enerģētikas nozare ir ļoti 
tehniska un patērētājiem visnotaļ grūti 
saprotama; uzskata, ka, ņemot vērā darba 
grupas ziņojumu par ES enerģijas 
mazumtirdzniecības tirgu pārredzamību, 
piedāvājumā, līgumā un rēķinā ir 
jānorāda vieni un tie paši cenas 
komponenti;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d piekrīt darba grupas ziņojumā par ES 
enerģijas mazumtirdzniecības tirgu 
pārredzamību paustajam atzinumam, ka 
cenu salīdzināšanas instrumenti un 
tīmekļa vietnes var būt noderīgi 
patērētājiem, ja tie darbojas neatkarīgi, 
pārredzami un uzticami; atzinīgi vērtē 
domu par cenu salīdzināšanas 
instrumentu pareizības un objektivitātes 
pārbaudīšanu, izmantojot tiešsaistes 
uzticības zīmi; aicina Komisiju izskatīt 
iespēju par šādas uzticības zīmes 
izmantošanu attiecībā uz ES līmeņa cenu 
salīdzināšanas instrumentiem un tīmekļa 
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vietnēm;

Or. en


