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GROZĪJUMI 001-050  
iesniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 

 

Ziņojums 

Zdzisław Krasnodębski A8-0305/2016 

Informācijas apmaiņas mehānisma izveide sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem 

aktiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā 

 

Lēmuma priekšlikums (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Iekšējā enerģijas tirgus pareizai 

darbībai nepieciešams, lai uz Savienībā 

importēto enerģiju pilnībā attiektos 

noteikumi, ar ko izveido iekšējo enerģijas 

tirgu. Iekšējais enerģijas tirgus, kas 

nedarbojas pareizi, nostāda Savienību 

neaizsargātā un diskriminētā stāvoklī 

enerģijas piegādes drošības jomā un 

apdraud potenciālās Eiropas patērētāju un 

rūpniecības priekšrocības. 

(1) Iekšējā enerģijas tirgus pareizai 

darbībai nepieciešams, lai uz Savienībā 

importēto enerģiju pilnībā attiektos 

noteikumi, ar ko izveido iekšējo enerģijas 

tirgu. ES enerģijas piegādes stabilitātes 

nodrošināšanā liela nozīme ir 

pārredzamībai un atbilstībai ES tiesību 

aktiem. Iekšējais enerģijas tirgus, kas 

nedarbojas pareizi, nostāda Savienību 

neaizsargātā un diskriminētā stāvoklī 

enerģijas piegādes drošības jomā un 

apdraud potenciālās Eiropas patērētāju un 

rūpniecības priekšrocības. 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 



 

 

 PE598.503/ 2 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1.a) Lai nodrošinātu Savienības 

enerģijas piegādi, ir nepieciešams dažādot 

enerģijas avotus un veidot jaunus 

energotīklu starpsavienojumus starp 

dalībvalstīm. Vienlaikus ir būtiski 

enerģētiskās drošības jomā ciešāk 

sadarboties ar Savienības kaimiņvalstīm 

un stratēģiskajiem partneriem, kā arī 

panākt Savienības iestāžu ciešāku 

savstarpējo sadarbību. 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Enerģētikas savienības stratēģijai, ko 

Komisija pieņēma 2015. gada 25. februārī3, 

ir mērķis nodrošināt patērētājiem drošu, 

ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un pieejamu 

enerģiju. Precīzāk, Enerģētikas savienības 

stratēģija uzsver, ka nolīgumu par enerģijas 

iegādi no trešām valstīm pilnīga atbilstība 

Savienības tiesību aktiem ir svarīga 

enerģijas drošības nodrošināšanai, 

pamatojoties uz analīzi, kas jau tika veikta 

2014. gada maija Eiropas Enerģētikas 

drošības stratēģijā4. Tāpat arī Eiropadome 

2015. gada 19. marta secinājumos aicināja 

ievērot pilnīgu saskanību ar Savienības 

tiesību aktiem visos nolīgumos, kas saistīti 

ar gāzes iegādi no ārējiem piegādātājiem, it 

īpaši, pastiprinot šo nolīgumu 

pārredzamību un saderību ar Savienības 

enerģijas piegādes drošības noteikumiem.  

(2) Enerģētikas savienības stratēģijai, ko 

Komisija pieņēma 2015. gada 25. februārī3, 

ir mērķis nodrošināt patērētājiem drošu, 

ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un pieejamu 

enerģiju. To var sasniegt tikai tad, ja 

enerģētikas, tirdzniecības un ārpolitikas 

nostādnes tiek īstenotas konsekventi un 

saskaņoti. Precīzāk, Enerģētikas savienības 

stratēģija uzsver, ka nolīgumu par enerģijas 

iegādi no trešām valstīm pilnīga atbilstība 

Savienības tiesību aktiem ir svarīga 

enerģijas drošības nodrošināšanai, 

pamatojoties uz analīzi, kas jau tika veikta 

2014. gada maija Eiropas Enerģētikas 

drošības stratēģijā4. Tāpat arī Eiropadome 

2015. gada 19. marta secinājumos aicināja 

ievērot pilnīgu saskanību ar Savienības 

tiesību aktiem visos nolīgumos, kas saistīti 

ar gāzes iegādi no ārējiem piegādātājiem, it 

īpaši, pastiprinot šo nolīgumu 

pārredzamību un saderību ar Savienības 

enerģijas piegādes drošības noteikumiem. 

Tādēļ Komisijai, savas kompetences 

ietvaros un ņemot vērā subsidiaritātes un 

proporcionalitātes principus, būtu 

jācenšas nepieļaut, ka noteicošie gāzes 
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piegādātāji reģionā ļaunprātīgi izmanto 

savu stāvokli, pārkāpjot Savienības 

konkurences noteikumus, jo īpaši saistībā 

ar dalībvalstīs noteiktajām netaisnīgajām 

cenām, kā arī to, ka piegādes tiek 

pārtrauktas ar mērķi izdarīt ekonomisku 

un politisku spiedienu. 

____________________ ____________________ 

3 COM(2015)80. 3 COM(2015)0080. 

4 COM (2014)330. 4 COM (2014)0330. 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2.a) Eiropas Parlaments 2015. gada 

15. decembra rezolūcijā par virzību uz 

Eiropas enerģētikas savienību1a uzsvēra 

nepieciešamību veicināt Savienības 

energoapgādes ārējās drošības 

saskaņotību un uzlabot pārredzamību ar 

enerģētiku saistītajos nolīgumos. 

 ______________ 

 1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0444. 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4.a) Augsts pārredzamības līmenis 

attiecībā uz nolīgumiem starp dalībvalstīm 

un trešām valstīm enerģētikas jomā ļauj 

Savienībai solidāri rīkoties, lai 

nodrošinātu, ka šādi nolīgumi atbilst 

Savienības tiesību aktiem un efektīvi 

aizsargā energoapgādi. Šādai 

pārredzamībai būtu arī jāuzlabo gan 
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Savienības iekšējā sadarbība ārējās 

attiecībās enerģētikas jomā, gan to 

Savienības ilgtermiņa politikas mērķu 

sasniegšana, kas saistīti ar enerģētiku, 

klimatu un enerģijas piegādes drošību. 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai novērstu ikkatru neatbilstību 

Savienības tiesību aktiem un sekmētu 

pārredzamību, dalībvalstīm iespējami drīz 

jāinformē Komisija par nodomu sākt 

sarunas par jauniem starpvaldību 

nolīgumiem vai pastāvošu starpvaldību 

nolīgumu grozījumiem. Komisija regulāri 

jāinformē par šo sarunu gaitu. Dalībvalstīm 

jābūt iespējai uzaicināt Komisiju 

piedalīties sarunās kā novērotājai. 

(5) Lai novērstu ikkatru neatbilstību 

Savienības tiesību aktiem un noteikumiem 

attiecībā uz Savienības enerģētisko 

drošību, kā arī sekmētu pārredzamību, 

dalībvalstīm bez kavēšanās vajadzētu 

informēt Komisiju par nodomu sākt 

sarunas par jauniem starpvaldību 

nolīgumiem vai pastāvošu starpvaldību 

nolīgumu grozījumiem. Komisija būtu 

regulāri un pienācīgi jāinformē par šo 

sarunu gaitu. Komisijai būtu jāpiedalās 

sarunās kā novērotājai, ja tā uzskata to 

par nepieciešamu saistībā ar iekšējā 

enerģijas tirgus darbību vai enerģijas 

piegādes drošību Savienībā. Dalībvalstīm 

jebkurā gadījumā vajadzētu būt iespējai 

uzaicināt Komisiju piedalīties sarunās kā 

novērotājai. 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Sarunu laikā Komisijai jābūt 

iespējai sniegt ieteikumus par to, kā 

novērst nesaderību ar Savienības tiesību 

aktiem. Konkrēti, Komisija kopā ar 

dalībvalstīm varētu izstrādāt neobligātas 

paraugklauzulas vai vadlīnijas. Komisijai 

jābūt iespējai vērst uzmanību uz 

Savienības enerģētikas politikas mērķiem, 

(6) Sarunās par starpvaldību nolīgumu 

Komisijai vajadzētu ieteikt attiecīgajai 

dalībvalstij, kā nodrošināt atbilstību 

Savienības tiesību aktiem. Konkrēti, 

Komisijai kopā ar dalībvalstīm būtu 

jāizstrādā neobligātas paraugklauzulas vai 

vadlīnijas un klauzulu projektu paraugi, 

no kuriem principā būtu jāizvairās. Šādas 
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dalībvalstu savstarpējās solidaritātes 

principu un Padomes vai Eiropadomes 

secinājumos paustajām Savienības 

politiskajām nostājām. 

paraugklauzulas vai vadlīnijas būtu 

jāizmanto kā kompetento iestāžu atsauces 

instruments un tām būtu jāpalielina 

pārredzamība un atbilstība Savienības 

tiesību aktiem. Komisijai vajadzētu būt 

iespējai vērst konkrētās dalībvalsts 

uzmanību uz attiecīgajiem Savienības 

enerģētikas politikas mērķiem, savstarpējās 

solidaritātes principu un Padomes vai 

Eiropadomes secinājumos paustajām 

Savienības politiskajām nostājām. 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai nodrošinātu saderību ar 

Savienības tiesību aktiem, dalībvalstīm 

jāpaziņo par starpvaldību nolīguma 

projektu Komisijai, pirms tas kļūst pusēm 

juridiski saistošs. Komisijai sadarbības 

garā jāpalīdz dalībvalstij apzināt atbilstības 

problēmas starpvaldību nolīguma vai 

grozījumu projektā. Tad attiecīgā 

dalībvalsts būs labāk sagatavojusies 

noslēgt nolīgumu, kas atbilst Savienības 

tiesību aktiem. Komisijai nepieciešams 

pietiekams laiks, lai veiktu novērtēšanu un 

nodrošinātu iespējami lielāku juridisko 

noteiktību, vienlaikus nepieļaujot 

nevajadzīgu kavēšanos. Lai varētu pilnībā 

izmantot Komisijas atbalstu, dalībvalstīm 

jāatturas no starpvaldību nolīguma 

noslēgšanas, kamēr Komisija nav 

informējusi dalībvalsti par savu vērtējumu. 

Dalībvalstīm jādara viss iespējamais, lai 

rastu piemērotu risinājumu, kas novērstu 

apzinātās nesaderības. 

(7) Lai nodrošinātu saderību ar 

Savienības tiesību aktiem un tiktu ievēroti 

enerģētikas savienības stratēģijas mērķi, 

dalībvalstīm pēc iespējas ātrāk jāpaziņo 

par starpvaldību nolīguma projektu 

Komisijai, pirms tas kļūst pusēm juridiski 

saistošs. Komisijai sadarbības garā jāpalīdz 

dalībvalstij apzināt iespējamās atbilstības 

problēmas starpvaldību nolīguma vai 

grozījumu projektā. Tad attiecīgā 

dalībvalsts būs labāk sagatavojusies 

noslēgt nolīgumu, kas atbilst Savienības 

tiesību aktiem. Komisijai vajadzētu būt 

pietiekami daudz laika, lai veiktu 

novērtēšanu un nodrošinātu iespējami 

lielāku juridisko noteiktību, vienlaikus 

nepieļaujot nevajadzīgu kavēšanos. 

Komisijai būtu jāapsver vērtējuma 

sagatavošanai paredzēto periodu 

saīsināšana, jo īpaši gadījumā, kad 

dalībvalsts to pieprasa. Lai varētu pilnībā 

izmantot Komisijas atbalstu, dalībvalstīm 

jāatturas no starpvaldību nolīguma 

noslēgšanas, kamēr Komisija nav 

informējusi dalībvalsti par savu vērtējumu. 

Ar šādu vērtējumu nevajadzētu apšaubīt 

starpvaldību nolīgumu būtību vai saturu, 

bet tam būtu jānodrošina nolīgumu 

atbilstība Savienības tiesību aktiem. 
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Nesaderības gadījumā dalībvalstīm 

vajadzētu rast piemērotu risinājumu, ar 

kuru novērt konstatēto nesaderību. 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Saistībā ar Enerģētikas savienības 

stratēģiju vissvarīgākā joprojām ir jau 

noslēgto un vēl topošo starpvaldību 

nolīgumu pārredzamība. Tādēļ 

dalībvalstīm arī turpmāk jāpaziņo 

Komisijai par pastāvošajiem un 

plānotajiem starpvaldību nolīgumiem, kuri 

jau stājušies spēkā vai kurus paredzēts 

piemērot Vīnes konvencijas par 

līgumtiesībām 25. panta nozīmē, kā arī par 

jaunajiem starpvaldību nolīgumiem. 

(8) Saistībā ar Enerģētikas savienības 

stratēģiju vissvarīgākā joprojām ir jau 

noslēgto un vēl topošo starpvaldību 

nolīgumu pārredzamība, jo tā ir svarīgs 

priekšnosacījums ES energoapgādes 

stabilitātes nodrošināšanai. Tādēļ 

dalībvalstīm arī turpmāk būtu jāziņo 

Komisijai par pastāvošajiem un 

plānotajiem starpvaldību nolīgumiem, kuri 

jau stājušies spēkā vai kurus paredzēts 

piemērot Vīnes konvencijas par 

līgumtiesībām 25. panta nozīmē, kā arī par 

jaunajiem starpvaldību nolīgumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Komisijai jānovērtē to starpvaldību 

nolīgumu saderība ar Savienības tiesību 

aktiem, kuri jau stājušies spēkā vai kurus 

plānots piemērot pirms šā lēmuma stāšanās 

spēkā, un attiecīgi jāinformē dalībvalstis. 

Nesaderības gadījumā dalībvalstīm jādara 

viss iespējamais, lai rastu piemērotu 

risinājumu, kas novērstu apzinātās 

nesaderības. 

(9) Komisijai būtu jānovērtē to 

starpvaldību nolīgumu saderība ar 

Savienības tiesību aktiem, kuri jau stājušies 

spēkā vai kurus plānots piemērot pirms šā 

lēmuma stāšanās spēkā, un attiecīgi 

jāinformē dalībvalstis. Šādam 

novērtējumam nekādā ziņā nevajadzētu 

apšaubīt starpvaldību nolīgumu būtību un 

saturu, bet tam būtu jānodrošina 

nolīgumu atbilstība Savienības tiesību 

aktiem. Nesaderības gadījumā 

dalībvalstīm vajadzētu rast piemērotu 

risinājumu, kā novērt konstatēto 

nesaderību. 
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Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Šo lēmumu piemēro tikai 

starpvaldību nolīgumiem, kas ietekmē 

iekšējo enerģijas tirgu vai enerģijas 

piegādes drošību Savienībā. Šaubu 

gadījumā dalībvalstīm jāapspriežas ar 

Komisiju. Principā nolīgumi, kas vairs nav 

spēkā vai ko vairs nepiemēro, neietekmē 

iekšējo enerģijas tirgu un enerģijas 

piegādes drošību Savienībā, tādēļ šis 

lēmums uz tiem neattiecas. 

(10) Šis lēmums būtu jāpiemēro tikai 

starpvaldību nolīgumiem, kas varētu 

ietekmēt iekšējo enerģijas tirgu vai 

enerģijas piegādes drošību Savienībā. Tas 

varētu attiekties uz enerģijas iegādi, 

tirdzniecību, tranzītu, pārdošanu, 

uzglabāšanu vai piegādi vismaz vienā 

dalībvalstī vai uz to, vai tādas enerģētikas 

infrastruktūras celtniecību vai darbību, 

kurai ir fizisks savienojums ar vismaz 

vienu dalībvalsti. Šaubu gadījumā 

dalībvalstīm būtu nekavējoties 

jāapspriežas ar Komisiju. Principā šim 

lēmumam nevajadzētu attiekties uz 

nolīgumiem, kas vairs nav spēkā vai ko 

vairs nepiemēro. 

 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10.a) Šajā lēmumā tas ir akta (vai tā 

daļu) juridiski saistošais spēks, nevis tā 

oficiālais apzīmējums, kam būtu 

jānosaka, vai tas ir kvalificējams par 

starpvaldību nolīgumu vai par nesaistošu 

aktu – ja šāda juridiski saistoša spēka 

nav. 

Pamatojums 

Ir jāuzsver, ka tieši saturs nosaka dokumenta būtību, nevis tā oficiālais apzīmējums. 
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Grozījums Nr.  13 

Lēmuma priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Dalībvalstis veido attiecības ar 

trešām valstīm, ne tikai noslēdzot 

starpvaldību nolīgumus, bet arī izmantojot 

nesaistošus aktus. Pat ja šie akti nav 

juridiski saistoši, tos var izmantot, lai 

veidotu detalizētu enerģētikas 

infrastruktūras un enerģijas piegādes 

sistēmu. Šajā jomā nesaistošie akti var 

ietekmēt iekšējo enerģijas tirgu tāpat kā 

starpvaldību nolīgumi, jo to īstenošana var 

izraisīt Savienības tiesību aktu 

pārkāpumus. Tādēļ, lai nodrošinātu lielāku 

pārredzamību attiecībā uz visiem 

dalībvalstu piemērotajiem pasākumiem, 

kas var ietekmēt iekšējo enerģijas tirgu un 

enerģētisko drošību, dalībvalstīm pēc 

noslēgšanas jāiesniedz Komisijai arī 

attiecīgie nesaistošie akti. Komisijai 

jānovērtē iesniegtie nesaistošie akti un, ja 

nepieciešams, attiecīgi jāinformē 

dalībvalsts. 

(11) Dalībvalstis veido attiecības ar 

trešām valstīm, ne tikai noslēdzot 

starpvaldību nolīgumus, bet arī izmantojot 

nesaistošus aktus. Pat ja šie akti nav 

juridiski saistoši, tos var izmantot, lai 

veidotu detalizētu enerģētikas 

infrastruktūras un enerģijas piegādes 

sistēmu. Šajā jomā nesaistošie akti var 

ietekmēt iekšējo enerģijas tirgu tāpat kā 

starpvaldību nolīgumi, jo to īstenošana var 

izraisīt Savienības tiesību aktu 

pārkāpumus. Tādēļ, lai nodrošinātu lielāku 

pārredzamību attiecībā uz visiem 

dalībvalstu piemērotajiem pasākumiem, 

kas var ietekmēt iekšējo enerģijas tirgu un 

enerģētisko drošību, dalībvalstīm pirms 

noslēgšanas jāiesniedz Komisijai arī 

attiecīgie nesaistošie akti. Komisijai 

jānovērtē iesniegtie nesaistošie akti un, ja 

nepieciešams, attiecīgi jāinformē 

dalībvalsts. 

 

Grozījums Nr.   14 

Lēmuma priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Šim lēmumam nebūtu jāattiecas uz 

starpvaldību nolīgumiem vai nesaistošiem 

aktiem, kas pilnībā jādara zināmi 

Komisijai, izpildot citus Savienības tiesību 

aktus, vai kas attiecas uz jautājumiem, ko 

regulē, piemēram, Eiropas Atomenerģijas 

kopienas dibināšanas līgums. 

(12) Šim lēmumam nebūtu jāattiecas uz 

starpvaldību nolīgumiem vai nesaistošiem 

aktiem, kas pilnībā jādara zināmi 

Komisijai, izpildot citus Savienības tiesību 

aktus, vai kas attiecas uz jautājumiem, ko 

regulē Eiropas Atomenerģijas kopienas 

dibināšanas līgums. 
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Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Šim lēmumam nebūtu jārada 

pienākumi attiecībā uz nolīgumiem starp 

uzņēmumiem. Tomēr dalībvalstīm 

jānodrošina iespēja brīvprātīgi paziņot 

Komisijai par šādus nolīgumiem, uz 

kuriem sniegta nepārprotama atsauce 

starpvaldību nolīgumos vai nesaistošos 

aktos. 

(13) Šim lēmumam nebūtu jārada 

pienākumi attiecībā uz nolīgumiem, kuri ir 

noslēgti tikai starp uzņēmumiem. Tomēr, 

pilnībā respektējot sensitīvu 

komercinformāciju, dalībvalstīm 

vajadzētu būt pienākumam nodrošināt 

iespēju brīvprātīgi paziņot Komisijai par 

nolīgumiem, kuri ir noslēgti tikai starp 

uzņēmumiem, ja uz tiem ir izdarīta 

nepārprotama atsauce starpvaldību 

nolīgumos vai nesaistošos aktos. 

 

Grozījums Nr.   16 

Lēmuma priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Saņemtā informācija Komisijai 

jādara pieejama visām pārējām 

dalībvalstīm drošā elektroniskā veidā. 

Komisijai jāņem vērā dalībvalstu lūgumi 

iesniegto informāciju traktēt kā 

konfidenciālu. Tomēr konfidencialitātes 

pieprasījumi nedrīkst ierobežot pašas 

Komisijas piekļuvi konfidenciālai 

informācijai, jo Komisijai ir nepieciešama 

visaptveroša informācija, lai varētu veikt 

novērtēšanu. Komisijai jāuzņemas 

atbildība par konfidencialitātes noteikumu 

ievērošanas nodrošināšanu. 

Konfidencialitātes pieprasījumi nedrīkst 

ierobežot tiesības piekļūt dokumentiem, 

kas paredzētas Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/200111. 

(14) Saņemtā informācija par 

starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem 

aktiem Komisijai būtu jādara pieejama 

visām pārējām dalībvalstīm drošā 

elektroniskā veidā, lai uzlabotu 

koordināciju un pārredzamību starp 

dalībvalstīm un tādējādi arī stiprinātu to 

pozīciju sarunās ar trešām valstīm. 

Komisijai būtu jāņem vērā dalībvalstu 

lūgumi iesniegto informāciju traktēt kā 

konfidenciālu. Tomēr konfidencialitātes 

pieprasījumi nedrīkst ierobežot pašas 

Komisijas piekļuvi konfidenciālai 

informācijai, jo Komisijai ir nepieciešama 

visaptveroša informācija, lai varētu veikt 

novērtēšanu. Komisijai būtu jāuzņemas 

atbildība par konfidencialitātes noteikumu 

ievērošanas nodrošināšanu. 

Konfidencialitātes pieprasījumiem 

nevajadzētu ierobežot tiesības piekļūt 

dokumentiem, kas paredzētas Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 
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1049/200111. 

_________________ _________________ 

11 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) 

par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 

L 299, 27.10.2012., 13. lpp.). 

11 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) 

par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 

L 299, 27.10.2012., 13. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  17 

Lēmuma priekšlikums 

15. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Ja dalībvalsts uzskata starpvaldību 

nolīgumu par konfidenciālu, tai jāiesniedz 

Komisijai nolīguma kopsavilkums, kuru 

var lietot kopīgi ar citām dalībvalstīm. 

(15) Ja dalībvalsts uzskata starpvaldību 

nolīgumu par konfidenciālu, tai būtu 

jāiesniedz Komisijai nolīguma 

kopsavilkums, kurā minēti nolīguma 

galvenie elementi un attiecīgās klauzulas, 

tostarp noteiktie ierobežojumi, lai šo 

kopsavilkumu varētu lietot kopīgi ar citām 

dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  18 

Lēmuma priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Pastāvīgai informācijas apmaiņai par 

starpvaldību nolīgumiem Savienības līmenī 

jānodrošina labās prakses izstrāde. 

Pamatojoties uz šo labo praksi, vajadzības 

gadījumā sadarbībā ar Eiropas Ārējās 

darbības dienestu attiecībā uz Savienības 

ārpolitiku, Komisijai jāizstrādā fakultatīvas 

paraugklauzulas, kas izmantojamas 

starpvaldību nolīgumos starp dalībvalstīm 

un trešām valstīm. Šādas paraugklauzulas 

jāizmanto ar mērķi novērst starpvaldību 

nolīgumu pretrunas Savienības tiesību 

aktiem, it īpaši noteikumiem par iekšējo 

enerģijas tirgu un konkurences tiesībām, 

(16) Pastāvīgai informācijas apmaiņai par 

starpvaldību nolīgumiem Savienības līmenī 

būtu jānodrošina labās prakses izstrāde. 

Pamatojoties uz šo labo praksi, Komisijai 

sadarbībā ar dalībvalstīm un vajadzības 

gadījumā sadarbībā ar Eiropas Ārējās 

darbības dienestu attiecībā uz Savienības 

ārpolitiku, būtu jāizstrādā fakultatīvas 

paraugklauzulas, kas izmantojamas 

starpvaldību nolīgumos starp dalībvalstīm 

un trešām valstīm, kā arī saraksts ar 

tādiem klauzulu piemēriem, kurās nav 

ievēroti Savienības tiesību akti vai 

Enerģētikas savienības mērķi un kuras 
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kā arī pretrunas Savienības noslēgtajiem 

starptautiskajiem nolīgumiem. To 

izmantošana ir fakultatīva, un jāparedz 

iespēja to saturu pielāgot konkrētiem 

apstākļiem. 

principā nebūtu jāizmanto. Šādu 

standarta klauzulu izmantošanai būtu 

jānodrošina starpvaldību nolīgumu 

atbilstība Savienības tiesību aktiem vai 
Savienības noslēgtajiem starptautiskajiem 

nolīgumiem. To izmantošanai vajadzētu 

būt fakultatīvai un būtu jāparedz iespēja to 

saturu un struktūru pielāgot konkrētiem 

apstākļiem. 

 

Grozījums Nr.   19 

Lēmuma priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Uzlabotām savstarpējām zināšanām 

par pastāvošiem un jauniem starpvaldību 

nolīgumiem un nesaistošiem aktiem 

jānodrošina labāka koordinācija 

enerģētikas jautājumos starp dalībvalstīm 

un starp dalībvalstīm un Komisiju. Šādai 

uzlabotai koordinācijai jānodrošina 

dalībvalstīm iespēja pilnībā izmantot 

Savienības politisko un ekonomisko 

ietekmi un jānodrošina Komisijai iespēja 

piedāvāt risinājumus problēmām, kas 

atklātas starpvaldību nolīgumu jomā. 

(17) Uzlabotām savstarpējām zināšanām 

par pastāvošiem un jauniem starpvaldību 

nolīgumiem un nesaistošiem aktiem būtu 

jāpalielina pārredzmība un koordinācija 

enerģētikas jautājumos starp dalībvalstīm 

un starp dalībvalstīm un Komisiju. Lielāka 

pārredzamība un koordinācija ir īpaši 

svarīga dalībvalstīm, kuras ir atkarīgas no 

starpsavienojumiem ar dalībvalsti, kura 

risina sarunas par starpvaldību nolīgumu. 
Šādai uzlabotai koordinācijai būtu 

jānodrošina dalībvalstīm iespēja pilnībā 

izmantot Savienības politisko un 

ekonomisko ietekmi, uzlabot to pozīcijas 

sarunās ar trešām valstīm un jānodrošina 

Komisijai iespēja garantēt enerģijas 

piegāžu drošību Savienībā. 

 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Lēmuma priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Komisijai jāatvieglina un jāveicina 

koordinācija starp dalībvalstīm, lai varētu 

stiprināt Savienības vispārējo stratēģisko 

(18) Komisijai būtu jāveicina un 

jānodrošina koordinācija starp 

dalībvalstīm, lai varētu stiprināt Savienības 
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nozīmi, izmantojot stingru, efektīvu un 

koordinētu pieeju ražojošām, tranzīta un 

patērējošām valstīm. 

vispārējo stratēģisko nozīmi enerģētikas 

jomā, izmantojot precīzi definētu, efektīvu 

un ilgtermiņā koordinētu pieeju ražojošām, 

tranzīta un patērējošām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  21 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šis lēmums izveido mehānismu 

informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 

un Komisiju sakarā ar starpvaldību 

nolīgumiem un nesaistošiem aktiem 

enerģētikas jomā, kā definēts 2. pantā, lai 

optimizētu iekšējā enerģijas tirgus darbību. 

1. Šis lēmums izveido mehānismu 

informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 

un Komisiju sakarā ar starpvaldību 

nolīgumiem un nesaistošiem aktiem 

enerģētikas jomā, kā definēts 2. pantā, lai 

optimizētu iekšējā enerģijas tirgus darbību, 

nodrošinātu Savienībai paredzēto piegāžu 

drošību un palīdzētu sasniegt Enerģētikas 

savienības stratēģijas mērķus. 

 

Grozījums Nr.  22 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) "starpvaldību nolīgums" ir katrs 

juridiski saistošs nolīgums starp vienu vai 

vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākām trešām valstīm, ja tas ietekmē 

iekšējā enerģijas tirgus izmantošanu vai 

darbību vai enerģijas piegādes drošību 

Savienībā; tomēr, ja šāds juridiski saistošs 

nolīgums attiecas arī uz citiem 

jautājumiem, par "starpvaldību nolīgumu" 

ir uzskatāmi vienīgi tie noteikumi, kas 

attiecas uz enerģētiku, tostarp vispārīgie 

noteikumi, ko piemēro šiem ar enerģiju 

saistītajiem noteikumiem; 

(1) "starpvaldību nolīgums" ir katrs 

juridiski saistošs nolīgums , neatkarīgi no 

tā oficiālā apzīmējuma, starp vienu vai 

vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākām trešām valstīm, tostarp 

starptautiskām organizācijām un 

uzņēmumiem, kuros trešā valsts ir 

galvenā akciju turētāja, un uzņēmumiem, 

kuros šai trešai valstij ir būtiska ietekme 

lēmumu pieņemšanas procesā, kas varētu 
ietekmēt iekšējā enerģijas tirgus 

izmantošanu vai darbību vai enerģijas 

piegādes drošību Savienībā un attiekties uz 

enerģijas iegādi, tirdzniecību, tranzītu, 

pārdošanu, uzglabāšanu vai enerģijas 

piegādi vismaz vienā dalībvalstī vai uz to, 

vai tādas enerģētikas infrastruktūras 

celtniecību vai darbību, kurai ir fizisks 
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savienojums vismaz ar vienu dalībvalsti; 

tomēr, ja šāds juridiski saistošs nolīgums 

attiecas arī uz citiem jautājumiem, par 

"starpvaldību nolīgumu" ir uzskatāmi 

vienīgi tie noteikumi, kas attiecas uz 

enerģētiku, tostarp vispārīgie noteikumi, ko 

piemēro šiem ar enerģiju saistītajiem 

noteikumiem; 

 

Grozījums Nr.  23 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) "nesaistošs akts" ir juridiski 

nesaistoša vienošanās starp vienu vai 

vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākām trešām valstīm, piemēram, 

saprašanās memorands, kopīga deklarācija, 

kopīga ministru deklarācija, kopīga rīcība 

vai kopīgs uzvedības kodekss, kas satur 

Savienības tiesību interpretāciju, uzliek 

nosacījumus enerģijas piegādei (piemēram, 

daudzumus un cenas) vai enerģētikas 

infrastruktūras attīstībai; 

(3) "nesaistošs akts" ir juridiski 

nesaistoša vienošanās starp vienu vai 

vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākām trešām valstīm, piemēram, 

saprašanās memorands, kopīga deklarācija, 

kopīga ministru deklarācija, kopīga rīcība 

vai kopīgs uzvedības kodekss, kas satur 

Savienības tiesību interpretāciju, uzliek 

nosacījumus enerģijas piegādei (piemēram, 

daudzumus un cenas) vai enerģētikas 

infrastruktūras attīstībai vai darbībai; 

 

Grozījums Nr.   24 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja dalībvalsts iesniedz Komisijai šādu 

paziņojumu par sarunām, attiecīgā 

dalībvalsts regulāri informē Komisiju par 

sarunu gaitu. 

Kad dalībvalsts ir sniegusi Komisijai šādu 

paziņojumu par sarunām, attiecīgā 

dalībvalsts turpmāk regulāri informē 

Komisiju par sarunu gaitu. 

 

Grozījums Nr.   25 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisijai sniegtā informācija ietver 

norādes par noteikumiem, kas jāapspriež 

sarunās, sarunu mērķiem un citu būtisku 

informāciju saskaņā ar konfidencialitātes 

noteikumiem, kā izklāstīts 8. pantā. 

 

Grozījums Nr.   26 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija saņemto informāciju, izņemot 

saskaņā ar 8. pantu par konfidenciālu 

atzītās informācijas daļas, un jebkādas 

norādes par neatbilstību Savienības 

tiesību aktiem dara pieejamu visām 

dalībvalstīm, lai nodrošinātu Enerģētikas 

savienības mērķu sasniegšanu. 

 

Grozījums Nr.   27 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja ratificētais starpvaldību nolīgums vai 

grozījumi starpvaldību nolīgumā 

nepārprotami atsaucas uz citiem 

dokumentiem, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 

arī šos citus dokumentus, ciktāl tie satur 

elementus, kas var ietekmēt iekšējā 

enerģijas tirgus darbību vai enerģijas 

piegādes drošību Savienībā. 

Ja ratificētais starpvaldību nolīgums vai 

grozījumi starpvaldību nolīgumā 

nepārprotami atsaucas uz citiem 

dokumentiem, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 

arī šos citus dokumentus, ciktāl tie satur 

kādus no 2. panta 1. punktā uzskaitītajiem 

elementiem. 

 

Grozījums Nr.  28 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. 2. un 3. punktā noteiktais pienākums 

ziņot Komisijai neattiecas uz līgumiem 

starp uzņēmumiem. 

4. 2. un 3. punktā noteiktais pienākums 

ziņot Komisijai neattiecas uz līgumiem, 

kurus slēdz vienīgi starp uzņēmumiem. 

 Ja dalībvalstīm rodas šaubas par to, vai 

nolīgums ir uzskatāms par starpvaldību 

nolīgumu vai jau pastāvošu starpvaldību 

nolīguma un līdz ar to, vai par to ir jāziņo 

saskaņā ar 3. un 6. pantu, tās nekavējoties 

apspriežas ar Komisiju. 

 

Grozījums Nr.  29 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja dalībvalsts iesniedz Komisijai 

paziņojumu par sarunām saskaņā ar 

3. panta 1. punktu, Komisijas dienesti var 

to konsultēt par to, kā novērst sarunās 

apspriestā starpvaldību nolīguma vai 

pastāvošā starpvaldību nolīguma 

grozījumu neatbilstību Savienības tiesību 

aktiem. Minētā dalībvalsts var arī lūgt 

Komisijas palīdzību šajās sarunās. 

1. Ja dalībvalsts iesniedz Komisijai 

paziņojumu par sarunām saskaņā ar 

3. panta 1. punktu, Komisijas dienesti 

sniedz tai padomu un vadlīnijas, kā 

nodrošināt, ka sarunās apspriestais 

starpvaldību nolīgums vai pastāvošā 

starpvaldību nolīguma grozījumsatbilst 

Savienības tiesību aktiem un Savienības 

energoapgādes drošības mērķiem. 

 

 

Grozījums Nr.  30 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pēc attiecīgās dalībvalsts lūguma vai 

pēc Komisijas lūguma un ar attiecīgās 

dalībvalsts rakstveida piekrišanu Komisija 

var piedalīties sarunās kā novērotāja. 

2. Ja Komisija uzskata to par 

nepieciešamu saistībā ar iekšējā enerģijas 

tirgus darbību vai enerģijas piegādes 

drošību Savienībā, tā sarunās piedalās kā 

novērotāja, neierobežojot dalībvalstu 

brīvību pašām vest sarunas. Minētā 

dalībvalsts var arī brīvprātīgi lūgt 

Komisijas palīdzību sarunās. 
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Grozījums Nr.  31 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja Komisija piedalās sarunās kā 

novērotāja, tā var konsultēt attiecīgo 

dalībvalsti par to, kā novērst sarunās 

apspriestā starpvaldību nolīguma vai 

grozījumu neatbilstību Savienības tiesību 

aktiem. 

3. Sarunu gaitā Komisija sniedz 

attiecīgajai dalībvalstis padomu, kā 

nodrošināt sarunās apspriestā starpvaldību 

nolīguma vai grozījuma atbilstību 

Savienības tiesību aktiem un Enerģētikas 

savienības mērķiem. Komisijas pārstāvji 

sarunās iegūto sensitīvo informāciju 

izmanto, piemērojot pienācīgu 

konfidencialitāti. 

 

 

Grozījums Nr.  32 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija sešu nedēļu laikā pēc 

starpvaldību nolīguma vai grozījumu pilna 

projekta, tostarp pielikumu, paziņošanas 

datuma saskaņā ar 3. panta 2. punktu 

informē attiecīgo dalībvalsti par visām 

šaubām, kas tai radušās par šā starpvaldību 

nolīguma vai grozījumu projekta saderību 

ar Savienības tiesību aktiem, it īpaši ar 

iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktiem un 

Savienības konkurences tiesībām. Ja 

minētajā termiņā nav saņemta Komisijas 

atbilde, uzskatāms, ka Komisijai nav 

šaubu. 

1. Komisija četru nedēļu laikā pēc 

starpvaldību nolīguma vai grozījumu pilna 

projekta, tostarp pielikumu, paziņošanas 

datuma saskaņā ar 3. panta 2. punktu 

informē attiecīgo dalībvalsti par visām 

šaubām, kas tai radušās par šā starpvaldību 

nolīguma vai grozījumu projekta saderību 

ar Savienības tiesību aktiem. Ja minētajā 

termiņā nav saņemta Komisijas atbilde, 

uzskatāms, ka Komisijai nav šaubu. 

 

Grozījums Nr.  33 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 



 

 

 PE598.503/ 17 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja Komisija saskaņā ar 1. punktu 

informē attiecīgo dalībvalsti, ka tai 

radušās šaubas, tā 12 nedēļu laikā pēc 1. 

punktā minētā paziņojuma datuma 

informē attiecīgo dalībvalsti par savu 

viedokli attiecībā uz minētā starpvaldību 

nolīguma vai grozījumu projekta saderību 

ar Savienības tiesību aktiem, it īpaši 

iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktiem un 

Savienības konkurences tiesībām. Ja 

minētajā termiņā Komisijas atzinums nav 

saņemts, uzskatāms, ka Komisija nav 

cēlusi iebildumus. 

2. Ja Komisija saskaņā ar 1. punktu 

informē attiecīgo dalībvalsti, ka tā uzskata 

kādu starpvaldību nolīgumu vai grozījumu 

par nesaderīgu ar Savienības tiesību 

aktiem, tā 12 nedēļu laikā pēc 1. punktā 

minētā paziņojuma datuma sniedz 

attiecīgajai dalībvalstij detalizētu 

atzinumu. Ja minētajā termiņā Komisijas 

atzinums nav saņemts, uzskatāms, ka 

Komisija nav cēlusi iebildumus. 

 

Grozījums Nr.  34 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu 1. 

un 2. punktā minētos termiņus var 

pagarināt. Ja apstākļi prasa, 1. un 2. punktā 

minētos termiņus ar Komisijas atļauju 

saīsina. 

3. Ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu 1. 

un 2. punktā minētos termiņus var 

pagarināt. Ja apstākļi to prasa, 1. un 

2. punktā minētos laikposmus samazina, 

vienojoties ar Komisiju, lai nodrošinātu, 

ka sarunas tiek pabeigtas paredzētajā 

laikā. 

 

 

Grozījums Nr.  35 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Parakstot, ratificējot vai apstiprinot 

starpvaldību nolīgumu vai grozījumus, 

attiecīgā dalībvalsts maksimāli ņem vērā 

2. punktā minēto Komisijas atzinumu. 

Pirms starpvaldību nolīguma vai 

grozījumu parakstīšanas, ratificēšanas vai 

apstiprināšanas attiecīgā dalībvalsts 

norāda, kā tiek novērsti 2. punktā 

minētajā Komisijas atzinumā paustie 

iebildumi, lai nodrošinātu pilnīgu 
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atbilstību Savienības tiesību aktiem un 

Enerģētikas savienības mērķiem. 

 

Grozījums Nr.   36 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ne vēlāk kā [trīs mēnešus pēc šā lēmuma 

stāšanās spēkā] dalībvalsts dara zināmus 

Komisijai visus pastāvošos starpvaldību 

nolīgumus, ieskaitot pielikumus un 

grozījumus. 

Līdz [trīs mēneši pēc šā lēmuma stāšanās 

spēkā] dalībvalsts dara zināmus Komisijai 

visus pastāvošos starpvaldību nolīgumus, 

ieskaitot pielikumus un grozījumus. Ja 

situācija liecina par to, ka nākotnē var 

rasties nepieciešamība sākt sarunas ar 

kādu trešo valsti, dalībvalstis attiecīgi 

informē Komisiju. 

 

 

 

Grozījums Nr.  37 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā punktā noteiktais pienākums ziņot 

Komisijai neattiecas uz līgumiem starp 

uzņēmumiem. 

Šajā punktā noteiktais pienākums ziņot 

Komisijai neattiecas uz līgumiem, kurus 

slēdz vienīgi starp uzņēmumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  38 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija novērtē saskaņā ar 1. vai 2. 

punktu paziņotos starpvaldību nolīgumus. 

Ja pēc pirmā novērtējuma Komisijai rodas 

šaubas par šo nolīgumu saderību ar 

Savienības tiesību aktiem, it īpaši iekšējā 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)   
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enerģijas tirgus tiesību aktiem un 

Savienības konkurences tiesībām, Komisija 

par to informē attiecīgās dalībvalstis 

deviņu mēnešu laikā pēc minēto nolīgumu 

paziņošanas. 

 

Grozījums Nr.  39 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Komisijas sagatavotais starpvaldību 

nolīgumu un spēkā esošo starpvaldību 

nolīgumu vērtējums neskar Savienības 

noteikumu piemērošanu pienākuma 

neizpildes, valsts atbalsta un konkurences 

jomā un nekādā gadījumā nekavē to 

novērtēšanu. 

 

 

Grozījums Nr.  40 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Apstiprinot nesaistošu aktu vai 

grozījumus nesaistošā aktā, attiecīgā 

dalībvalsts paziņo Komisijai par šo 

nesaistošo aktu vai grozījumiem, ieskaitot 

to pielikumus. 

Pirms nesaistoša akta vai grozījuma 

nesaistošā aktā apstiprināšanas, attiecīgā 

dalībvalsts savlaicīgi paziņo Komisijai par 

šo nesaistošo aktu vai grozījumiem, 

ieskaitot to pielikumus. 

 

 

Grozījums Nr.  41 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. 1. un 2. punktā noteiktais pienākums 

ziņot Komisijai neattiecas uz līgumiem 

starp uzņēmumiem. 

3. 1. un 2. punktā noteiktais pienākums 

ziņot Komisijai neattiecas uz līgumiem, 

kurus slēdz vienīgi starp uzņēmumiem. 
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Grozījums Nr.  42 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja pēc pirmā novērtējuma Komisija 

atzīst, ka nesaistošā akta īstenošanas 

pasākumi, kas tai paziņoti saskaņā ar 1. un 

2. punktu, var nonākt pretrunā Savienības 

tiesību aktiem, it īpaši iekšējā enerģijas 

tirgus tiesību aktiem un Savienības 

konkurences tiesībām, Komisija var par to 

informēt attiecīgo dalībvalsti. 

4. Komisija informē attiecīgo 

dalībvalsti par šaubām, kas tai radušās 

par to, ka nesaistošā akta īstenošanas 

pasākumi, kas tai paziņoti saskaņā ar 1. un 

2. punktu, varētu nonākt pretrunā 

Savienības tiesību aktiem vai Enerģētikas 

savienības stratēģijas mērķiem. 

 4.a Pirms nesaistoša akta vai grozījuma 

šādā aktā parakstīšanas, ratificēšanas vai 

apstiprināšanas attiecīgā dalībvalsts 

norāda, kā tiek risināti Komisijas 

atzinumā paustie iebildumi, lai 

nodrošinātu pilnīgu atbilstību Savienības 

tiesību aktiem un Savienības 

energoapgādes drošības mērķiem.  

 Ja četru nedēļu laikā pēc paziņojuma 

nosūtīšanas nav saņemta Komisijas 

atbilde, tiek uzskatīts, ka Komisijai 

nekādas šaubas nav radušās. Komisijas 

atzinums par nesaistošiem aktiem nav 

saistošs. Tomēr, parakstot, ratificējot vai 

apstiprinot nesaistošu aktu vai grozījumu 

nesaistošā aktā, attiecīgā dalībvalsts 

maksimāli ņemt vērā Komisijas atzinumu 

un pārskata šādu aktu problemātiskos 

noteikumus. 

 4.b Ja rodas šaubas par to, vai saskaņā 

ar šo lēmumu kāds akts ir nesaistošs akts 

vai spēkā esošs nesaistošs akts un 

tādējādi, vai par to ir iepriekš jāziņo, kā 

tas paredzēts 7. pantā, dalībvalstis 

nekavējoties apspriežas ar Komisiju. 

 

Grozījums Nr.   43 
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Lēmuma priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja dalībvalsts nav norādījusi, ka 

informācija saskaņā ar 1. punktu ir 

konfidenciāla, Komisija dara šo 

informāciju visām pārējām dalībvalstīm 

pieejamu drošā elektroniskā veidā. 

2. Ja dalībvalsts nav norādījusi, ka 

informācija saskaņā ar 1. punktu ir 

konfidenciāla, Komisija dara šo 

informāciju, kā arī paziņojumu par 

ikkatru neatbilstību Savienības tiesību 

aktiem elektroniski pieejamu visām 

pārējām dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  44 

Lēmuma priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – 2. daļa – ea punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) informācija attiecībā uz 

noteikumiem, kas ir Savienības 

kompetencē saskaņā ar kopējo 

tirdzniecības politiku. 

Pamatojums 

Referents uzskata, ka īpaši jāuzsver arī atbilstība jautājumiem, kas ir vienīgi Savienības 

kompetencē saskaņā ar kopējo tirdzniecības politiku. 

 

Grozījums Nr.   45 

Lēmuma priekšlikums 

8. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. 3. punktā minētos kopsavilkumus 

Komisija dara elektroniskā veidā 

pieejamus visām pārējām dalībvalstīm. 

4. 3. punktā minētos kopsavilkumus 

kopā ar komentāriem par atbilstību 

Enerģētikas savienības stratēģijai 
Komisija dara elektroniskā veidā 

pieejamus visām pārējām dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.   46 

Lēmuma priekšlikums 
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8. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šajā pantā paredzētie 

konfidencialitātes pieprasījumi neierobežo 

pašas Komisijas piekļuvi konfidenciālajai 

informācijai. Komisija nodrošina, lai 

piekļuve konfidenciālajai informācijai būtu 

stingri ierobežota līdz tiem Komisijas 

dienestiem, kuriem piekļuve šai 

informācijai ir absolūti nepieciešama. 

5. Šajā pantā paredzētie 

konfidencialitātes pieprasījumi neierobežo 

pašas Komisijas piekļuvi konfidenciālajai 

informācijai. Komisija nodrošina, lai 

piekļuve konfidenciālajai informācijai būtu 

stingri ierobežota līdz tiem Komisijas 

dienestiem, kuriem piekļuve šai 

informācijai ir absolūti nepieciešama. 

Komisijas pārstāvji, kas piedalās sarunās 

par starpvaldību līgumiem kā novērotāji, 

sarunās iegūto sensitīvo informāciju 

izmanto, ievērojot pienācīgu 

konfidencialitāti. 

 

 

 

Grozījums Nr.  47 

Lēmuma priekšlikums 

9. pants – 1. daļa – b punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) apzinātu izplatītākās problēmas 

saistībā ar starpvaldību nolīgumiem un 

nesaistošajiem aktiem un apsvērtu 

piemērotus pasākumus šo problēmu 

risināšanai, kā arī piedāvātu risinājumus, ja 

attiecināms; 

(b) apzinātu izplatītākās problēmas 

saistībā ar starpvaldību nolīgumiem un 

nesaistošajiem aktiem un apsvērtu 

piemērotus pasākumus šo problēmu 

risināšanai, kā arī attiecīgā gadījumā 

piedāvātu vadlīnijas un risinājumus; 

 

 

Grozījums Nr.  48 

Lēmuma priekšlikums 

9. pants – 1. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) pamatojoties uz labo praksi un 

apspriežoties ar dalībvalstīm, izstrādātu 

fakultatīvas paraugklauzulas, kuru 

piemērošana būtiski uzlabotu turpmāko 

(c) pamatojoties uz labo praksi un 

apspriežoties ar dalībvalstīm, līdz ... 

[ievietot datumu: vienu gadu pēc šā 

lēmuma spēkā stāšanās dienas] izstrādātu 
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starpvaldību nolīgumu un nesaistošo aktu 

saderību ar Savienības tiesību aktiem; 

fakultatīvas paraugklauzulas un vadlīnijas, 

kuru piemērošana būtiski uzlabotu 

turpmāko starpvaldību nolīgumu un 

nesaistošo aktu saderību ar Savienības 

tiesību aktiem; 

 

Grozījums Nr.  49 

Lēmuma priekšlikums 

9. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Līdz ... [ievietot datumu: vienu gadu 

pēc šā lēmuma stāšanās spēkā dienas] 

Komisija, pamatojoties uz labo praksi un 

apspriežoties ar dalībvalstīm, izstrādā 

kopsavilkuma informācijas sistēmu, ar ko, 

aizsargājot sensitīvas informācijas 

konfidencialitāti, garantē lielāku 

pārredzamību attiecībā uz starpvaldību 

nolīgumu galvenajiem elementiem, lai 

ieviestu indikatīvu kritēriju, kuru 

dalībvalstis var izmantot sarunu procesā 

nolūkā novērst dominējoša stāvokļa 

ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic trešās 

valstīs. 

 

Grozījums Nr.   50 

Lēmuma priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ne vēlāk kā 2020. gada 1. janvārī 

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai 

ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu. 

1. Līdz ... [divus gadus pēc šā lēmuma 

spēkā stāšanās dienas] Komisija iesniedz 

Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai ziņojumu par šā 

lēmuma piemērošanu. 

 

 

 

 


