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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido 
informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0540),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0235/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2,

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu 
komitejas, kā arī Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;
2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1
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 

(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 un neizdevīgā stāvoklī 

                                               
1 OV C , …lpp.
2 OV C , …lpp.
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 2
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. 3
Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ņemot vērā Savienības tiesību aktu 
prioritāti un Līguma par Eiropas 
Savienību 4. panta 3. punktā noteikto 
dalībvalstu un Savienības lojālas 
sadarbības principu, kā arī Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 351. pantu, 
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Komisijai vajadzētu novērtēt to noslēgto 
starpvaldību nolīgumu saderību, kas vēl 
nav paziņoti Savienības tiesību aktos. 
Nesaderības gadījumā dalībvalstīm būtu 
jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 
atrastu samērīgu risinājumu atklātās 
nesaderības novēršanai.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ES tiesību aktu prioritāti un dalībvalstu un Savienības lojālas sadarbības principu 
ir jānovērtē un vajadzības gadījumā jāpanāk to starpvaldību nolīgumu saderība, kuri attiecas 
uz Savienības un dalībvalstu kopīgās kompetences jomām.  Tas nodrošinās ilgtermiņa 
juridisko noteiktību komerclīgumiem un ieguldītāju lēmumiem, kuru pamatā ir spēkā esošie 
starpvaldību nolīgumi.

Grozījums Nr. 4
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 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. Ja 
novērtējumā konstatēta nesaderība ar 
Savienības tiesību aktiem, Komisijai 
vajadzētu sniegt atzinumu, kurā precizēta 
atklātā nesaderība un iekļauti ieteikumi 
tās novēršanai. Dalībvalstīm būtu 
pienācīgi jāņem vērā šādi ieteikumi un 
vajadzības gadījumā no jauna jāiesaistās 
sarunās par nolīgumu. Ja Komisija 
uzskata, ka ieteikumi nav pienācīgi ņemti 
vērā un joprojām ir šaubas par 
starpvaldību nolīguma saderību ar 
Savienības tiesību aktiem, Komisijai būtu 
jāuzsāk pārkāpumu tiesvedība.

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējā priekšlikumā nav iekļauta skaidra norāde par to, kā rīkoties, ja iepriekšējā 
novērtējumā tiek konstatēta nesaderība ar Savienības tiesību aktiem. Lai palielinātu juridisko 
noteiktību un nodrošinātu skaidru tiesisko regulējumu, Komisijai ir jāsniedz atbalsts, 
skaidrojot, kā izlabot situāciju, un dalībvalstīm ir jāņem vērā Komisijas viedoklis.

Grozījums Nr. 5
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. Šo juridiski 
nesaistošo standarta klauzulu izmantošanai 
būtu jānovērš pretrunas starp starpvaldību 
nolīgumiem un Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Izvēle par Komisijas ieteikuma ņemšanu vērā ir dalībvalstu pārziņā. Tomēr starpvaldību 
nolīgumā iesaistītajām pusēm un uzņēmumiem ir jāapzinās šā lēmuma sekas.

Grozījums Nr. 6
Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Uzlabotām savstarpējām zināšanām
par spēkā esošiem un jauniem starpvaldību 
nolīgumiem vajadzētu ļaut labāk koordinēt 
enerģētikas jautājumus starp pašām 
dalībvalstīm, kā arī dalībvalstīm un 
Komisiju. Šādai uzlabotai koordinācijai 
vajadzētu dot iespēju dalībvalstīm labāk 
izmantot Savienības politisko un 
ekonomisko ietekmi un ļaut Komisijai 
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piedāvāt risinājumus starpvaldību 
nolīgumos atklātajām problēmām.

Or. en

Pamatojums

Komisijai būs vispilnīgākā informācija par situāciju attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem 
enerģētikas jomā. Tādējādi tai vajadzētu spēt piedāvāt risinājumu atklātajām problēmām, 
ņemot vērā iespējami plašāku apstākļu loku.

Grozījums Nr. 7
Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ne vēlāk kā četrus gadus pēc 
lēmuma stāšanās spēkā Komisijai būtu 
jānovērtē vai tas ir pietiekams un efektīvs, 
lai nodrošinātu starpvaldību nolīgumu 
pilnīgu atbilstību Savienības tiesību 
aktiem un dalībvalstu augstu savstarpējās 
koordinācijas līmeni attiecībā uz 
starpvaldību nolīgumiem. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklāti tiesiskā 
regulējuma trūkumi, Komisijai būtu 
jāiesniedz tiesību aktu priekšlikums šo 
trūkumu novēršanai.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā nav paredzēts, kā rīkoties, ja novērtējumā tiek secināts, ka šis instruments nav 
sasniedzis savu mērķi. Komisijai būtu jāpiešķir skaidras pilnvaras un jānosaka pienākums 
labot situāciju, kā arī veikt atbilstīgas juridiskas darbības, pārskatot lēmumu vai ierosinot 
papildu instrumentu.

Grozījums Nr. 8
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 
un Komisiju saistībā ar starpvaldību 
nolīgumiem enerģētikas jomā.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad būtu jāprecizē, uz kādiem nolīgumiem attiecas šis lēmums.

Grozījums Nr. 9
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 
nolīgumus, kas jāiesniedz Komisijai 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 
13. panta 6. punktu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 10
Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

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
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Grozījums Nr. 11
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 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

Saskaņā ar ES tiesību aktu prioritāti un dalībvalstu un Savienības lojālas sadarbības principu 
ir jānovērtē un vajadzības gadījumā jāpanāk to starpvaldību nolīgumu saderība, kuri attiecas 
uz Savienības un dalībvalstu kopīgās kompetences jomām. Tas nodrošinās ilgtermiņa 
juridisko noteiktību komerclīgumiem un ieguldītāju lēmumiem, kuru pamatā ir spēkā esošie 
starpvaldību nolīgumi.

Grozījums Nr. 12
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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 
vēlākais 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. 
Attiecīgā dalībvalsts pastāvīgi informē 
Komisiju par notiekošajām sarunām. Ja to 
pieprasa Komisija vai attiecīgā dalībvalsts, 
Komisija piedalās sarunās kā novērotājs 
un sniedz juridisku padomu sarunās 
iesaistītajai dalībvalstij par to, kā 
izvairīties no apspriestā starpvaldību 
nolīguma un Savienības tiesību aktu 
nesaderības.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu juridisko noteiktību, instrumentā būtu jānosaka precīzs termiņš, kurš 
dalībvalstīm ir jāievēro, informējot Komisiju par nodomu uzsākt sarunas. Ja dalībvalsts vai 
Komisija pieprasa lūdz atļauju sarunās piedalīties kā novērotājam, izvēli nedrīkst atstāt 
Komisijas ziņā.

Grozījums Nr. 13
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 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. Saskaņā ar šo 
lēmumu iesniegts paziņojums ir jāuzskata 
par paziņojumu, kas atbilst Regulas (ES) 
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Nr. 994/2010 13. panta 6. punktā 
noteiktajam paziņošanas pienākumam.

Or. en

Pamatojums

Regulas (ES) Nr. 994/2010 13. panta 6. punkta a) apakšpunktā jau ir noteikts pienākums 
paziņot Komisijai par gāzes piegādes līgumiem. Lai izvairītos no divkāršas ziņošanas, šajā 
lēmumā būtu jāprecizē, ka dalībvalstis izpilda regulā paredzēto pienākumu, saskaņā ar šo 
lēmumu iesniedzot starpvalstu nolīgumus.

Grozījums Nr. 14
Lēmuma priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
Komisijas palīdzība

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.

Or. en

Pamatojums

Šī panta saturs jau ir ietverts 12. grozījumā.

Grozījums Nr. 15
Lēmuma priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc savas ierosmes ne vēlāk kā 
četru nedēļu laikā pēc informācijas 
saņemšanas par sarunu noslēgšanu vai pēc 
tās dalībvalsts pieprasījuma, kas 
apspriedusi starpvaldību nolīguma 

1. 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 pēc savas iniciatīvas 
vai pēc tās dalībvalsts lūguma, kura 
apsprieda starpvaldību nolīgumu, informē 
minēto dalībvalsti divu mēnešu laikā pēc 
sarunu noslēgšanas apstiprinājuma 
saņemšanas par šaubām attiecībā uz 
panāktā nolīguma, tā pielikumu un citu 
dokumentu, uz kuriem tas skaidri 
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 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.

2. Ja juridiskajā atzinumā konstatēta 
panāktā nolīguma nesaderība ar 
Savienības tiesību aktiem, Komisija 
precizē šo nesaderību un iesniedz 
ieteikumus tās novēršanai.
3. 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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Pamatojums

Divu posmu ex-ante saderības pārbaude var būt agrīns brīdinājums tām dalībvalstīm, kuras 
izvairās no sarežģītām atkārtotām starpvaldību nolīguma sarunām. Katra kontroles 
mehānisma posma sekām vajadzētu būt skaidrām, proti, Komisijai ir jāpiedāvā iespējamie 
risinājumi, dalībvalstīm — jāņem vērā Komisijas ieteikumi un, visbeidzot, kā pēdējo līdzekli, 
var izmantot pienākumu neizpildes procedūras uzsākšanu.

Grozījums Nr. 16
Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

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 ierosinātu 
šo problēmu risinājumus;

Or. en

Pamatojums

Komisijai būtu jāpiedāvā risinājumi, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai novērstu 
starpvaldību līgumos atklātās problēmas.

Grozījums Nr. 17
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 un 
apspriežoties ar dalībvalstīm, izstrādātu 
nesaistošas standarta klauzulas, kuru 
lietojums nodrošinātu turpmāko 
starpvaldību nolīgumu pilnīgu atbilstību 
Savienības tiesību aktiem enerģētikas 
jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Lēmuma priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalsts, sniedzot Komisijai informāciju 
saskaņā ar šā lēmuma 3. pantu, var norādīt, 
vai kāda informācijas daļa, jo īpaši 
komercinformācija, kuras izpaušana 
varētu radīt kaitējumu iesaistīto personu 
uzņēmējdarbībai, 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.

Or. en

Pamatojums

Starpvaldību nolīgumos enerģētikas jomā dažkārt var būt iekļautas atsauces uz 
komerclīgumiem. Lai aizsargātu uzņēmumus no informācijas noplūdes par to 
uzņēmējdarbību, ir precīzāk jānosaka tas, kādu informāciju var norādīt kā konfidenciālu.

Grozījums Nr. 19
Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts

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 un efektīvu 
regulējumu, lai nodrošinātu starpvaldību 
nolīgumu pilnīgu saderību ar Savienības 
tiesību aktiem un augstu koordinācijas 
līmeni starp dalībvalstīm attiecībā uz 
starpvaldību nolīgumiem. Ja ar šo lēmumu 
netiek nodrošināta starpvaldību nolīgumu 
pilnīga saderība ar Savienības tiesību 
aktiem un dalībvalstu augsta līmeņa 
koordinācija attiecībā uz starpvaldību 
nolīgumiem, Komisija vajadzības 
gadījumā ne vēlāk kā gadu pēc ziņojuma 
iesniegšanas iepazīstina ar lēmuma 
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pārskatu vai papildu tiesību akta 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā nav paredzēts kā rīkoties, ja novērtējumā tiek secināts, ka šis instruments nav 
sasniedzis savu mērķi. Komisijai būtu jāpiešķir skaidras pilnvaras un jānosaka pienākums 
labot situāciju, kā arī veikt atbilstīgas juridiskas darbības, pārskatot lēmumu vai ierosinot 
papildu instrumentu.
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PASKAIDROJUMS

Stabila un droša energoapgāde ir nozīmīga, lai sekmētu paredzamu ekonomikas vidi Eiropas 
Savienības iedzīvotājiem un rūpniecības nozarei. Vislabāk energoapgādes drošību var panākt 
ar iekšējā enerģijas tirgus labu darbību. Ar trešā enerģētikas tiesību akta kopuma ieviešanu 
tiek turpināti ES centieni enerģijas tirgus atvēršanā. Daudzas dalībvalstis ir nodalījušas 
enerģijas ieguvi no pārvades, kas atļāva energoapgādes tirgū ienākt jauniem dalībniekiem. Ar 
trešo enerģētikas tiesību aktu kopumu tiek novērsti šķēršļi iekļūšanai enerģijas tirgū un 
nopietni palielināta tā likviditāte. Kaut gan otrā un trešā enerģētikas tiesību aktu kopuma 
pilnīga īstenošana vēl nav pabeigta, rezultāti tajās dalībvalstīs, kurās tie tika ieviesti, vieš 
cerības.  Tomēr vēl ir saglabājušies ārēji trūkumi. ES importē vairāk nekā 60 % patērētās 
gāzes un vairāk nekā 80 % naftas. Diemžēl šī importa tendence tikai pieaug.

Pēc gāzes piegādes krīzes 2009. gadā ir pieliktas lielas pūles, lai uzlabotu energoapgādes 
drošību ES enerģijas tirgū. Gāzes krīzes laikā atklājās Eiropas Savienības energoapgādes 
sistēmas vājās vietas. Ātrā Regulas Nr. 994/2010 pieņemšana nodrošināja Savienībai dažus 
instrumentus, lai cīnītos pret turpmākajiem traucējumiem gāzes piegādē. Gāzes krīze norādīja 
uz sastrēgumiem un trūkumiem ES gāzes piegādes sistēmā, un pirmie pasākumi to novēršanā 
jau ir veikti. Tomēr joprojām pastāv uzdevums nodrošināt Eiropas patērētājiem drošu piegādi 
par konkurētspējīgu cenu. Starpvaldību nolīgumi enerģētikas jomā starp dalībvalstīm un 
trešām valstīm arī ir šā uzdevuma daļa.

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību Savienības enerģētikas politikas mērķis ir 
nodrošināt enerģijas tirgus darbību un drošību. Dažkārt dalībvalstis noslēdz ar trešām valstīm 
līgumus, kuri varētu ietekmēt iekšējā enerģijas tirgus pareizu darbību.  Kaut gan parasti 
energoapgādes līgumi tiek noslēgti starp komercstruktūrām, dažās situācijās ir nepieciešams 
dalībvalstu atbalsts starpvaldību nolīguma (SVN) veidā. Šie gadījumi parasti ir saistīti ar 
gāzes pārvades infrastruktūras attīstību, kurai ir nepieciešami lieli ieguldījumi. SVN tiek 
noslēgti, lai garantētu trešo valstu piegādātājiem juridiskā režīma paredzamību un stabilitāti. 
Nevar noliegt, ka dažkārt trešās valsts mērķis ir panākt, ka dalībvalsts garantē komerclīguma 
noslēgšanu, vai iegūt monopolstāvokli energoapgādē ar konkrētas infrastruktūras palīdzību.

Lai izvairītos no iekšējā tirgus noteikumu pārkāpuma enerģētikas jomā, ir nepieciešama 
ciešāka dalībvalstu sadarbība attiecībā uz enerģētikas jomā noslēgtajiem SVN. Dalībvalstu 
starpā ir jābūt informācijas apmaiņai par šiem SVN, un Komisijai ir jābūt informētai par 
spēkā esošiem līgumiem un notiekošām sarunām. Komisija var sniegt dalībvalstīm 
specializētās zināšanas un koordinēt kopīgās darbības, lai panāktu SVN atbilstību iekšējā 
tirgus noteikumiem. Tādēļ ir nepieciešams iesniegt Komisijas novērtējumam tos SVN ar 
trešām valstīm, kuri ietekmē iekšējo enerģijas tirgu. Lai izvairītos no divkāršas ziņošanas 
Komisijai, ir jāuzsver, ka par tiem SVN, par kuriem jau ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 
Regulu Nr. 994/2010, nav atkārtoti jāziņo Komisijai.  Tā pat būtu jārīkojas arī pretējā 
gadījumā.

Saskaņā ar iegūto pieredzi Komisijas iesaistīšanās sarunās ar trešām personām var pozitīvi 
ietekmēt sarunu rezultātus. Tādēļ ir jāpaplašina Komisijas tiesības piedalīties sarunās.  
Komisijas klātbūtne palīdzētu nodrošināt rezultātus, kas atbilstu iekšējā tirgus noteikumiem, 
tādējādi sniedzot skaidrību uzņēmumiem par to, ka konkrētais līgums ir saskaņā ar ES tiesību 
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aktiem. Uzņēmumiem ir jāsniedz garantijas, ka SVN nepārkāpj ES tiesību aktus un par to 
netiks uzsākta pienākumu neizpildes procedūra, kas varētu radīt lielas izmaksas šim 
iesaistītajam uzņēmumam. Lielākai Komisijas iesaistīšanai vajadzētu sekmēt atbilstību ES 
iekšējā tirgus noteikumiem un tādā veidā palielināt juridisko noteiktību tirgus dalībniekiem. 

Ir jāuzsver, ka Komisijas sniegto ieteikumu izpilde ir atstāta dalībvalstu ziņā. Šo tiesību aktu 
mērķis ir nodrošināt lielāku pārredzamību dalībvalstu SVN, kas noslēgti enerģētikas jomā, un 
panākt dalībvalstu informētību par šo nolīgumu atbilstību vai neatbilstību iekšējā tirgus 
noteikumiem. Komisijai būs jāsagatavo nesaistošas standarta klauzulas, kuras dalībvalstis 
jāmudina izmantot. Ar šīm klauzulām tiks nodrošināts, ka SVN nepārkāpj ES tiesību aktus.

Šie tiesību akti neattiecas uz nolīgumiem starp komercstruktūrām, izņemot gadījumus, kad tās 
ir SVN puses. Parastos apstākļos valstu nolīgumos nevajadzētu iekļaut uzņēmumus, taču, 
ņemot vērā šo īpašo uzņēmējdarbības jomu, nevar izslēgt iespēju, ka enerģētikas uzņēmumi 
tiek iesaistīti SVN.  Priekšlikumā ir paredzētas atbilstīgas garantijas uzņēmumiem, ka šis 
lēmums neapdraudēs viņu ikdienas darbību. Turklāt ir precīzāk jānosaka, kādu informāciju 
var norādīt kā konfidenciālu, lai nodrošinātu komercinformācijas neizpaušanu citām 
dalībvalstīm. Tam būtu jānodrošina atbilstoši drošības pasākumi uzņēmumiem.

Nolīgumiem, kas attiecas uz Savienības un dalībvalstu kopīgas kompetences jomu, ir jāatbilst 
Savienības tiesību aktiem. Dalībvalstis tiek aicinātas veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
novērstu neatbilstības, kas atklātas SVN, kuri noslēgti ar trešām valstīm enerģētikas jomā. Tas 
ir nepieciešams, lai nodrošinātu iekšējā enerģijas tirgus pareizu darbību un drošību Eiropā.


