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Grozījums Nr. 201
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis cita citai piedāvā palīdzību, lai 
novērstu vai mazinātu elektroenerģētiskās 
krīzes. Par šādu palīdzību pienākas 
kompensācija.

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis cita citai piedāvā palīdzību, lai 
novērstu vai mazinātu elektroenerģētiskās 
krīzes. Par šādu palīdzību pienākas 
kompensācija, kura aptver vismaz šādus 
elementus:
elektroenerģiju, kas piegādāta 
pieprasītājas dalībvalsts teritorijai;
visas citas attiecīgās un saprātīgās 
izmaksas, kas radušās, izrādot solidaritāti, 
tostarp attiecīgā gadījumā tādu pasākumu 
izmaksas, kas var būt noteiktas iepriekš;
atlīdzība par visām kompensācijām, kas 
izriet no tiesvedības, arbitrāžas vai 
līdzīgiem procesiem un izlīgumiem, un
izmaksas, kas saistītas ar šādiem 
procesiem, kuros iesaistīta dalībvalsts, kas 
izrāda solidaritāti ar struktūrvienībām, 
kuras ir iesaistītas šādas solidaritātes 
izrādīšanā.
Vēlākais līdz 2019. gada 1. decembrim 
dalībvalstis pieņem vajadzīgos tehniskos, 
juridiskos un finanšu pasākumus, lai 
īstenotu šo paragrāfu.Minētie pasākumi 
var noteikt praktiskās darbības saistībā ar 
savlaicīgu samaksu.

Or. es

Grozījums Nr. 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis cita citai piedāvā palīdzību, lai 
novērstu vai mazinātu elektroenerģētiskās 

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis cita citai piedāvā palīdzību, lai 
novērstu vai mazinātu elektroenerģētiskās 
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krīzes. Par šādu palīdzību pienākas 
kompensācija.

krīzes. Par šādu palīdzību pienākas 
samērīga kompensācija, kas aptver vismaz 
izmaksas saistībā ar elektroenerģiju, kas 
piegādāta pieprasītājas dalībvalsts 
teritorijai, un visām citām attiecīgajām 
izmaksām, kuras radušās, sniedzot 
palīdzību, tostarp attiecīgā gadījumā par 
palīdzību, kas tika sagatavota, bet netika 
aktivizēta.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāiekļauj obligāto prasību attiecībā uz saprātīgu kompensāciju definīcija un tā būtu 
jāsaskaņo ar prasībām, kas izmantotas regulā par gāzes piegādes drošību.

Grozījums Nr. 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis cita citai piedāvā palīdzību, lai 
novērstu vai mazinātu elektroenerģētiskās 
krīzes. Par šādu palīdzību pienākas 
kompensācija.

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis cita citai piedāvā palīdzību, lai 
novērstu vai mazinātu elektroenerģētiskās 
krīzes, ievērojot dalībvalstu prerogatīvas 
un valstu iestāžu neatkarību. Par šādu 
palīdzību pienākas kompensācija.

Or. it

Grozījums Nr. 204
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis cita citai piedāvā palīdzību, lai 
novērstu vai mazinātu elektroenerģētiskās 
krīzes. Par šādu palīdzību pienākas 

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis cita citai piedāvā palīdzību, lai 
novērstu vai mazinātu elektroenerģētiskās 
krīzes. Par šādu palīdzību pienākas 
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kompensācija. kompensācija atbilstīgi principiem, kas 
noteikti saskaņā ar šīs regulas 7.a pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu domstarpības attiecībā uz kompensāciju, šādas kompensācijas principi būtu 
jānosaka neitrālai ES līmeņa aģentūrai — ACER. Tāpat, lai nodrošinātu konsekvenci ar 
iepriekšējiem grozījumiem, ir jānosaka ACER loma, saskaņojot dalībvalstīs aizsargājamo 
patērētāju sarakstu.

Grozījums Nr. 205
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis cita citai piedāvā palīdzību, lai 
novērstu vai mazinātu elektroenerģētiskās 
krīzes. Par šādu palīdzību pienākas 
kompensācija.

2. Ja tas ir vajadzīgs un iespējams, 
dalībvalstis cita citai piedāvā palīdzību, lai 
novērstu vai mazinātu elektroenerģētiskās 
krīzes. Par šādu palīdzību pienākas 
taisnīga kompensācija, ņemot vērā 
dalībvalstu finansiālās iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Krīzes situācijā var aktivizēt 
ārpustirgus pasākumus, taču tikai tad, kad
ir izsmeltas visas tirgus piedāvātās 
iespējas. Tie nedrīkst nepamatoti kropļot 
konkurenci un traucēt elektroenerģijas 
tirgus sekmīgu darbību. Tie ir tādi, kas ir 
vajadzīgi, samērīgi, nediskriminējoši un 
īslaicīgi.

2. Krīzes situācijā ārpustirgus 
pasākumus aktivizē tikai tad, ja varētu tikt 
izsmeltas vai ir izsmeltas visas tirgus 
piedāvātās iespējas, un ja tirgus darbību 
turpināšana varētu vēl vairāk pasliktināt 
krīzes situāciju. Tie nedrīkst nepamatoti 
kropļot konkurenci un traucēt 
elektroenerģijas tirgus sekmīgu darbību. 
Tie ir tādi, kas ir vajadzīgi, samērīgi, 
nediskriminējoši un īslaicīgi.
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Or. en

Grozījums Nr. 207
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Krīzes situācijā var aktivizēt 
ārpustirgus pasākumus, taču tikai tad, kad 
ir izsmeltas visas tirgus piedāvātās 
iespējas. Tie nedrīkst nepamatoti kropļot 
konkurenci un traucēt elektroenerģijas 
tirgus sekmīgu darbību. Tie ir tādi, kas ir 
vajadzīgi, samērīgi, nediskriminējoši un 
īslaicīgi.

2. Krīzes situācijā var aktivizēt 
ārpustirgus pasākumus, taču tikai tad, kad 
ir izsmeltas visas tirgus piedāvātās 
iespējas. Tie nedrīkst nepamatoti kropļot 
konkurenci un traucēt elektroenerģijas 
tirgus sekmīgu darbību. Tie ir tādi, kas ir 
vajadzīgi, samērīgi, nediskriminējoši un 
īslaicīgi. Gadījumos, kad tiek īstenoti 
ārpustirgus pasākumi, krīzes skartie 
tirgus dalībnieki par tiem ir iespējami drīz 
un pienācīgi jāinformē.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība ir būtiska, lai nodrošinātu elektroenerģijas tirgu optimālu darbību. Tirgus 
dalībnieki ir pienācīgi jāinformē par jebkādu ārpustirgus pasākumu izmantošanu, piemēram, 
ja tiek samazinātas pieejamās pārvades jaudas vai veikta ārpustirgus pārdispečēšana.

Grozījums Nr. 208
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Krīzes situācijā var aktivizēt 
ārpustirgus pasākumus, taču tikai tad, kad 
ir izsmeltas visas tirgus piedāvātās 
iespējas. Tie nedrīkst nepamatoti kropļot 
konkurenci un traucēt elektroenerģijas 
tirgus sekmīgu darbību. Tie ir tādi, kas ir 
vajadzīgi, samērīgi, nediskriminējoši un 
īslaicīgi.

2. Krīzes situācijā var aktivizēt 
ārpustirgus pasākumus kā galējo līdzekli, 
taču tikai tad, kad ir izsmeltas visas tirgus 
piedāvātās iespējas. Tie nedrīkst 
nepamatoti kropļot konkurenci un traucēt 
elektroenerģijas tirgus sekmīgu darbību. 
Tie ir tādi, kas ir vajadzīgi, samērīgi, 
nediskriminējoši un īslaicīgi, un tajos 
pilnībā ņem vērā principus, kas noteikti 
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saskaņā ar šīs regulas 7.a pantu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pastiprināt šo punktu, un tajā tiek uzsvērta nepieciešamība pēc 
iespējas atturēties no ārpustirgus pasākumu izmantošanas.

Grozījums Nr. 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Krīzes situācijā var aktivizēt 
ārpustirgus pasākumus, taču tikai tad, kad 
ir izsmeltas visas tirgus piedāvātās 
iespējas. Tie nedrīkst nepamatoti kropļot 
konkurenci un traucēt elektroenerģijas 
tirgus sekmīgu darbību. Tie ir tādi, kas ir 
vajadzīgi, samērīgi, nediskriminējoši un 
īslaicīgi.

2. Krīzes situācijā var aktivizēt 
ārpustirgus pasākumus, taču tikai tad, kad 
ir izsmeltas visas tirgus piedāvātās 
iespējas. Tie nedrīkst nepamatoti kropļot 
konkurenci un traucēt elektroenerģijas 
tirgus sekmīgu darbību. Tie ir tādi, kas ir 
vajadzīgi, samērīgi, nediskriminējoši un 
īslaicīgi. Kad ārpustirgus pasākumi tiek 
aktivizēti, par tiem būt jāsaņem 
kompensācija.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Krīzes situācijā var aktivizēt 
ārpustirgus pasākumus, taču tikai tad, 
kad ir izsmeltas visas tirgus piedāvātās 
iespējas.Tie nedrīkst nepamatoti kropļot 
konkurenci un traucēt elektroenerģijas 
tirgus sekmīgu darbību. Tie ir tādi, kas ir 
vajadzīgi, samērīgi, nediskriminējoši un 
īslaicīgi.

2. Ja tirgus darbība var apdraudēt 
krīzes atrisināšanu, tiek aktivizēti 
ārpustirgus pasākumi.Tie nedrīkst 
nepamatoti kropļot konkurenci un traucēt 
elektroenerģijas tirgus sekmīgu darbību. 
Tie ir tādi, kas ir vajadzīgi, samērīgi, 
nediskriminējoši un īslaicīgi.
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Or. en

Grozījums Nr. 211
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Darījumu samazināšanu, tostarp jau 
piešķirtās starpzonu jaudas samazināšanu, 
starpzonu jaudas piegādes ierobežošanu 
jaudas piešķiršanai vai grafiku sastādīšanas 
ierobežošanu iniciē tikai saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti 
Elektroenerģijas regulas 14. panta 2. 
punktā [ierosinātā Elektroenerģijas regula], 
un noteikumiem, kas pieņemti, lai 
precizētu šo noteikumu.

3. Darījumu samazināšanu, tostarp jau 
piešķirtās starpzonu jaudas samazināšanu, 
starpzonu jaudas piegādes ierobežošanu 
jaudas piešķiršanai vai grafiku sastādīšanas 
ierobežošanu iniciē tikai saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti 
Elektroenerģijas regulas 14. panta 2. 
punktā [ierosinātā Elektroenerģijas regula], 
un Komisijas Regulas (ES) 2015/1222, ar 
ko izveido jaudas piešķiršanas un 
pārslodzes vadības vadlīnijas, 72. pantā, 
kā arī noteikumiem, kas pieņemti, lai 
precizētu šo noteikumu.

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu, ka arī pārējie iepriekš minētā 14. panta punkti attiecas uz jaudas piešķiršanu, 
piemēram, 3. punktā noteikts, ka “starpsavienojumu un/vai pārvades tīklu maksimālā jauda, 
kas ietekmē pārrobežu elektroenerģijas plūsmas, ir pieejama tirgus dalībniekiem”. Turklāt ir 
svarīgi pievienot piezīmi jaudas sadales un pārslodzes novēršanas (CACM) regulai.

Grozījums Nr. 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā 
sešas nedēļas pēc elektroenerģētiskās 
krīzes situācijas izziņošanas attiecīgās 
kompetentās iestādes apspriežas ar savu 
valsts regulatīvo iestādi (ja tā nav 
kompetentā iestāde) un iesniedz 
Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas 

1. Tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā 
sešas nedēļas pēc tam, kad ir beigusies 
elektroenerģētiskās krīzes situācija,
attiecīgās kompetentās iestādes apspriežas 
ar savu valsts regulatīvo iestādi (ja tā nav 
kompetentā iestāde) un iesniedz 
Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas 
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grupai un Komisijai izvērtējuma ziņojumu. grupai un Komisijai detalizētu izvērtējuma 
ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pārskats par palīdzību, kas sniegta 
kaimiņos esošajām dalībvalstīm un trešām 
valstīm vai kas saņemta no tām;

(d) pārskats par palīdzību, kas 
sagatavota, sniegta kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm un trešām valstīm vai kas 
saņemta no tām;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) elektroenerģētiskās krīzes 
ekonomiskā ietekme un veikto pasākumu 
ietekme uz elektroenerģijas sektoru, proti, 
nepadotie elektroenerģijas daudzumi un 
pieprasījuma manuālo atslēgumu līmenis 
(t. sk. salīdzinājums starp pieprasījuma 
brīvprātīgo atslēgumu līmeni un 
pieprasījuma piespiedu atslēgumu līmeni);

(e) elektroenerģētiskās krīzes 
ekonomiskā ietekme, veikto pasākumu 
ietekme uz elektroenerģijas sektoru, proti, 
nepadotie elektroenerģijas daudzumi un 
pieprasījuma manuālo atslēgumu līmenis 
(t. sk. salīdzinājums starp pieprasījuma 
brīvprātīgo atslēgumu līmeni un 
pieprasījuma piespiedu atslēgumu līmeni)
un pasākumi, kas jāveic ieinteresētajām 
personām, piemēram, elektroenerģijas 
ražotājiem, piegādātājiem un citiem 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem;

Or. en

Pamatojums

Neskatoties uz to, ka ir ieviests “it īpaši” saraksts, būtu skaidri jānorāda krīzes situācijās 
veikto pasākumu ekonomiskā ietekme uz ražotājiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem 
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(pieprasījuma reakcija un akumulācija), (ne tikai enerģijas cenas, bet arī cita veida ietekme, 
piemēram, sākuma vienība atbilstīgi izdevīguma secībai, ražošanas vai tehniskās apkopes 
programmu disoptimizācija utt.).

Grozījums Nr. 215
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) elektroenerģētiskās krīzes 
ekonomiskā ietekme un veikto pasākumu 
ietekme uz elektroenerģijas sektoru, proti, 
nepadotie elektroenerģijas daudzumi un 
pieprasījuma manuālo atslēgumu līmenis 
(t. sk. salīdzinājums starp pieprasījuma 
brīvprātīgo atslēgumu līmeni un 
pieprasījuma piespiedu atslēgumu līmeni);

(e) elektroenerģētiskās krīzes 
ekonomiskā ietekme un veikto pasākumu 
ietekme uz elektroenerģijas sektoru, proti, 
nepadotie elektroenerģijas daudzumi, 
pieejamo vai piešķirto starpzonu jaudu 
samazināšana un pieprasījuma manuālo 
atslēgumu līmenis (t. sk. salīdzinājums 
starp pieprasījuma brīvprātīgo atslēgumu 
līmeni un pieprasījuma piespiedu 
atslēgumu līmeni);

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu iekšējā elektroenerģijas tirgus darbību, ir nepieciešama maksimāla 
pārredzamība.

Grozījums Nr. 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) elektroenerģētiskās krīzes 
ekonomiskā ietekme un veikto pasākumu 
ietekme uz elektroenerģijas sektoru, proti, 
nepadotie elektroenerģijas daudzumi un 
pieprasījuma manuālo atslēgumu līmenis 
(t. sk. salīdzinājums starp pieprasījuma 
brīvprātīgo atslēgumu līmeni un 
pieprasījuma piespiedu atslēgumu līmeni);

(e) elektroenerģētiskās krīzes
ekonomiskā ietekme, ekonomiskā ietekme 
uz elektroenerģijas ražotājiem un veikto 
pasākumu ietekme uz elektroenerģijas 
sektoru, proti, nepadotie elektroenerģijas 
daudzumi un pieprasījuma manuālo 
atslēgumu līmenis (t. sk. salīdzinājums 
starp pieprasījuma brīvprātīgo atslēgumu 
līmeni un pieprasījuma piespiedu 
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atslēgumu līmeni);

Or. en

Grozījums Nr. 217
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) ārpustirgus pasākumu 
piemērošanas detalizēts pamatojums 
gadījumos, kad šādi pasākumi tika 
piemēroti;

Or. en

Pamatojums

Pienākums pamatot ārpustirgus pasākumu izmantošanu kalpotu par papildu stimulu 
dalībvalstīm atturēties no šo pasākumu izmantošanas.

Grozījums Nr. 218
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) atjaunināts rīcības plāns 
gadījumā, ja krīzi izraisīja sistēmas 
strukturāla nepilnība.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izvērtējuma rezultātus attiecīgās 
kompetentās iestādes iesniedz 
Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas 
grupai.

4. Izvērtējuma rezultātus attiecīgās 
kompetentās iestādes iesniedz 
Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas 
grupai, un šos rezultātus atspoguļo 
riskgatavības plānu atjauninājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izvērtējuma rezultātus attiecīgās 
kompetentās iestādes iesniedz 
Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas 
grupai.

4. Izvērtējuma rezultātus attiecīgās 
kompetentās iestādes iesniedz 
Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas 
grupai un attiecīgajiem starpreģionālajiem 
partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants

3.Elektroenerģijas jautājumu 
koordinācijas grupa sniedz ieteikumus 
saskaņā ar reglamentu, kas ir pieņemts ar 
šīs grupas vienbalsīgu balsojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 222
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Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Regulas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība ar Enerģētikas kopienas 
līgumslēdzējām pusēm

Sadarbība ar Enerģētikas kopienas 
līgumslēdzējām pusēm un trešām valstīm

Or. en

Grozījums Nr. 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Enerģētikas kopienas 
līgumslēdzējas puses tiek aicinātas cieši 
sadarboties elektroenerģētiskās krīzes 
scenāriju apzināšanā un riskgatavības 
plānu izstrādē, lai neviens no veiktajiem 
pasākumiem neapdraudētu dalībvalstu, 
līgumslēdzēju pušu vai Savienības 
piegādes drošību. Šajā sakarā Enerģētikas 
kopienas līgumslēdzējas puses pēc 
Komisijas uzaicinājuma var piedalīties 
Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas 
grupā attiecībā uz visiem jautājumiem, kas 
tās skar.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Enerģētikas kopienas 
līgumslēdzējas puses tiek aicinātas cieši 
sadarboties elektroenerģētiskās krīzes 

Dalībvalstis, Enerģētikas kopienas 
līgumslēdzējas puses, EEZ valstis un 
Šveice tiek aicinātas cieši sadarboties 
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scenāriju apzināšanā un riskgatavības 
plānu izstrādē, lai neviens no veiktajiem 
pasākumiem neapdraudētu dalībvalstu, 
līgumslēdzēju pušu vai Savienības
piegādes drošību. Šajā sakarā Enerģētikas 
kopienas līgumslēdzējas puses pēc 
Komisijas uzaicinājuma var piedalīties 
Elektroenerģijas jautājumu koordinācijas 
grupā attiecībā uz visiem jautājumiem, kas 
tās skar.

elektroenerģētiskās krīzes scenāriju 
apzināšanā un riskgatavības plānu izstrādē, 
lai neviens no veiktajiem pasākumiem 
neapdraudētu dalībvalstu, līgumslēdzēju 
pušu vai reģiona piegādes drošību. Šajā 
sakarā Enerģētikas kopienas 
līgumslēdzējas puses, EEZ valstis un 
Šveice pēc Komisijas uzaicinājuma var 
piedalīties Elektroenerģijas jautājumu 
koordinācijas grupā attiecībā uz visiem 
jautājumiem, kas tās skar.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 3. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [OP ievieto šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu].

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 10. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 
esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģēta akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar 
principiem, kas paredzēti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
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likumdošanas procesu30.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 10. panta 3. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam vai Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

_________________

30 OV L 123, 18.1.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[OP ievieto šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu].

2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem, sākot 
ar [...]. Komisija iesniedz ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais sešus 
mēnešus pirms minētā piecu gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana 
tiek automātiski pagarināta uz tādu pašu 
laikposmu, ja vien Eiropas Parlaments vai 
Padome tās neatsauc saskaņā ar 
24. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana
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Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Savienības Oficiālajam Vēstnesim.

Or. de

Grozījums Nr. 228
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Apraksta pasākumus, kā mīkstināt 
elektroenerģētiskās krīzes situācijas, proti, 
piedāvājuma un pieprasījuma puses 
pasākumus, vienlaikus norādot, kādos 
apstākļos šos pasākumus var izmantot, jo 
īpaši katra pasākuma ierosu. Ja tiek 
izskatīti ārpustirgus pasākumi, tie pienācīgi 
jāpamato, ņemot vērā 15. pantā noteiktās 
prasības.

(c) Apraksta pasākumus, kā mīkstināt 
elektroenerģētiskās krīzes situācijas, proti, 
piedāvājuma puses, tīkla puses un 
pieprasījuma puses pasākumus, vienlaikus 
norādot, kādos apstākļos šos pasākumus 
var izmantot, jo īpaši katra pasākuma 
ierosu. Ja tiek izskatīti ārpustirgus 
pasākumi, tie pienācīgi jāpamato, ņemot 
vērā 15. pantā noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Apraksta valsts pasākumus, kas 
nepieciešami, lai īstenotu un izpildītu 
reģionālos pasākumus, par kuriem 
panākta vienošanās saskaņā ar 12. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 230
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) mājsaimniecību intereses 
pārstāvošām organizācijām,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apspriešanās ar šāda veida organizācijām (kuras pārstāv mājsaimniecību intereses) — ja 
šādas organizācijas vispār pastāv— no mūsu viedokļa ir pārāk sarežģīta un daudzos 
gadījumos gandrīz neiespējama.Dalībvalstu atbildība pret saviem pilsoņiem attiecībā uz 
elektroenerģijas piegādes drošību ir obligāta.Elektroapgādes drošību demonstrē valsts 
(kompetentās iestādes) un valsts regulatīvās iestādes iesaistīšanās.

Grozījums Nr. 231
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) rūpniecisko elektroenerģijas 
patērētāju, t. sk. gāzes uzņēmumu,intereses 
pārstāvošām organizācijām,

(c) rūpniecisko elektroenerģijas 
patērētāju intereses pārstāvošām 
organizācijām,

Or. es

Grozījums Nr. 232
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pārvades un sadales sistēmu 
operatoriem.
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Or. en

Grozījums Nr. 233
Jaromír Kohlíček

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Norāda grafiku, kādā notiek 
reģionālās (ja piemērojams, arī 
nacionālās) ikgadējās reāllaika 
simulācijas reaģēšanai uz 
elektroenerģētiskās krīzes situācijām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasība aprakstīt elektroenerģētiskās krīzes laikā izmantotās procedūras un veiktās 
darbībām, kā norādīts Pielikuma riskgatavības plāna modelī, ir administratīvi pārāk plašas 
prasības attiecībā uz nepieciešamo apspriešanos. No praktiskā viedokļa raugoties, prasība 
katru gadu veikt riskgatavības plānu pārbaudi ir lieka. Šie plāni ir jāatjaunina, tomēr 
ikgadēja pārbaude radīs vienīgi nevajadzīgu papildu administratīvo slogu, neradot būtisku 
pozitīvu ietekmi.
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