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Grozījums Nr. 20
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 194. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu (Euratom) 
un Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību, jo īpaši tā 194. pantu,

Or. en

Pamatojums

Šis lēmums attiecas uz informācijas apmaiņas mehānismu par starpvaldību nolīgumiem 
enerģētikas jomā, tādēļ tas attiecas uz visu veidu enerģijas tirdzniecību. Šā iemesla dēļ 
jāpielāgo juridiskais pamats.

Grozījums Nr. 21
Niki Tzavela

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
trešās enerģētikas paketes 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

Pamatojums

Šā lēmuma mērķis ir nodrošināt mehānismu apmaiņai ar informāciju par starpvaldību 
nolīgumiem, kas tiek slēgti starp dalībvalstīm un trešām valstīm, lai Komisija būtu labāk 
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informēta par dalībvalstu noslēgtajiem nolīgumiem. Kā to paredz šā lēmuma darbības joma, 
Komisijai vajadzētu sniegt juridiskas konsultācijas dalībvalstīm, kad tās apspriežas ar trešām 
valstīm. Juridiskie aspekti būtu jāaplūko šķirti no politiski ekonomiskajiem apsvērumiem, kas 
rodas Savienības iestāžu pieņemto ad hoc lēmumu rezultātā.

Grozījums Nr. 22
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) atzīstot, ka enerģētikas jomā 
starptautiskajai sadarbībai ir centrālā 
loma, visiem starpvaldību nolīgumiem ir 
jābūt balstītiem uz savstarpējas atzīšanas 
principu ar attiecīgajām trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 23
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 aizsardzības 
nodrošināšanai ir vajadzīgs, lai
procedūras enerģijas importam Savienībā 
no trešām valstīm būtu pārredzamas un 
tajās būtu ņemtas vērā patērētāju 
ekonomiskās 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 
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aizsargā enerģijas piegādi. Tomēr ir 
būtiski svarīgi, lai arī turpmāk 
dalībvalstīm saglabātos atbildība par 
starpvaldību nolīgumu saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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) 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 Savienības 
ilgtermiņa mērķiem enerģētikas un 
klimata jomā un efektīvi aizsargā enerģijas 
piegādi, vienlaikus izvairoties no 
pārmērīgas jaudas uzkrāšanas un tādējādi 
nodrošinot ekonomisko efektivitāti, 
ilgtspējību un taisnīgas patēriņa cenas.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums
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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) 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 un mazina 
jebkādus iespējamos Eiropas ražotāju un 
patērētāju ieguvumus no tā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Giles Chichester

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) 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. Pienācīgs
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.
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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 uz visiem
starpvaldību nolīgumiem, kas ietekmē 
gāzes, naftas vai elektroenerģijas piegādi, 
ko veic, izmantojot fiksētu infrastruktūru, 
vai kas ietekmē Savienībā importēto 
enerģijas daudzumu no trešām valstīm.
Saistībā ar šo lēmumu arī visus līgumus 
starp dalībvalstīm un valstu īpašumā 
esošām komercstruktūrām trešās valstīs 
uzskata par „starpvaldību nolīgumiem”.

Or. en

Grozījums Nr. 28
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 

(4) Jaunajam informācijas apmaiņas 
mehānismam būtu jāattiecas tikai uz 
starpvaldību nolīgumiem enerģijas 
importa jomā, 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 
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daudzumu no trešām valstīm. daudzumu no trešām valstīm. Mehānismā 
netiek iekļauts gāzes, naftas vai 
elektroenerģijas eksports.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Maria Da Graça Carvalho

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 ietekmē
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.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Krišjānis Kariņš

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 

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

gāzes, naftas vai elektroenerģijas piegādi, 
ko veic, izmantojot fiksētu infrastruktūru, 
vai kas ietekmē Savienībā importēto 
enerģijas daudzumu no trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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 var 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.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi LESD 101. pantam un 107. panta 1. punktam  frāze „var ietekmēt” šķiet 
piemērotāka, lai apzīmētu dažādo pašreizējo un nākotnē sagaidāmo ietekmi uz iekšējo tirgu 
vai energoapgādes drošību.

Grozījums Nr. 32
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Komisijai būtu jānodrošina, ka tiek 
ievērotas Eiropas patērētāju intereses, 
uzstājot uz to, ka starpvaldību nolīgumiem 
enerģētikas jomā ir jāatbilst ES tiesību 
aktiem, īpaši noteikumiem, kuri attiecas 
uz iekšējo enerģijas tirgu un trešo pušu 
piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Uz nolīgumiem par enerģijas 
tirdzniecību, kas noslēgti ar trešām 
valstīm, kuru pamatmērķis ir novērst 
tādas tirdzniecības barjeras kā tarifi un 
kvotas, attiecas LESD 207. pants.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Starpvaldību nolīgumus, kas pilnībā 
jāpaziņo Komisijai, pamatojoties uz citiem 
Savienības aktiem, piemēram, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. …/…, ar ko nosaka pārejas pasākumus 

(5) Starpvaldību nolīgumus, kas pilnībā 
jāpaziņo Komisijai, pamatojoties uz
[Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(ES) Nr. …/…, ar ko nosaka pārejas 
pasākumus divpusējiem ieguldījumu 
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divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm], būtu 
jāizslēdz no informācijas apmaiņas 
mehānisma, ko izveido ar šo lēmumu.

nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm], būtu jāizslēdz no informācijas 
apmaiņas mehānisma, ko izveido ar šo 
lēmumu. Tomēr Komisijai būtu jāveic 
šādu dalībvalstu un trešo valstu starpā 
noslēgtu divpusēju nolīgumu par 
ieguldījumu veikšanu pārbaude attiecībā 
uz tajos ietvertiem īpašiem noteikumiem 
enerģētikas jomā, uz kuriem attiecas šā 
lēmuma darbības joma, un pēc šādas 
pārbaudes būtu jāiesniedz ziņojums 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Bendt Bendtsen

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai veicinātu savstarpējības principa 
ievērošanu Savienības ārējā enerģētikas 
dimensijā, vajadzētu mudināt dalībvalstis 
parakstīt nolīgumus tikai ar tādām trešām 
valstīm, kuru tiesību akti enerģētikas 
jomā atbilst ES tirgus noteikumiem, īpaši 
trešās enerģētikas paketes noteikumiem 
par īpašumtiesību atsaistīšanu1.
____________
1 OV L 211, 14.8.2009.

Or. da

Pamatojums

Enerģijas tirgu integrācija palielina tirgu efektivitāti, tādēļ investoriem un tirgus operatoriem 
vajadzētu būt tādām pašām iespējām darboties trešās valstīs kā trešo valstu investoriem un 
operatoriem darboties ES.
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Grozījums Nr. 36
Lena Kolarska-Bobińska

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) Šis lēmums neattiecas uz nolīgumiem 
starp komercstruktūrām, izņemot tiktāl, 
ciktāl starpvaldību nolīgumi nepārprotami 
atsaucas uz šādiem komercnolīgumiem, vai 
uz izņēmuma gadījumiem, kad attiecībā 
uz enerģētikas projektu, kuram ir ietekme 
uz iekšējo enerģijas tirgu vai 
energoapgādes drošību, nav noslēgts 
starpvaldību nolīgums. 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

Grozījums Nr. 37
Gaston Franco

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) Šis lēmums nedrīkst 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. fr
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Grozījums Nr. 38
Fiorello Provera

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) Šis lēmums neattiecas 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

Pamatojums

Nolīgumi starp komercstruktūrām ir jāizslēdz no šā lēmuma darbības jomas, jo tie ir svarīgi 
konkurences instrumenti un tiem ir jāpaliek konfidenciāliem. Turklāt nesen pieņemti ES 
noteikumi jau paredz, ka privātiem uzņēmumiem ir jāiesniedz Eiropas Komisijai informācija 
par komerciāliem līgumiem (Regula ES Nr. 994/2010 un Regula ES Nr. 1227/2011). Šobrīd 
ES iestādēm vajadzētu īstenot šos noteikumus, nevis pieņemt jaunus.

Grozījums Nr. 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(7) Šis lēmums neattiecas 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 
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Komisijā konsultācijas saņemšanai, lai 
novērstu iespējamās pretrunas ar 
Savienības tiesību aktiem.

aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Niki Tzavela

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) Šis lēmums neattiecas 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

Pamatojums

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Grozījums Nr. 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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 vajadzētu būt izvēlei 
paziņot Komisijai par sarunām saistībā ar 
jaunu starpvaldību nolīgumu noslēgšanu 
vai grozījumu veikšanu spēkā esošajos 
starpvaldību nolīgumos. Ja dalībvalsts 
izvēlas ziņot Komisijai, Komisija pastāvīgi 
jāinformē par notiekošajām sarunām.
Dalībvalstis var uzaicināt Komisiju
piedalīties sarunās kā novērotāju.
Dalībvalstis sarunās ar trešām valstīm var 
arī prasīt Komisijas palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 42
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 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. 43
Niki Tzavela
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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 vajadzētu būt izvēlei 
paziņot Komisijai par sarunām saistībā ar 
jaunu starpvaldību nolīgumu noslēgšanu 
vai grozījumu veikšanu spēkā esošajos 
starpvaldību nolīgumos. Ja dalībvalsts 
izvēlas ziņot Komisijai, Komisija pastāvīgi 
jāinformē par notiekošajām sarunām.
Dalībvalstis var uzaicināt Komisiju
piedalīties sarunās kā novērotāju.
Dalībvalstis sarunās ar trešām valstīm var 
arī prasīt Komisijas palīdzību.

Or. en

Pamatojums

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Grozījums Nr. 44
Giles Chichester

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 

(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. Dalībvalstis var lūgt Komisijai, 
lai sarunās ar trešām valstīm tā piedalās kā 
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sarunās ar trešām valstīm var arī prasīt 
Komisijas palīdzību.

novērotāja vai sniedz palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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) Komisijai būtu jānovērtē panāktā 
nolīguma saderība ar Savienības tiesību 
aktiem un ES ilgtermiņa mērķiem 
enerģētikas un klimata jomā, pirms 
nolīgums tiek parakstīts, un jāsniedz 
atzinums par nepieciešamību vēlreiz veikt 
sarunas par nolīgumu, lai nodrošinātu 
saderību ar ES tiesību aktiem, un šis 
atzinums attiecīgajai dalībvalstij būtu 
pienācīgi jāņem vērā. Ja dalībvalsts 
pienācīgi neņem vērā šo atzinumu, 
Komisijai būtu jāuzsāk pārkāpumu 
tiesvedība.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Giles Chichester

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) Komisijai vajadzētu pēc tās 
dalībvalsts pieprasījuma, kas apspriedusi 
starpvaldību nolīguma noslēgšanu, novērtēt 
panāktā nolīguma saderību ar Savienības 
tiesību aktiem, pirms nolīgums tiek 
parakstīts.
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Or. en

Grozījums Nr. 47
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. 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Visus galīgos, ratificētos nolīgumus, 
uz kuriem attiecas šis lēmums, būtu 
jāpārsūta Komisijai, lai informāciju varētu 
pilnībā paziņot visām pārējām 
dalībvalstīm.

(11) Visus galīgos, ratificētos starpvaldību
nolīgumus, uz kuriem attiecas šis lēmums, 
būtu jāpārsūta Komisijai, lai informāciju 
varētu pilnībā paziņot visām pārējām 
dalībvalstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Giles Chichester

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai visa saņemtā informācija 
jādara pieejama visām pārējām 
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.

(12) Komisijai visa piemērotā informācija 
jādara pieejama visām pārējām 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai visa saņemtā informācija 
jādara pieejama visām pārējām 
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 

(12) Komisijai visa saņemtā informācija 
jādara pieejama visām pārējām 
dalībvalstīm drošā 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 
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publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem.

publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Krišjānis Kariņš

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) Pastāvīga informācijas apmaiņa par 
starpvaldību nolīgumiem Savienības līmenī 
ļauj attīstīt paraugprakses. Pamatojoties uz 
šīm paraugpraksēm, Komisijai būtu
jāiesaka nesaistošas standarta klauzulas 
izmantošanai starpvaldību nolīgumos starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm. Šīm 
standarta klauzulām jo īpaši būtu 
jāattiecas uz starpvaldību nolīgumu 
saderību ar Savienības tiesību aktiem 
konkurences jomā un iekšējā enerģijas 
tirgus noteikumiem. Šo juridiski 
nesaistošo standarta klauzulu izmantošanai 
būtu jānovērš pretrunas starp starpvaldību 
nolīgumiem un Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Maria Da Graça Carvalho

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 

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

izmantošanai starpvaldību nolīgumos starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm. Šo juridiski 
nesaistošo standarta klauzulu izmantošanai 
būtu jānovērš pretrunas starp starpvaldību 
nolīgumiem un Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Bernd Lange

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ņemot vērā to, ka ir iekšējais 
enerģijas tirgus un kopēja ES enerģētikas 
stratēģija, starpvaldību nolīgumiem ir 
ietekme uz kopējo politiku. Šā iemesla dēļ 
jānodrošina, ka starpvaldību nolīgumi 
atbilst kopējās politikas koncepcijai.

Or. de

Grozījums Nr. 54
Bernd Lange

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Daudzi nolīgumi enerģētikas jomā 
daļēji attiecas uz investīcijām. Piemēram, 
enerģētikas hartā ir iekļauti investīciju 
noteikumi. Šā iemesla dēļ jānodrošina 
konsekvence starp enerģijas nolīgumiem 
un investīciju nolīgumiem. Jo īpaši jāņem 
vērā Eiropas Parlamenta tiesības un 
ieteikumi attiecībā uz investīciju politiku 
nākotnē.

Or. de
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Grozījums Nr. 55
Bernd Lange

Lēmuma priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Koordinējot starpvaldību 
nolīgumus, Komisijai vajadzētu rīkoties 
aktīvi un pamudinoši, lai nodrošinātu, ka 
visus nospraustos mērķus ir iespējams 
sasniegt.

Or. de

Grozījums Nr. 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā
Konrad Szymański
ECR grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
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, lai varētu tiekties uz 
saskaņotu ārējo rīcību enerģētikas jomā, 
nodrošināt saderību ar Savienības tiesību 
aktiem, un sasniegt tādu energoapgādes 
drošības līmeni, kāds paredzēts Savienības 
ilgtermiņa enerģijas un klimata mērķos, 
tostarp aprakstīts ceļvežos 2050. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
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, ko enerģētikas jomā slēdz 
dalībvalstis ar trešām valstīm.

Or. ro

Grozījums Nr. 58
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
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.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Michael Theurer

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šis lēmums neattiecas uz starpvaldību 
nolīgumiem, uz kuriem saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem pilnībā jau tiek 
attiecinātas citas konkrētas paziņošanas 
procedūras, izņemot starpvaldību 

2. Šis lēmums neattiecas uz starpvaldību 
nolīgumiem, uz kuriem saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem pilnībā jau tiek 
attiecinātas citas konkrētas paziņošanas 
procedūras, izņemot starpvaldību 
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nolīgumus, kas jāiesniedz Komisijai 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 
13. panta 6. punktu.

nolīgumus, kas jāiesniedz Komisijai 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 
13. panta 6. punktu.

Tomēr Komisijai izvērtē šādus dalībvalstu 
un trešo valstu starpā noslēgtus 
divpusējus nolīgumus par ieguldījumu 
veikšanu attiecībā uz tajos ietvertiem 
īpašiem noteikumiem enerģētikas jomā, 
uz kuriem attiecas šā lēmuma darbības 
joma, un pēc šādas pārbaudes iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) "starpvaldību nolīgumi" ir jebkuri 
juridiski saistoši nolīgumi starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kas, 
iespējams, ietekmēs iekšējā enerģijas 
tirgus darbību vai energoapgādes drošību 
Savienībā;

1) "starpvaldību nolīgumi" ir jebkuri 
juridiski saistoši nolīgumi starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas 
jomā.  Saistībā ar šo lēmumu arī visus 
līgumus starp dalībvalstīm un valstu 
īpašumā esošām komercstruktūrām trešās 
valstīs uzskata par „starpvaldību 
nolīgumiem”.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Krišjānis Kariņš

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) "starpvaldību nolīgumi" ir jebkuri 
juridiski saistoši nolīgumi starp 

1) „starpvaldību nolīgumi” ir jebkuri 
juridiski saistoši nolīgumi starp 
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dalībvalstīm un trešām valstīm, kas, 
iespējams, ietekmēs iekšējā enerģijas tirgus 
darbību vai energoapgādes drošību 
Savienībā;

dalībvalstīm un trešām valstīm, kas
ietekmē iekšējā enerģijas tirgus darbību vai
energoapgādes drošību Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) "starpvaldību nolīgumi" ir jebkuri 
juridiski saistoši nolīgumi starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kas, 
iespējams, ietekmēs iekšējā enerģijas tirgus 
darbību vai energoapgādes drošību 
Savienībā;

1) „starpvaldību nolīgumi” ir jebkuri 
juridiski saistoši nolīgumi starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kas
ietekmē iekšējā enerģijas tirgus darbību vai 
energoapgādes drošību Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) "starpvaldību nolīgumi" ir jebkuri 
juridiski saistoši nolīgumi starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kas, 
iespējams, ietekmēs iekšējā enerģijas tirgus 
darbību vai energoapgādes drošību 
Savienībā;

1) "starpvaldību nolīgumi" ir jebkuri 
juridiski saistoši nolīgumi vai saprašanās 
memorandi starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm, kas, iespējams, ietekmēs iekšējā 
enerģijas tirgus darbību vai energoapgādes 
drošību Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) "starpvaldību nolīgumi" ir jebkuri 
juridiski saistoši nolīgumi starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kas, 
iespējams, ietekmēs iekšējā enerģijas tirgus 
darbību vai energoapgādes drošību 
Savienībā;

1) „starpvaldību nolīgumi” ir jebkuri 
juridiski saistoši nolīgumi starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kas var 
ietekmēt iekšējā enerģijas tirgus darbību 
vai energoapgādes drošību Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi LESD 101. pantam un 107. panta 1. punktam  frāze „var ietekmēt” šķiet 
piemērotāka, lai apzīmētu dažādo pašreizējo un nākotnē sagaidāmo ietekmi uz iekšējo tirgu 
vai energoapgādes drošību.

Grozījums Nr. 65
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „komercnolīgumi” ir jebkuri juridiski 
saistoši starp komercstruktūrām noslēgti 
nolīgumi par enerģijas infrastruktūras 
izveidi, izmantošanu un darbību vai trešo 
valstu veiktu piegādi vai pakalpojumiem, 
kuriem varētu būt ietekme uz iekšējā 
enerģijas tirgus darbību vai 
energoapgādes drošību Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Bendt Bendtsen

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 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. Sešu mēneši 
laikā pēc tam, kad iesniegts starpvaldību 
nolīgumu pilns teksts, Komisija novērtē to 
saderību ar ES tiesību aktiem, īpaši tiem 
ES tiesību aktiem, kuri reglamentē 
konkurenci un iekšējo enerģijas tirgu. Ja 
Komisija uzskata, ka iesniegtais 
starpvaldību nolīgums nav saderīgs ar ES 
tiesību aktiem, attiecīgā dalībvalsts veic 
visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
novērstu atklāto nesaderību. Komisija 
saņemtos dokumentus dara pieejamus 
visām pārējām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā, taču neatklāj informāciju, kuru 
attiecīgā dalībvalsts ir atzinusi par 
konfidenciālu.

Or. da

Grozījums Nr. 67
Niki Tzavela

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 

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 
šā lēmuma stāšanās spēkā iesniedz 
Komisijai pilnībā visus spēkā esošus un 
provizoriski piemērotus starpvaldību 
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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.

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. Šī prasība neattiecas uz 
nolīgumiem starp komercstruktūrām. 
Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek 
pilnībā iesniegti starpvaldību nolīgumi,
tostarp to pielikumi un citi dokumenti, uz 
kuriem tie skaidri atsaucas, kā arī to 
grozījumi, Komisija novērtē to saderību ar 
Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ar ES 
konkurences tiesībām un iekšējā enerģijas 
tirgus tiesību aktiem. Ja iesniegtais 
starpvaldību nolīgums nav saderīgs ar 
Savienības tiesību aktiem, dalībvalsts veic 
visus attiecīgos pasākumus, lai novērstu 
šo atklāto nesaderību. Komisija saņemtos 
dokumentus dara pieejamus visām 
pārējām dalībvalstīm elektroniskā veidā, 
taču neatklāj informāciju, kuru attiecīgā 
dalībvalsts ir norādījusi kā konfidenciālu.

Or. en

Pamatojums

Nav nekādas vajadzības iesniegt citus dokumentus, kuriem nav ietekmes uz iekšējo tirgu.
Nolīgumi starp komercstruktūrām ir svarīgi konkurencei, un tiem arī turpmāk ir jābūt 
konfidenciāliem. Ja tā nav, tiek nodarīts kaitējums uzņēmuma komerciālajām pozīcijām.

Grozījums Nr. 68
Marian-Jean Marinescu

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 

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 
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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.

valstīm, tostarp to pielikumus un citus 
dokumentus, kas nepārprotami pieminēti, 
kā arī visus to grozījumus. Sešu mēnešu 
laikā pēc tam, kad iesniegts pilns 
starpvaldību nolīgumu teksts, tostarp to 
pielikumi un citi dokumenti, uz kuriem tie 
skaidri atsaucas, kā arī to grozījumi,
Komisija iesniedz attiecīgajai dalībvalstij 
komentārus par to saderību ar Savienības 
tiesību aktiem. Dalībvalstis dara visu 
iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk, bet ne 
vēlāk kā tad, kad tiek veikti pirmie 
grozījumi vai uzsāktas atkārtotas sarunas, 
izpildītu komentāros minētās prasības. 
Komisija saņemtos dokumentus, izņemot 
daļas, kas saskaņā ar 7. pantu atzītas par 
konfidenciālām, kā arī norādes par 
nesaderību ar Savienības tiesību aktiem, 
ja tādas ir, 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. 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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 
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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.

saņemtos dokumentus, izņemot daļas, kas 
saskaņā ar 7. pantu atzītas par 
konfidenciālām, dara pieejamus visām 
pārējām dalībvalstīm elektroniskā veidā. Ja 
iesniegtie starpvaldību nolīgumi neatbilst 
Savienības tiesību aktiem, Komisija uzsāk 
pārkāpumu tiesvedību. 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. 70
Lena Kolarska-Bobińska

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 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. Dalībvalstis 
iesniedz šos nolīgumus visās to oficiālajās 
valodās, kā arī katra nolīguma 
kopsavilkumu trijās Komisijas darba 
valodās. Komisija saņemtos dokumentus 
dara pieejamus visām pārējām dalībvalstīm
drošā 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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Pamatojums

Komisijai un pārējām dalībvalstīm ir vajadzīgas visas valodu versijas, lai nodrošinātu, ka 
nolīgums tiek pilnībā izprasts, kā arī lai pamanītu iespējamo nesaderību un kļūdas dažādās 
valodu versijās. Nolīguma kopsavilkums trijās Komisijas darba valodās ļautu dalībvalstu 
amatpersonām labāk saprast nolīgumu, kas sastādīts valodā, ko viņi nepārzina (piemēram, 
Spānijas amatpersonai būtu grūti pārbaudīt oficiālu dokumentu, kurš pieejams tikai krievu un 
grieķu valodā).

Grozījums Nr. 71
Gaston Franco

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 pilnībā visus spēkā esošus un 
provizoriski piemērotus starpvaldību 
nolīgumus starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm, tostarp to pielikumus un citus
nekomerciālus dokumentus, kas 
nepārprotami pieminēti, kā arī visus to 
grozījumus. Komisija saņemtos 
dokumentus dara pieejamus visām pārējām 
dalībvalstīm tādā formā, kāda ir 
piemērota, lai nodrošinātu sensitīvas 
informācijas aizsardzību. 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. fr

Grozījums Nr. 72
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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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 
var 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. 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

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, taču neatklāj informāciju, kuru 
attiecīgā dalībvalsts ir norādījusi kā 
konfidenciālu. Spēkā esoši vai provizoriski 
piemēroti starpvaldību nolīgumi, kas jau ir 
paziņoti Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 
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prasībām, ir uzskatāmi par paziņotiem 
saskaņā ar šo lēmumu.

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. 74
Giles Chichester

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 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, izņemot daļas, kas 
saskaņā ar 7. pantu atzītas par
konfidenciālām, 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. 75
Fiorello Provera

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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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 var 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. Šī prasība 
neattiecas uz nolīgumiem starp 
komercstruktūrām. 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

Pamatojums

Nolīgumi starp komercstruktūrām ir nepārprotami jāizslēdz no lēmuma darbības jomas.
Informācijas atklāšana par šādiem nolīgumiem var nopietni kaitēt jebkura Eiropas uzņēmuma 
komerciālajām pozīcijām attiecībā pret trešo valstu piegādātājiem, kā arī konkurencei iekšējā 
tirgū un energoapgādes drošībai ES.

Grozījums Nr. 76
Gaston Franco

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 

svītrots
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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.

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Marian-Jean Marinescu

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 

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, izņemot 
daļas, kas saskaņā ar 7. pantu atzītas par 
konfidenciālām, kā arī norādes par 
nesaderību ar Savienības tiesību aktiem, 
ja tādas ir, dara pieejamu visām 
dalībvalstīm elektroniskā veidā. Attiecīgā 
dalībvalsts pastāvīgi informē Komisiju par 
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piedalīties sarunās kā novērotājs. notiekošajām sarunām. Divu nedēļu laikā
pēc tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
paziņojumu Komisijai, Komisija 
attiecīgajām dalībvalstīm dara zināmus 
savus komentārus par apspriestā 
nolīguma saderību ar Savienības tiesību 
aktiem. Pēc Komisijas vai attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
piedalīties sarunās kā novērotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 78
András Gyürk

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 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. Ja to pieprasa Komisija vai
attiecīgā dalībvalsts, Komisija piedalās
sarunās kā novērotājs. Komisija nodrošina 
sarunās iesaistīto dalībvalsti ar 
nesaistošām standarta klauzulām, kas 
izstrādātas atbilstīgi 6. panta 1. punktam, 
un sniedz turpmāku juridisku padomu 
sarunās iesaistītajai dalībvalstij par to, kā 
izvairīties no apspriestā starpvaldību 
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nolīguma un Savienības tiesību aktu 
nesaderības. Ja dalībvalsts lūdz Komisijas 
palīdzību sarunām ar trešo valsti, 
Komisija sniedz lūgto palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Standarta klauzulu pieejamība, sākot sarunas, laikus palīdzētu novērst to, ka starpvaldību 
nolīgumi ir pretrunā Savienības tiesību aktiem. Tā kā visam nolīguma tekstam ir jāatbilst 
Savienības tiesību aktiem, bet standarta klauzulas visam nolīguma tekstam varētu nebūt 
pieejamas, Komisija sniedz turpmāku juridisko palīdzību, lai izvairītos no iespējamas 
neatbilstības. Ja dalībvalsts lūdz Komisijai aktīvi palīdzēt sarunu procesā, nevajadzētu ļaut 
Komisijai iespēju izvēlēties, vai sniegt palīdzību vai nesniegt.

Grozījums Nr. 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 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.
Attiecīgā dalībvalsts pastāvīgi informē 
Komisiju par notiekošajām sarunām.

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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 plāno sākt sarunas ar trešo 
valsti, lai grozītu spēkā esošu starpvaldību 
nolīgumu vai noslēgtu jaunu starpvaldību 
nolīgumu, dalībvalsts iespējami agrāk un 
nekādā gadījumā vēlāk kā 3 mēnešus
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. Komisijai ir tiesības piedalīties 
sarunās novērotāja statusā un pēc 
dalībvalsts lūguma sniegt tai juridisku 
padomu.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu juridisko noteiktību, instrumentā būtu jānosaka precīzs termiņš, kurš 
dalībvalstīm ir jāievēro, informējot Komisiju par nodomu uzsākt sarunas. Komisijai ir jābūt 
tiesīgai piedalīties šajās sarunās, lai varētu palīdzēt dalībvalstij, kā to paredz lēmuma 
4. pants, un, ja dalībvalsts to lūdz, sniegt tai juridisku padomu procedūras laikā.

Grozījums Nr. 81
Silvia-Adriana Ţicău
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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 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. Tā sniedz dalībvalstij norādes par 
to, kā vest sarunas, lai nodrošinātu 
atbilsmi ES tiesību aktiem un solidaritāti 
dalībvalstu starpā un garantētu piegādi. 
Attiecīgā dalībvalsts pastāvīgi informē 
Komisiju par notiekošajām sarunām. Pēc 
Komisijas vai attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma Komisija var piedalīties 
sarunās kā novērotājs.

Or. ro

Grozījums Nr. 82
Fiorello Provera

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.

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 var
rakstiski informēt Komisiju par savu 
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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.

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. Šī 
prasība neattiecas uz nolīgumiem starp 
komercstruktūrām. Attiecīgā dalībvalsts 
pastāvīgi informē Komisiju par 
notiekošajām sarunām. Pēc Komisijas vai 
attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma 
Komisija var piedalīties sarunās kā 
novērotājs.

Or. en

Pamatojums

Nolīgumi starp komercstruktūrām ir jāizslēdz no šā lēmuma darbības jomas, jo tie ir svarīgi 
konkurences instrumenti iekšējā tirgū. Jo īpaši priekšlaicīga informācijas atklāšana par 
šādiem nolīgumiem var nopietni kaitēt jebkura Eiropas uzņēmuma sarunu pozīcijām attiecībā 
pret trešo valstu piegādātājiem un energoapgādes drošībai ES.

Grozījums Nr. 83
Giles Chichester

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 

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, izņemot 
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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.

daļas, kas saskaņā ar 7. pantu atzītas par 
konfidenciālām, dara pieejamu visām 
dalībvalstīm elektroniskā veidā. Attiecīgā 
dalībvalsts pastāvīgi informē Komisiju par 
notiekošajām sarunām. Pēc attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
piedalīties sarunās kā novērotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 84
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 attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma Komisija var piedalīties 
sarunās kā novērotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Niki Tzavela
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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 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. Dalībvalstis var uzaicināt 
Komisiju piedalīties sarunās kā novērotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Lena Kolarska-Bobińska

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 

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 
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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.

informāciju. Ja tiek grozīts spēkā esošs 
nolīgums, Komisijai sniegtajā informācijā 
norāda noteikumus, kuri tiks pārskatīti.
Komisija saņemto informāciju dara 
pieejamu visām dalībvalstīm drošā
elektroniskā veidā. Attiecīgā dalībvalsts 
pastāvīgi informē Komisiju par 
notiekošajām sarunām. Pēc Komisijas vai 
attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma 
Komisija var piedalīties sarunās kā 
novērotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc sarunu noslēgšanas dalībvalstis 
iesniedz Komisijai izvērtēšanai 
apspriestos, bet vēl neparakstītos 
starpvaldību nolīgumus, tostarp to 
pielikumus un citus dokumentus, uz 
kuriem tajos ir skaidras atsauces.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Michael Theurer

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm neprasa iesniegt 
Komisijai informāciju, kuru tās uzskata 
par konfidenciālu.

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 pielikumus. Turklāt ja 
šajos nolīgumos ir nepārprotama norāde 
uz citiem dokumentiem, dalībvalstis 
iesniedz arī šos dokumentus tiktāl, ciktāl
to elementiem ir ietekme uz iekšējā 
enerģijas tirgus darbību un
energoapgādes drošību Savienībā. Taču šī 
prasība neattiecas uz nolīgumiem starp 
komercstruktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Niki Tzavela

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 pielikumus. Turklāt ja 
šajos nolīgumos ir nepārprotama norāde 
uz citiem dokumentiem, dalībvalstis 
iesniedz arī šos dokumentus tiktāl, ciktāl
to elementiem ir ietekme uz iekšējā 
enerģijas tirgus darbību un 
energoapgādes drošību Savienībā. Taču šī 
prasība neattiecas uz nolīgumiem starp 
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komercstruktūrām.

Or. en

Pamatojums

Komisijai ir jāiesniedz tikai tie „citi dokumenti”, kuriem ir ietekme uz iekšējo tirgu. Nolīgumi 
starp komercstruktūrām ir svarīgi konkurencei, un tiem arī turpmāk ir jābūt konfidenciāliem.
Ja tā nav, tiek nodarīts kaitējums uzņēmuma komerciālajām pozīcijām. Ja Komisija šādu 
informāciju izplata visām pārējām dalībvalstīm, tiek pārkāpts 4. februāra Ministru Padomes 
mandāta priekšlikums attiecībā uz šo jautājumu.

Grozījums Nr. 91
Fiorello Provera

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 var 
iesniegt nolīgumu vai nolīguma 
grozījumus, tostarp to pielikumus un citus 
dokumentus, kas nepārprotami pieminēti 
nolīgumā vai nolīguma grozījumos,
izņemot nolīgumus starp 
komercstruktūrām, Komisijai, kas 
saņemtos dokumentus dara pieejamus 
visām pārējām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā, izņemot informācijas konfidenciālās 
daļas, kas norādītas kā konfidenciālas 
saskaņā ar 7. pantu.

Or. en

Pamatojums

Nolīgumi starp komercstruktūrām ir nepārprotami jāizslēdz no šā lēmuma darbības jomas, jo 
tie ir svarīgi konkurences instrumenti iekšējā tirgū. Jo īpaši ex-ante vai ex-post  informācijas 
atklāšana par šādiem nolīgumiem var nopietni kaitēt jebkura Eiropas uzņēmuma 
komerciālajām un sarunu pozīcijām attiecībā pret trešo valstu piegādātājiem un kaitēt 
konkurencei iekšējā tirgū un energoapgādes drošībai ES.
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Grozījums Nr. 92
Gaston Franco

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 
nolīgumu vai nolīguma grozījumus, tostarp 
to pielikumus un citus nekomerciālus
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.

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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 drošā
elektroniskā veidā, izņemot informācijas 
konfidenciālās daļas, kas norādītas kā 
konfidenciālas saskaņā ar 7. pantu.

Or. en



AM\889089LV.doc 47/70 PE480.533v01-00

LV

Grozījums Nr. 94
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Komercnolīgumi un saprašanās 

memorandi
Komisijai ir tiesības prasīt attiecīgajām 
komercstruktūrām un dalībvalstīm 
piekļuvi enerģijas projekta 
komercnolīgumam (-iem), to pielikumiem 
un citiem dokumentiem vai saprašanās 
memorandiem, ja enerģijas projektam, 
kas sākas vai beidzas trešā valstī, varētu 
būt ietekme uz iekšējo enerģijas tirgu vai 
uz energoapgādes drošību, bet uz to 
neattiecas starpvaldību nolīgums. 
Saņemot šādu pieprasījumu, attiecīgajām 
komercstruktūrām vai dalībvalstīm ir trīs 
mēneši laika, lai iesniegtu pieprasītos 
dokumentus vai detalizētu paskaidrojumu, 
kādēļ projektam nebūs ietekmes uz 
iekēšejo enerģijas tirgu vai uz 
energoapgādes drošību. Komisija var vai 
nu pieņemt šo paskaidrojumu, vai arī 
iesniegt atkārtotu pieprasījumu.
Sešu mēnešu laikā pēc pieprasīto 
dokumentu iesniegšanas Komisija izvērtē 
to saderību ar Savienības tiesību aktiem, 
jo īpaši ar ES tiesību aktiem, kas 
reglamentē konkurenci un iekšējo
enerģijas tirgu. Ja iesniegtais 
komercnolīgums vai saprašanās 
memorands neatbilst Savienības tiesību 
aktiem, komercstruktūras veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu šo 
atklāto nesaderību.
Ja ieteikumi netiek ņemti vērā un 
joprojām ir nopietnas šaubas par 
parakstītā komercnolīguma vai 
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saprašanās memoranda saderību ar 
Savienības tiesību aktiem, Komisija var 
prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts vai 
dalībvalstis apsver iespēju par tiesvedības 
sākšanu pret nolīguma parakstītājiem vai 
sāk savu tiesvedību, ja to pieļauj Līgumi, 
vai vēršas piemērotā starptautiskā 
forumā, kurā piedalās Savienība.
Saņemtos dokumentus Komisija nedara 
pieejamus visām pārējām dalībvalstīm vai 
iestādēm un saskaņā ar šo pantu 
saņemtos dokumentus apstrādā kā 
konfidenciālus. Saņemtos dokumentus 
dara pieejamos attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm tikai tādā 
gadījumā, ja ir uzsākta tiesvedība. 
Dalībvalstis informē par to, ka saskaņā ar 
šo pantu ir pieprasīti dokumenti, un par 
to, vai pieprasījums vēl ir spēkā, ir slēgts 
vai atsaukts.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir vajadzīgs, lai novērstu to, ka dalībvalstis un komercstruktūras cenšanas apiet 
lēmumu, slēdzot nevis starpvaldību nolīgumus par enerģijas projektiem, bet 
komercnolīgumus. Šis pants dotu Komisijai iespēju pārbaudīt visus projektus, vienlaikus tiktu 
nodrošināta konfidencialitāte.

Grozījums Nr. 95
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas palīdzība svītrots
Ja dalībvalsts saskaņā ar 3. panta 
2. punktu informē Komisiju par savu 
nodomu sākt sarunas, lai grozītu spēkā 
esošu starpvaldību nolīgumu vai noslēgtu
jaunu starpvaldību nolīgumu, dalībvalsts 
sarunās ar trešo valsti var prasīt 
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Komisijas palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Šī panta saturs jau ir ietverts 1. grozījumā.

Grozījums Nr. 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
informē Komisiju par savu nodomu sākt 
sarunas, lai grozītu spēkā esošu 
starpvaldību nolīgumu vai noslēgtu jaunu 
starpvaldību nolīgumu, dalībvalsts sarunās 
ar trešo valsti var prasīt Komisijas 
palīdzību.

Ja dalībvalsts saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
informē Komisiju par savu nodomu sākt 
sarunas, lai grozītu spēkā esošu 
starpvaldību nolīgumu vai noslēgtu jaunu 
starpvaldību nolīgumu, Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai dalībvalsts pieprasījuma var 
piedalīties kā novērotāja sarunās ar trešo 
valsti un sniegt juridisku padomu par to, 
kā panākt, lai starpvaldību nolīgums 
pilnībā atbilstu Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

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

Pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā divu
nedēļu laikā pēc sarunu noslēgšanas 
attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par 
sarunu noslēgšanu un iesniedz Komisijas 
izvērtēšanai apspriesto, bet vēl 
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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 pārbaudes laikposmā nav
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

neparakstīto starpvaldību nolīguma
projektu, tostarp tā pielikumus un citus 
dokumentus, uz kuriem tas skaidri 
atsaucas. Komisija informē šo dalībvalsti 
divu mēnešu laikā pēc sarunu 
noslēgšanas apstiprinājuma saņemšanas 
par jebkurām šaubām attiecībā uz panāktā 
nolīguma, tā pielikumu un citu 
dokumentu, uz kuriem tas skaidri 
atsaucas, saderību ar Savienības tiesību 
aktiem, jo īpaši ar noteikumiem par
tirdzniecību un investīcijām, iekšējā 
enerģijas tirgus tiesību aktiem un 
ilgtermiņa Savienības enerģētikas un 
klimata politikas mērķiem.  Attiecīgā 
dalībvalsts atliek nolīguma parakstīšanu uz 
laikposmu līdz diviem mēnešiem no 
dienas, kad Komisijai iesniegts 
starpvaldību nolīgums. Ja Komisija
minētajā laikposmā nav sniegusi atbildi, 
tiek uzskatīts, ka tai nav iebildumu.
Dalībvalsts atliek starpvaldību nolīguma 
parakstīšanu vēl uz diviem mēnešiem, ja 
no Komisijas tiek saņemta atbilde, ka 
panāktais, bet vēl neparakstītais 
starpvaldību nolīgums nav saderīgs ar 
Savienības tiesību aktiem. Šo divu mēnešu 
laikā Komisija sniedz juridisku atzinumu.
Ja juridiskajā atzinumā konstatēta 
panāktā nolīguma nesaderība ar 
Savienības tiesību aktiem, Komisija 
precizē šo nesaderību un iesniedz 
ieteikumus tās novēršanai.
Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Komisijas 
ieteikumus un vajadzības gadījumā no 
jauna iesaistās sarunās par nolīgumu. Ja 
ieteikumi netiek ņemti vērā un joprojām ir 
nopietnas šaubas par parakstītā 
starpvaldību nolīguma saderību ar 
Savienības tiesību aktiem, Komisija 
izvērtē, vai uzsākt pienākumu neizpildes 
procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Bendt Bendtsen

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

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 pārbaudes laikposmā nav
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

1. Dalībvalsts, kura ir apspriedusi 
starpvaldību nolīgumu, pēc iespējas ātrāk 
un divu nedēļu laikā pēc sarunu 
noslēgšanas informē Komisiju par to, ka 
sarunas ir noslēgtas, un iesniedz 
apspriesto, bet vēl neparakstīto 
starpvaldību nolīguma projektu, tostarp tā 
pielikumus un citus dokumentus, uz 
kuriem tajā ir nepārprotama atsauce, 
Komisijai izskatīšanai. Komisija pēc savas
iniciatīvas vai pēc tās dalībvalsts lūguma,
kura apspriedusi starpvaldību nolīgumu,
informē minēto dalībvalsti divu mēnešu 
laikā pēc sarunu noslēgšanas 
apstiprinājuma saņemšanas par šaubām 
attiecībā uz panāktā nolīguma, tostarp tā 
pielikumu un citu dokumentu, uz kuriem 
tas nepārprotami atsaucas, saderību ar 
Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ar ES 
konkurences tiesībām un iekšējā 
enerģētikas tirgus tiesību aktiem.  
Attiecīgā dalībvalsts atliek nolīguma 
parakstīšanu uz laikposmu līdz diviem
mēnešiem no dienas, kad Komisijai 
iesniegts starpvaldību nolīgums. Ja 
Komisija šajā periodā nav reaģējusi, tiek 
uzskatīts, ka tai nav iebildumu. Dalībvalsts 
atliek starpvaldību nolīguma parakstīšanu 
vēl uz diviem mēnešiem, ja tā ir saņēmusi 
atbildi no Komisijas, ka apspriestais 
starpvaldību nolīgums nav saderīgs ar ES 
tiesību aktiem. Šo divu mēnešu laikā 
Komisija sniedz juridisku atzinumu.
2. Savā juridiskajā atzinumā Komisija 
precizē atklāto nesaderību un sniedz 
ieteikumus, kā šo nesaderību novērst.
3. Dalībvalstis pienācīgi ņem vērā 
Komisijas ieteikumus un vajadzības 
gadījumā no jauna iesaistās sarunās par 
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nolīgumu. Ja ieteikumi netiek ņemti vērā 
un saglabājas šaubas par to, vai 
starpvaldību nolīgums ir saderīgs ar ES 
tiesību aktiem, Komisija apsver iespēju 
uzsākt pārkāpumu tiesvedību.

Or. da

Grozījums Nr. 99
Bernd Lange

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

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 pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

Pirms apspriestā starpvaldību nolīguma 
parakstīšanas dalībvalstis iesniedz tos 
Komisijai izskatīšanai. Komisija ne vēlāk 
kā četru nedēļu laikā pēc to iesniegšanas
novērtē panāktā nolīguma saderību ar 
Savienības tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā 
uz tirdzniecības un investīciju 
noteikumiem un noteikumiem par iekšējo 
enerģijas tirgu, kā arī Savienības
ilgtermiņa mērķiem enerģētikas un 
klimata jomā. 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 Komisija pārbaudes 
laikposmā nav pieņēmusi atzinumu, tiek 
uzskatīts, ka tai nav iebildumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

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 pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

Pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā divu
nedēļu laikā pēc sarunu noslēgšanas 
attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par 
sarunu noslēgšanu un iesniedz Komisijas 
izvērtēšanai apspriesto, bet vēl
neparakstīto starpvaldību nolīguma
projektu, tostarp tā pielikumus un citus 
dokumentus, uz kuriem tas nepārprotami 
atsaucas. Taču šī prasība neattiecas uz
nolīgumiem starp komercstruktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc savas ierosmes ne vēlāk kā
četru nedēļu laikā pēc informācijas 
saņemšanas par sarunu noslēgšanu vai pēc 

Dalībvalstis pirms nolīguma 
parakstīšanas informē Komisiju par to, ka 
sarunas ir noslēgtas, un iesniedz 
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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 pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

Komisijai nolīguma projektu. Četru nedēļu 
laikā pēc informācijas saņemšanas par 
sarunu noslēgšanu Komisija dara 
attiecīgajai dalībvalstij zināmus savus 
komentārus par nesaderību ar Savienības 
tiesību aktiem, ja tāda konstatēta. Pirms
nolīguma parakstīšanas attiecīgā 
dalībvalsts pienācīgi ņem vērā Komisijas 
gala ieteikumus par nolīguma projektu un 
vajadzības gadījumā sāk atkārtotas 
sarunas par nolīgumu. Ja Komisija 
pārbaudes laikposmā nav pieņēmusi 
atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai nav 
iebildumu.

Or. en

Grozijums Nr. 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

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. 

Attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem, kas 
iesniegti saskaņā ar 3. panta 3. punktu, ne 
vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc 
starpvaldību nolīguma iesniegšanas
Komisija pēc savas ierosmes vai pēc tās 
dalībvalsts pieprasījuma, kas nolīgumu 
iesniegusi, novērtē tā saderību ar 
Savienības tiesību aktiem, informē 
dalībvalsti par jebkādu novērtēšanas gaitā 
atklātu nesaderību, izskaidro šādas 
nesaderības juridiskos iemeslus un 
piedāvā risinājumu tās novēršanai. Šajā 
trīs mēnešu periodā attiecīgā dalībvalsts 
atliek nolīguma parakstīšanu. Vienojoties 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Niki Tzavela

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

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 pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

Pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā divu
nedēļu laikā pēc sarunu noslēgšanas 
attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par 
sarunu noslēgšanu un iesniedz Komisijas 
izvērtēšanai apspriesto, bet vēl
neparakstīto starpvaldību nolīguma
projektu, tostarp tā pielikumus un citus 
dokumentus, uz kuriem tas skaidri 
atsaucas. Taču šī prasība neattiecas uz
nolīgumiem starp komercstruktūrām.
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Or. en

Grozījums Nr. 104
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

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 pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
izvērtēšanai starpvaldību nolīgumu 
projektus, kuru apspriešana ir beigusies, 
bet kuri vēl nav noslēgti. Komisija ne 
vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc
iesniegšanas novērtē panāktā nolīguma 
saderību ar Savienības tiesību aktiem, jo 
īpaši attiecībā uz konkurences un iekšējā 
enerģijas tirgus tiesību aktiem, kā arī ar 
Savienības ilgtermiņa mērķiem 
enerģētikas un klimata jomā. Šajā 
pārbaudes laikposmā attiecīgā dalībvalsts 
atliek nolīguma parakstīšanu. Vienojoties 
ar attiecīgo dalībvalsti, pārbaudes 
laikposms var tikt pagarināts. Ja Komisija 
pārbaudes laikposmā nav pieņēmusi 
atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai nav 
iebildumu.

Or. en

Pamatojums

Ex-ante saderības pārbaude, tostarp pārbaude, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta 
ilgtermiņa mērķiem un iekšējā tirgus tiesību aktiem, var būt agrīns brīdinājums tām 
dalībvalstīm, kuras izvairās no sarežģītām atkārtotām starpvaldību nolīguma sarunām.
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Grozījums Nr. 105
Giles Chichester

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

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 pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

Pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, kas 
apspriedusi starpvaldību nolīguma 
noslēgšanu, Komisija novērtē 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.
Attiecīgā dalībvalsts atliek nolīguma 
parakstīšanu uz laikposmu līdz diviem
mēnešiem no dienas, kad Komisijai 
iesniegts starpvaldību nolīguma projekts.
Vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, 
pārbaudes laikposms var tikt pagarināts. Ja 
ir pieprasīta saderības kontrole, lai 
izvairītos no nevajadzīgas kavēšanās ar 
nolīguma parakstīšanu, Komisija pēc 
iespējas ātrāk pirms pārbaudes perioda 
beigām informē dalībvalsti, ja tā nav 
paredzējusi nākt klajā ar iebildumiem. 
Komisija cenšas sniegt pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu visos gadījumos, kad ir 
pieprasīta saderības kontrole, taču, ja
Komisija pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Takis Hadjigeorgiou

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts



PE480.533v01-00 58/70 AM\889089LV.doc

LV

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 pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

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 

Pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija 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 
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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 pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

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 pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Michael Theurer

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pēc starpvaldību nolīguma projekta 
novērtēšanas Komisija sniedz negatīvu 
atzinumu, Komisija par to informē 
Eiropas Parlamentu un ierosina 
attiecīgajai dalībvalstij iespējamos 
risinājumus vai precizē nepieciešamību 
pēc atkārtotas nolīguma apspriešanas, un 
attiecīgā dalībvalsts to pienācīgi ņem vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija konstatē apspriestā nolīguma 
nesaderību ar Savienības tiesību aktiem, 
dalībvalstij ir jānovērš atklātā nesaderība. 
Ja dalībvalsts nenovērš nesaderību un 
paraksta nolīgumu, Komisija var sākt 
pārkāpumu tiesvedību.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Bendt Bendtsen

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus juridiskajam atzinumam 
Komisija sagatavo arī analīzi, kurā 
norāda, cik lielā mērā attiecīgā trešā 
valsts ir pieņēmusi un piemēro ES tiesību 
aktiem, jo īpaši trešajai enerģētikas 
paketei līdzīgus tiesību aktus enerģētikas 
jomā.

Or. da

Grozījums Nr. 111
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija sniedz negatīvu atzinumu par 
starpvaldību nolīguma projektu, tā 
ierosina iespējamos risinājumus vai 
precizē nepieciešamību pēc atkārtotas 
nolīguma apspriešanas, un attiecīgā 
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dalībvalsts to pienācīgi ņem vērā.

Or. en

Pamatojums

Katra kontroles mehānisma posma sekām vajadzētu būt skaidrām, proti, Komisijai ir 
jāpiedāvā iespējamie risinājumi, un dalībvalstu pienākums ir ņemt vērā Komisijas ieteikumus.

Grozījums Nr. 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Konsekvence starp enerģijas un 

investīciju nolīgumiem
Eiropas Komisijai ir jānodrošina, ka 
enerģijas nolīgumi, kuros ir noteikumi 
par investīcijām, ir saskaņoti ar 
Savienības tiesību aktiem, kas reglamentē 
divpusējus investīciju nolīgumus, un 
Savienības investīciju politiku, tostarp no 
noteikumiem, kuros ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta tiesībām veikt uzraudzību un 
sniegt atzinumu. Komisija informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi par 
konkrētiem noteikumiem enerģētikas 
jomā, kas attiecas uz šo lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Konsekvence starp investīciju un enerģētikas nolīgumiem ir vajadzīga ne vien tādēļ, lai būtu 
iespējams īstenot pareizu politikas veidošanu, bet arī lai atspoguļotu dažādu iestāžu 
kompetenci, kas noteikta Lisabonas līgumā, piemēram, Eiropas Parlamenta tiesības veikt 
uzraudzību investīciju politikas jomā.
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Grozījums Nr. 113
Bernd Lange

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veicina koordināciju starp 
dalībvalstīm, lai:

1. Komisija veicina un sekmē koordināciju 
starp dalībvalstīm, lai:

Or. de

Grozījums Nr. 114
Bernd Lange

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošinātu konsekvenci starp 
enerģijas un investīciju nolīgumiem. 
Komisija nodrošina, lai enerģijas 
nolīgumi, kuros iekļauti investīciju 
noteikumi, atbilstu tiesību aktiem par 
divpusējiem investīciju nolīgumiem. Tā 
arī aizsargā Eiropas Parlamenta tiesības 
iesaistīties lēmumu pieņemšanā par 
nākotnē noslēdzamiem enerģētikas 
nolīgumiem, kuros ir iekļauti investīciju 
noteikumi. Jo īpaši jāievēro Eiropas 
Parlamenta ieteikumi par nākotnē 
īstenojamo investīciju politiku;

Or. de

Grozījums Nr. 115
Niki Tzavela

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) identificētu kopīgas problēmas saistībā 
ar starpvaldību nolīgumiem un apsvērtu 
atbilstošas darbības, lai risinātu šīs 
problēmas, kā arī piedāvātu risinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) pamatojoties uz paraugpraksi, izstrādātu 
standarta klauzulas, kuru lietojums 
nodrošinātu turpmāko starpvaldību 
nolīgumu pilnīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktiem enerģētikas jomā un tādu 
energoapgādes drošības līmeni, kādu 
paredz Savienības ilgtermiņa mērķi 
enerģētikas un klimata jomā.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no nepieciešamības rīkot atkārtotas sarunas par nolīgumiem, jau no paša 
sākuma ir jāņem vērā ES ilgtermiņa enerģētikas un klimata mērķi.

Grozījums Nr. 117
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nesaistošas standarta klauzulas, kuru 
lietojums ievērojami palielinātu turpmāko 
starpvaldību nolīgumu pilnīgu atbilstību 
Savienības tiesību aktiem enerģētikas 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Standarta klauzulu izmantošana palielina apspriesto starpvaldību nolīgumu saderību ar 
Savienības tiesību aktiem, taču tās nenodrošina pilnīgu to nolīguma teksta daļu saderību,
kurām nav izveidotas standarta klauzulas.

Grozījums Nr. 118
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) pamatojoties uz paraugpraksi, izstrādātu 
standarta klauzulas, kuras, ja tās izmanto,
nodrošinātu turpmāko starpvaldību 
nolīgumu pilnīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktiem enerģētikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) koordinētu nolīgumus, lai 
nodrošinātu, ka fiziskā un pārvadu jauda 
ir saskaņota un atbilst enerģijas un 
klimata mērķiem, kā arī energoapgādes 
drošības līmeni, kas tiktu panākts ar 
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Savienības ilgtermiņa enerģijas un 
klimata mērķiem, izvairoties no tā, ka 
Savienībā saglabājas jaudas pārpalikums.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no nepieciešamības rīkot atkārtotas sarunas par nolīgumiem, jau no paša 
sākuma ir jāņem vērā ES ilgtermiņa enerģētikas un klimata mērķi, un ne tikai ekonomisku 
apsvērumu dēļ, bet arī Eiropas patērētāju interesēs jāizvairās no tādiem nolīgumu 
noteikumiem, kas bloķē jaudu un kuru rezultātā enerģija netiek piegādāta.

Grozījums Nr. 120
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) veicinātu, ka tiek slēgti daudzpusēji 
starpvaldību nolīgumi, kurus paraksta 
vairākas dalībvalstis vai pat Savienība, 
nevis divpusēji dalībvalstu nolīgumi ar 
trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Bernd Lange

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) integrētu nolīgumus kopējā Eiropas 
enerģētikas politikā un tie kļūtu par daļu 
no šīs politikas, kā aprakstīts Ceļvedī 
2050. gadam.

Or. de
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Grozījums Nr. 122
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) sniegtu norādes par to, kā vest 
sarunas, lai nodrošinātu saderību ar ES 
tiesību aktiem un solidaritāti dalībvalstu 
starpā un garantētu piegādi.

Or. ro

Grozījums Nr. 123
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. daļa

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, izvēlas 
veidu, kādā informācija tiek nosūtīta, lai 
nodrošinātu sensitīvas komerciālas
informācijas aizsardzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. daļa
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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 tajā iekļautā 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. Visas dalībvalstis saņem 
noteikumu kopsavilkumus, kas aptver arī 
informāciju, kura uzskatāma par daļēji 
konfidenciālu. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai aizsargāt komerciālas informācijas konfidencialitāti.
Tomēr visām dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt piekļuvi pamatinformācijai par nolīgumiem, 
lai tiktu īstenoti šā lēmuma mērķi.

Grozījums Nr. 125
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts pieprasa, lai daļa no 
nolīguma tiktu uzskatīta par 
konfidenciālu, Komisija dzēš šo 
informāciju no dokumentiem, kas tiek 
nosūtīti pārējām dalībvalstīm, dzēstajās 
vietās paskaidrojot, kāda veida 
informācija ir dzēsta.

Or. en

Pamatojums

Lai gan konfidenciāla informācija no nosūtāmajiem tekstiem ir jāizdzēš, dalībvalstīm ir 
jāsniedz informācija par to, ka daļa teksta ir dzēsta un jānorāda vietas tekstā, kurās tas 
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darīts. Bez tā dalībvalstīm nebūtu skaidrs, vai viņu rīcība ir pilns vai daļējs nolīguma, tā 
pielikumu un citu dokumentu teksts. Tādēļ ir jāpievieno norādes, piemēram, „Nosaka (dzēsts) 
cenu” vai „[Šis pielikums dzēsts, jo tas ir konfidenciāls]”, vai „[Dokuments dzēsts, jo tas ir 
konfidenciāls]”.

Grozījums Nr. 126
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
8. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārskatīšana Ziņojumi un pārskatīšana

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu iekļaut prasību par ziņojumu sniegšanu, lai pārbaudītu, vai lēmums pilda savus 
mērķus, un lai nodrošinātu demokrātisku kontroli.

Grozījums Nr. 127
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija četrus gadus pēc lēmuma 
stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu.

(1) Pēc šā lēmuma stāšanās spēkā Komisija 
katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai ziņojumu par tā
piemērošanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 128
Rolandas Paksas
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Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija četrus gadus pēc lēmuma 
stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu.

1. Komisija divus gadus pēc lēmuma 
stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu.

Or. lt

Grozījums Nr. 129
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ik gadu ziņo Eiropas 
Parlamentam par informāciju, kas 
saņemta saskaņā ar 3. pantu, un 
24 mēnešos pēc šā lēmuma stāšanās spēkā 
iesniedz Eiropas Parlamentam 
visaptverošu novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu iekļaut prasību par ziņojumu sniegšanu, lai pārbaudītu, vai lēmums pilda savus 
mērķus, un lai nodrošinātu demokrātisku kontroli.

Grozījums Nr. 130
Giles Chichester

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņojumā jo īpaši jābūt novērtētam, vai 
šis lēmums paredz pienācīgu regulējumu, 
lai nodrošinātu starpvaldību nolīgumu 
pilnīgu saderību ar Savienības tiesību 
aktiem un augstu koordinācijas līmeni starp 
dalībvalstīm attiecībā uz starpvaldību 
nolīgumiem.

2. Ziņojumā jo īpaši jābūt novērtētam, vai 
šis lēmums paredz pienācīgu regulējumu, 
lai nodrošinātu starpvaldību nolīgumu 
pilnīgu saderību ar Savienības tiesību 
aktiem un augstu koordinācijas līmeni starp 
dalībvalstīm attiecībā uz starpvaldību 
nolīgumiem. Tajā arī jānovērtē, vai 
lēmumā noteiktie termiņi ir atbilstoši, un 
kāda ir bijusi to ietekme uz dalībvalstu 
sarunām ar trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm. Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm un 
3.a pantā minētajām struktūrām.

Or. en


