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8.12.2015 A8-0341/21 

Grozījums Nr.  21 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzsver, ka ir vajadzīga labāka 

pārredzamība ar enerģētiku saistītajos 

nolīgumos, ko varētu panākt, ja 

nostiprinātu Komisijas ietekmi ar 

enerģētiku saistītās sarunās, kurās 
piedalās viena vai vairākas dalībvalstis un 

trešās valstis, jo īpaši prasot Komisijai kā 

novērotājai piedalīties visās sarunās, lai 

nostiprinātu atsevišķu dalībvalstu pozīciju 

vis-à-vis sarunās iesaistīto trešās valsts 

piegādātāju, tādējādi mazinot risku, ka 

viens piegādātājs varētu ļaunprātīgi 

izmantot dominējošo stāvokli; turklāt 

atzīmē, ka Komisijai ir jāveic ex-ante un 

ex-post novērtējumi, vienlaikus pilnībā 

aizsargājot sensitīvu komercinformāciju, 

un jāizstrādā gan priekšrocību 

garantējošu, gan ierobežojošu nolīguma 

klauzulu saraksts, ietverot, piemēram, 

eksporta aizlieguma, galamērķa un 

fiksētas maksas klauzulas, klauzulu par 

gāzes cenu indeksēšanu atbilstīgi naftas 

cenām vai klauzulas, ar kurām trešai 

pusei aizliedz izvirzīt nosacījumu, ka 

enerģija tiks piegādāta tikai tad, ja tiks 

piešķirta privileģēta piekļuve enerģijas 

transporta infrastruktūrai Eiropas 

Savienībā; norāda, ka saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 994/2010/ES 13. panta 6. punkta 

a) apakšpunktu, ja ar trešām valstīm slēdz 

jaunus starpvaldību nolīgumus, kas 

ietekmē gāzes infrastruktūras un gāzes 

21. uzsver, ka ar enerģētiku saistītiem 

starpvaldību nolīgumiem, kuros piedalās 

viena vai vairākas dalībvalstis un trešās 

valstis, ir jābūt pārredzamākiem; norāda, 

ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 

994/2010/ES 13. panta 6. punkta a) 

apakšpunktu, ja ar trešām valstīm slēdz 

jaunus starpvaldību nolīgumus, kas 

ietekmē gāzes infrastruktūras un gāzes 

piegādes attīstību, tad dalībvalstīm ir 

jāinformē Komisija, lai tā varētu novērtēt 

situāciju saistībā ar energoapgādes drošību 

ES līmenī; 
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piegādes attīstību, tad dalībvalstīm ir 

jāinformē Komisija, lai tā varētu novērtēt 

situāciju saistībā ar energoapgādes drošību 

ES līmenī; aicina Komisiju, pārskatot 

Regulu par gāzes piegādes drošību, 

iekļaut konstruktīvus noteikumus par 

gāzes piegādes komerclīgumu ex-ante 

novērtējumiem; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Grozījums Nr.  22 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. uzsver, ka Komisijai jābūt informētai 

par visiem turpmākajiem starpvaldību 

enerģētikas nolīgumiem ar 

ārpussavienības pusēm saskaņā ar 

Lēmumu Nr. 994/2012/ES, ar ko izveido 

informācijas apmaiņas mehānismu 

attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp 

dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas 

jomā, pirms to parakstīšanas, lai 

pārliecinātos, ka tie atbilst ES tiesību 

aktiem, jo īpaši trešajai enerģētikas 

paketei un nerada apdraudējumu ES 

energoapgādes drošībai; uzsver, ka šādām 

apspriedēm un konsultācijām ir jādarbojas 

kā līdzeklim, kas stiprinātu ES dalībvalstu 

un uzņēmumu ietekmi sarunu procesā, 

vienlaikus pilnībā ievērojot sensitīvas 

komercinformācijas aizsardzību; uzskata, 

ka šādām apspriedēm un konsultācijām 

nekādā veidā nevajadzētu kaitēt nolīgumu 

būtībai un saturam, bet gan ir jānodrošina 

to atbilstība visiem attiecīgajiem 

Savienības tiesību aktiem un pēc iespējas 

jāaizstāv attiecīgo uzņēmumu un 

dalībvalstu intereses; aicina Komisiju 

pārskatīt Lēmumu Nr. 994/2012/ES, lai 

attiecīgi nostiprinātu informēšanas 

mehānismu un palielinātu Komisijas 

ietekmi; 

22. uzsver, ka Komisijai saskaņā ar 

Lēmumu Nr. 994/2012/ES, ar ko izveido 

informācijas apmaiņas mehānismu 

attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp 

dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas 

jomā, ir jābūt informētai par visiem 

turpmākajiem ar ārpussavienības pusēm 

noslēgtiem starpvaldību enerģētikas 

nolīgumiem, lai pārliecinātos, vai tie atbilst 

ES tiesību aktiem, un vai tie nerada 

apdraudējumu ES energoapgādes drošībai; 

uzsver, ka šādām apspriedēm un 

konsultācijām ir pilnībā jāievēro sensitīvas 

komercinformācijas aizsardzība; uzskata, 

ka šādām apspriedēm un konsultācijām 

nekādā veidā nevajadzētu kaitēt nolīgumu 

būtībai un saturam; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Grozījums Nr.  23 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. aicina Komisiju izstrādāt konkrētus 

pasākumus, ar ko samazināt atkarību no 

importētās enerģijas, uzraudzīt to, cik 

dažādots ir imports, un šajā ziņā regulāri 

publicēt progresa ziņojumus; 

25. aicina dalībvalstis izstrādāt konkrētus 

pasākumus, ar ko samazināt atkarību no 

importētās enerģijas; aicina Komisiju 

uzraudzīt to, cik dažādots ir imports, un 

šajā ziņā regulāri publicēt progresa 

ziņojumus; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Grozījums Nr.  24 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. uzskata, ka Savienība var paaugstināt 

energoapgādes drošību un samazināt 

atkarību no konkrētiem piegādātājiem un 

kurināmā veidiem, paaugstinot 

energoefektivitāti, kā arī pēc iespējas labāk 

izmantojot Eiropas energoavotus saskaņā 

ar ES enerģētiskās drošības, vides un 

klimata mērķiem, kā arī tiesību aktiem 

veselības aizsardzības un drošības jomā, 

ņemot vērā dalībvalstu energoresursu 

struktūras īpatnības, novēršot nevajadzīgu 

regulatīvo slogu un ievērojot 

proporcionalitātes principu; uzsver, ka 

faktiski nevajadzētu izslēgt nevienu 

kurināmā vai tehnoloģiju veidu, kas sekmē 

enerģētiskās drošības un klimata mērķu 

sasniegšanu; 

28. uzskata, ka Savienība var paaugstināt 

energoapgādes drošību un samazināt 

atkarību no konkrētiem piegādātājiem un 

kurināmā veidiem, paaugstinot 

energoefektivitāti, kā arī pēc iespējas labāk 

izmantojot Eiropas energoavotus saskaņā 

ar tiesību aktiem veselības aizsardzības un 

drošības jomā, ņemot vērā dalībvalstu 

energoresursu struktūras īpatnības, 

novēršot nevajadzīgu regulatīvo slogu un 

ievērojot proporcionalitātes principu; 

uzsver, ka faktiski nevajadzētu izslēgt 

nevienu kurināmā vai tehnoloģiju veidu, 

kas sekmē enerģētiskās drošības un klimata 

mērķu sasniegšanu; šajā sakarībā uzskata, 

ka Komisijai būtu jāpēta potenciālā 

neatbilstība un abpusēji radīti traucējumi 

starp energoapgādes drošības plāniem un 

ETS; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Grozījums Nr.  25 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. aicina Komisiju sekmēt pašreizējo ES 

finansēšanas shēmu, tostarp Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda, efektīvu 

izmantošanu, lai piesaistītu investīcijas 

galvenajiem enerģētikas infrastruktūras 

projektiem, energoefektivitātes pētniecībai 

un inovācijai, atjaunojamai enerģijai un 

ES iekšējo spēju attīstībai nolūkā sasniegt 

2030. gada mērķus klimata un 

enerģētikas jomā, pamatojoties uz izmaksu 

un ieguvuma pieeju, [kas ir tehnoloģiski 

neitrāla] un [kurā prioritāra ir ārējo 

izmaksu internalizācija]; 

29. aicina Komisiju sekmēt visu pašreizējo 

ES finansēšanas shēmu, tostarp Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda, efektīvu 

izmantošanu, lai piesaistītu investīcijas 

galvenajiem pētniecības un inovāciju 

centieniem energoefektivitātes, 

atjaunojamās enerģijas un Eiropas 
iekšējo spēju attīstības jomā, pamatojoties 

uz izmaksu un ieguvuma pieeju, kura ir 

tehnoloģiski neitrāla un kurā prioritāra ir 

ārējo izmaksu internalizācija; uzskata — 

lai sasniegtu šo mērķi, Komisijai būtu 

jāpatur spēkā atbrīvojums, kas noteikts 

FITD I regulējumā, un aicina Komisiju 

atturēties no energouzņēmumu 

uzskatīšanas par finanšu uzņēmumiem, 

kā noteikts FITD II regulējumā; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Grozījums Nr.  26 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

48. atgādina, ka enerģijas tirgi no finanšu 

tirgiem atšķiras ar to, ka to pamatā ir 

fiziskie aktīvi, pateicoties kuriem 

enerģētikas nozarē ir izskausts sistēmiskais 

risks; šajā ziņā uzskata, ka ir jāievieš 

finansiāls regulējums, kas enerģētikas 

nozari ietvertu tādā veidā, lai netiktu 

izkropļota labi funkcionējoša iekšējā 

enerģijas tirgus attīstība; 

48. atgādina, ka enerģijas tirgi no finanšu 

tirgiem atšķiras ar to, ka to pamatā ir 

fiziskie aktīvi, pateicoties kuriem 

enerģētikas nozarē ir izskausts sistēmiskais 

risks; šajā ziņā uzskata, ka ir jāievieš 

finansiāls regulējums, kas enerģētikas 

nozari ietvertu tādā veidā, lai netiktu 

izkropļota labi funkcionējoša iekšējā 

enerģijas tirgus attīstība; atzīmē 

pašreizējās tirdzniecības zonas, kas atbilst 

šiem kritērijiem un mudina Komisiju 

nesašķelt tās; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Grozījums Nr.  27 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

52. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. aicina Komisiju piešķirt lielākus 

finanšu resursus Energoregulatoru 

sadarbības aģentūrai (ACER) un uzsver, ka 

tai būtu jāatļauj pieņemt papildu 

darbiniekus, lai nodrošinātu pilnīgu un 

efektīvu enerģijas tirgu pārraudzības 

īstenošanu, tādējādi nodrošinot integritāti 

un pārredzamību enerģijas tirdzniecībā un 

atbilstību regulai par enerģijas 

vairumtirgus integritāti un pārredzamību 

(REMIT) kā priekšnosacījumu ES iekšējā 

enerģijas tirgus pienācīgai darbībai; 

norāda, ka ir jānostiprina ACER pilnvaras 

vis-à-vis Elektroenerģijas pārvades 

sistēmu operatoru Eiropas tīklu (ENTSO-

E), Gāzes pārvades sistēmu operatoru 

Eiropas tīklu (ENSTO-G) un citām 

struktūrām, kuras pilda ES pamata 

funkcijas, lai nodrošinātu, ka ACER var 

izpildīt savus uzdevumus, kas noteikti 

attiecīgajos ES tiesību aktos, un uzskata, ka 

ACER ir jāsadarbojas ar sadales sistēmas 

operatorus (DSO) pārstāvošām 

apvienībām, patērētāju organizācijām un 

citām pilsoniskās sabiedrības grupām; 

52. aicina Komisiju piešķirt atbilstīgus 

finanšu resursus Energoregulatoru 

sadarbības aģentūrai (ACER) un uzsver, ka 

tai būtu jānodrošina iespēja pildīt savu 

pienākumu — nodrošināt pilnīgu un 

efektīvu enerģijas tirgu pārraudzības 

īstenošanu, tādējādi nodrošinot integritāti 

un pārredzamību enerģijas tirdzniecībā un 

atbilstību regulai par enerģijas 

vairumtirgus integritāti un pārredzamību 

(REMIT) kā priekšnosacījumu ES iekšējā 

enerģijas tirgus pienācīgai darbībai; 

norāda, ka ACER pilnvaras būtu 

jāpārskata, lai nodrošinātu, ka tās 

uzdevumi, kas noteikti attiecīgajos ES 

tiesību aktos, nav tiešā pretrunā ražotāju 

un patērētāju interesēm vai neapdraud 

pārrobežu enerģijas tirgu darbību. turklāt 
uzskata, ka pirms rīkoties saskaņā ar 

ACER lēmumiem ir jāņem vērā plašāks 

konteksts un šādu lēmumu ietekme, nevis 

jāanalizē potenciālā problēma tikai no 

ACER pilnvaru šaurās perspektīvas; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Grozījums Nr.  28 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. pauž nožēlu, ka ENTSO-E un ENTSO-

G ir pārāk atkarīgi no budžeta līdzekļiem, 

kurus tiem piešķir valstu PSO, jo šāda 

situācija apdraud šo struktūru spēju 

rīkoties ES interesēs; 

54. atzīmē, ka ENTSO-E un ENTSO-G ir 

pārāk atkarīgi no budžeta līdzekļiem, kurus 

tiem piešķir valstu PSO; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Grozījums Nr.  29 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

56. uzsver — lai panāktu spēcīgāku 

enerģētisko solidaritāti ārkārtas situācijās 

un lielāku noturību piegādes traucējumu 

gadījumā, ir jābūt iespējai jebkurā brīdī 

eksportēt gan gāzi, gan elektroenerģiju; 

šajā sakarībā atzīmē, ka pārrobežu 

pārvades pašreizējo sistēmu darbību bieži 

vien kavē valsts pārvades operatoru 

lēmumi; tāpēc aicina ACER tirgus 

uzraudzības gada ziņojumā šim 

jautājumam pievērst lielāku uzmanību; 

56. uzsver — lai panāktu spēcīgāku 

noturību piegādes traucējumu gadījumā, ir 

jābūt iespējai jebkurā brīdī eksportēt gan 

gāzi, gan elektroenerģiju; šajā sakarībā 

atzīmē, ka pārrobežu pārvades pašreizējo 

sistēmu darbību bieži vien kavē valsts 

pārvades operatoru lēmumi; tomēr uzskata, 

ka daži ACER tās pilnvaru jomā 

pieņemtie lēmumi traucē veiksmīgām 

pārrobežu transmisijām un 

starpreģionālajiem tirgiem; tāpēc uzskata, 

ka ACER būtu jāņem vērā savu lēmumu 

plašāka ietekme; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Grozījums Nr.  30 

Gianluca Buonanno 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

2015/2113(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

60.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 60a. uzskata, ka nevajadzētu radīt 

mākslīgus šķēršļus šo mērķi 

sasniegušajām valstīm to centienos sniegt 

labākās prakses piemērus, kā tas ir 

Austrijas – Vācijas tirdzniecības zonas 

gadījumā; 

Or. en 

 

 


