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ĪSS PAMATOJUMS

Tā kā ES cenšas kļūt par pasaules līderi inovācijas, digitalizācijas un dekarbonizācijas jomā, 
Eiropas Komisija ir pieņēmusi trīs tiesību aktu paketes mobilitātes jomā, kuru galvenais 
mērķis ir padarīt transportu drošāku, pieejamāku un tīrāku, vienlaikus nodrošinot Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju un garantējot darbvietas. Ierosinātā regula par pasākumu 
racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla (TEN-T) ieviešanu pieņemta 
mobilitātes jomas trešā tiesību aktu kopuma “Eiropa kustībā” ietvaros.

Efektīvs, vieds un ilgtspējīgs transports ir īpaši būtisks ES iekšējā tirgus efektīvai darbībai un 
svarīgs nolūkā nodrošināt konkurētspēju, radīt jaunas uzņēmējdarbības un nodarbinātības 
iespējas, aizsargāt vidi un ierobežot klimata pārmaiņas, veicinot mazemisiju mobilitāti. Tāpēc 
ir svarīgi veicināt ieguldījumus ar būtisku ES pievienoto vērtību transporta infrastruktūrā, jo 
īpaši attīstot TEN-T.

TEN-T veido divi plānošanas līmeņi — visaptverošais tīkls (aptver visus Eiropas reģionus, 
būtu jāīsteno līdz 2050. gadam) un pamattīkls (vissvarīgākie savienojumi, būtu jāīsteno līdz 
2030. gadam).

TEN-T tīkla ieviešana, īpaši uzsverot pārrobežu savienojumus un ievērojot noteiktos 
laikposmus, novērsīs nepilnības, izveidos trūkstošos savienojumus, jo īpaši pārrobežu 
posmos, un uzlabos dažādu transporta veidu savstarpējo izmantojamību.

Tomēr pastāv bažas, ka konstatēto problēmu dēļ saistībā ar kavējumiem un tiesisko 
nenoteiktību TEN-T pamattīkla izveides pabeigšanai noteiktais termiņš — 2030. gads —
netiks ievērots.

Komisijas priekšlikuma vispārējais mērķis ir novērst kavēšanos un augsto nenoteiktības 
līmeni, kas ietekmē efektīvu TEN-T projektu īstenošanu. Konstatētie problēmu cēloņi ir šādi:

i) atļauju piešķiršanas procedūrām ir daudz posmu un tajās ir iesaistīts daudz iestāžu,
ii) termiņi nav noteikti, vai netiek panākta to ievērošana,
iii) atšķiras publiskā iepirkuma procedūras pārrobežu TEN-T projektos,
iv) pastāv koordinācijas problēmas pārrobežu projektu īstenošanā,
iv) tiek uzskatīts, ka ar valsts atbalsta procedūrām ir saistīta nenoteiktība.

Tāpēc Komisijas priekšlikumā galvenā uzmanība ir pievērsta šādiem jautājumiem:

- koordinācijas pastiprināšana publiskā iepirkuma procedūrās pārrobežu TEN-T 
projektiem,
- atļauju piešķiršanas noteikumu vienkāršošana un termiņu noteikšana tiem,
- dokumentu un administratīvo procedūru vienkāršošana visos transporta veidos,
- kavējumu ierobežošana infrastruktūras projektos,
- privāto ieguldītāju iesaistes atvieglošana,
- precizēti sabiedriskās apspriešanas noteikumi.

TEN-T tīklam ir izšķirīga nozīme Eiropas reģionu ilgtspējīgā attīstībā. Atzinuma sagatavotājs 
uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka TEN-T tiks ņemti vērā nomaļi un salu reģioni, tālākie 
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reģioni un blakus esoši pārrobežu reģioni. Tāpēc Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments (EISI) ir svarīgs līdzeklis ceļā uz šo mērķi.

Atzinuma sagatavotājs atzīst EISI pievienoto vērtību saistībā ar TEN-T, jo tas rada sviras 
efektu uz ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību, kā arī sociālo, ekonomisko un teritoriālo 
kohēziju. Lai palielinātu ES finansējuma ietekmi, atzinuma sagatavotājs atbalsta privāto un 
valsts finansēšanas shēmu optimālu izmantošanu, ņemot vērā arī EISI un pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” apvienošanu ar Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un citiem finanšu 
instrumentiem.

Atzinuma sagatavotājs uzsver nepieciešamību Komisijai, Eiropas koordinatoriem un pārējām 
ieinteresētajām personām, kas ir iesaistītas, vienlīdz lielu nozīmi piešķirt gan lieliem, gan 
mazākiem TEN-T projektiem un īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguvumiem, ko var 
sniegt šādi projekti.

Eiropas Komisija ir aplēsusi, ka ieguldījumi TEN-T pamattīkla izveidei laikposmā no 2021. 
līdz 2030. gadam būs aptuveni 500 miljardi EUR, tādējādi līdz 2030. gadam izveidojot 13 
miljonus darbvietu un radot papildu ieņēmumus 1,8 % apmērā no ES IKP.

Turklāt atzinuma sagatavotājs atzīst, cik svarīgi ir aizsargāt vides aspektus, kas saistīti ar 
TEN-T plānošanu un īstenošanu, veicinot mazemisiju transportu un sasniedzot zemas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas mērķus. Turklāt visiem transporta aspektiem, kas saistīti ar 
veselību un sociālo labklājību, vajadzētu būt vienlīdz aizsargātiem.

TEN-T projektu efektīva īstenošana ir atkarīga arī no tā, vai ieinteresētās personas ir 
iesaistītas transporta infrastruktūras ļoti agrīnā plānošanas posmā un apspriešanās ar 
sabiedrību, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un attiecīgajām vietējām iestādēm efektīvā 
un savlaicīgā organizēšanā. Sociālais un pilsoniskais dialogs valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī var sniegt būtisku ieguldījumu, lai veicinātu sabiedrības atbalstu sabiedriskā transporta 
infrastruktūras projektiem, iegūtu uzticamību un ierobežotu konfliktus vēlākos projekta 
posmos.

Atzinuma sagatavotājs norāda — nodrošinot, ka projekts efektīvi veicina reģionālo un vietējo 
attīstību, attieksme pret projektu automātiski uzlabosies un palielināsies kopējā labuma izjūta 
un piederības sajūta vietējā līmenī.

Atzinuma sagatavotājs uzsver vispārējos ieguvumus, ko ES iedzīvotāju ikdienas dzīvē dos 
izveidotais TEN-T tīkls. Šajā ziņā ir svarīgi, lai dalībvalstis pieņemtu lēmumu par saviem 
valsts infrastruktūras plāniem saskaņā ar TEN-T mērķiem nolūkā nodrošināt integrētu 
perspektīvu, kas nodrošinās lielāku un labāku mobilitāti visiem ES iedzīvotājiem, kas ir īpaši 
būtisks sociālās iekļaušanas un vides aizsardzības faktors.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 172. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 171. panta 2. punktu 
un 172. pantu,

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1315/201322 ir noteikts 
vienots satvars mūsdienīgu, savstarpēji 
izmantojamu tīklu izveidei, lai attīstītu 
iekšējo tirgu. Eiropas transporta tīkliem
(TEN-T) ir divslāņu struktūra: 
visaptverošais tīkls nodrošina 
savienojumus starp visiem Savienības 
reģioniem, savukārt pamattīkls sastāv no 
tiem tīkla elementiem, kas Savienībai ir 
stratēģiski visnozīmīgākie. Regulā (ES) 
Nr. 1315/2013 ir noteikti saistoši 
īstenošanas pabeigšanas mērķi, proti, 
noteikts, ka pamattīkls jāpabeidz līdz 
2030. gadam, bet visaptverošais tīkls līdz 
2050. gadam.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1315/201322 ir noteikts 
vienots satvars mūsdienīgu, savstarpēji 
izmantojamu tīklu izveidei, lai attīstītu 
iekšējo tirgu, kurā būtu jāņem vērā arī 
transporta nozares attīstības dinamika un 
jaunās tehnoloģijas nākotnē. Eiropas 
transporta tīklu (ΤΕΝ-T)plānošana, 
izstrāde un ekspluatācija ir vērsta uz to, 
lai attīstītu viedu, drošu un ilgtspējīgu 
personu un preču mobilitāti, nodrošinot 
pieejamību un savienojamību visiem 
Savienības reģioniem, tostarp attāliem, 
salu un tālākajiem reģioniem, un 
veicinātu turpmāku ekonomikas izaugsmi 
un konkurētspēju, vienlaikus tiecoties 
sasniegt vides, sociālos un ilgtspējīgas 
attīstības mērķus. TEN-T ir divslāņu 
struktūra: visaptverošais tīkls nodrošina 
savienojumus starp visiem Savienības 
reģioniem, savukārt pamattīkls sastāv no 
tiem tīkla elementiem, kas Savienībai ir 
stratēģiski visnozīmīgākie. Regulā (ES) 
Nr. 1315/2013 ir noteikti saistoši 
īstenošanas pabeigšanas mērķi, proti, 
noteikts, ka pamattīkls jāpabeidz līdz 
2030. gadam, bet visaptverošais tīkls līdz 
2050. gadam nolūkā panākt viedu, drošu 
un ilgtspējīgu mobilitāti, kas atbalstīs 
attīstību un savienojamību starp pilsētu, 
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piepilsētu un lauku teritorijām, veicinot 
ekonomikas attīstību un kohēziju.

__________________ __________________

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 
11. decembris) par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu 
Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 
1. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 
11. decembris) par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu 
Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Neraugoties uz vajadzību un 
saistošiem termiņiem, pieredze liecina, ka 
daudzos gadījumos ieguldījumus TEN-T 
pabeigšanā kavē sarežģītas atļauju 
piešķiršanas procedūras, pārrobežu 
iepirkuma procedūras un citas procedūras. 
Šāda situācija apdraud projektu savlaicīgu 
īstenošanu un daudzos gadījumos izraisa 
būtisku kavēšanos un izmaksu 
palielināšanos. Lai atrisinātu šīs problēmas 
un lai būtu iespējama sinhrona TEN-T 
pabeigšana, ir vajadzīga saskaņota rīcība 
Savienības līmenī.

(2) Neraugoties uz vajadzību un 
saistošiem termiņiem, pieredze liecina, ka 
daudzos gadījumos ieguldījumus TEN-T 
pabeigšanā kavē lēnas un apgrūtinošas
atļauju piešķiršanas procedūras, pārrobežu 
iepirkuma procedūras un citas sarežģītas
procedūras. Šāda situācija apdraud projektu 
savlaicīgu īstenošanu un daudzos 
gadījumos izraisa būtisku kavēšanos un 
izmaksu palielināšanos, kā arī rada 
nenoteiktību projektu virzītājiem un 
iespējamiem privātiem ieguldītājiem. Lai 
atrisinātu šīs problēmas un lai būtu 
iespējama sinhrona TEN-T pabeigšana, ir 
vajadzīga saskaņota rīcība Savienības 
līmenī. Šajā sakarībā dalībvalstīm būtu 
jālemj par valsts infrastruktūras plāniem 
saskaņā ar TEN-T mērķiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Daudzu dalībvalstu tiesiskajā 
regulējumā ir piešķirts prioritārs režīms 

(3) Daudzu dalībvalstu tiesiskajā 
regulējumā ir piešķirts prioritārs režīms 
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konkrētām projektu kategorijām, 
pamatojoties uz to stratēģisko nozīmīgumu 
ekonomikā. Prioritārais režīms paredz 
īsākus termiņus, vienlaicīgas procedūras 
vai ierobežotus termiņus pārsūdzību
iesniegšanai, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
sasniegti arī citu horizontālās politikas 
virzienu mērķi. Ja valsts tiesiskajā 
regulējumā ir šāds satvars, tas būtu 
automātiski jāpiemēro Savienības 
projektiem, kas atzīti par kopīgu interešu 
projektiem atbilstoši Regulai (ES) 
Nr. 1315/2013.

konkrētām projektu kategorijām, kas gūst 
labumu no paātrinātām procedūrām, 
pamatojoties uz to lielāku Eiropas 
pievienoto vērtību un stratēģisko 
nozīmīgumu ekonomikā. Prioritāru 
režīmu raksturo iegūstamo atļauju skaita 
samazinājums, īsāki termiņi, vienlaicīgas 
un vienkāršotas procedūras vai ierobežoti 
termiņi atļaujas piešķiršanas procedūras 
noslēgšanai vai pārsūdzības iesniegšanai, 
vienlaikus nodrošinot, ka tiek sasniegti arī 
citu horizontālo politikas jomu mērķi. Ja 
valsts tiesiskajā regulējumā ir šāds satvars, 
tas būtu automātiski jāpiemēro Savienības 
projektiem, kas atzīti par kopīgu interešu 
projektiem atbilstoši Regulai (ES) 
Nr. 1315/2013, lai šādu projektu galvenie 
mērķi tiktu sasniegti Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai uzlabotu ietekmes uz vidi 
novērtējumu efektivitāti un racionalizētu 
lēmumu pieņemšanas procesu, ja 
pienākums veikt novērtējumus saistībā ar 
vides jautājumiem pamattīkla projektos 
izriet vienlaicīgi no Direktīvas 2011/92/ES, 
kas grozīta ar Direktīvu 2014/52/ES, un no 
citiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēram, Direktīvas 92/43/EEK, 
Direktīvas 2009/147/EK, 
Direktīvas 2000/60/EK, 
Direktīvas 2008/98/EK, 
Direktīvas 2010/75/ES, 
Direktīvas 2012/18/ES un 
Direktīvas 2011/42/EK, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka ir paredzēta apvienota 
procedūra, kas atbilst minēto direktīvu 
prasībām.

(4) Lai uzlabotu ietekmes uz vidi 
novērtējumu efektivitāti un racionalizētu 
lēmumu pieņemšanas procesu, ja 
pienākums veikt novērtējumus saistībā ar 
vides jautājumiem, saskaņojot tos ar  
2030. gada tīra gaisa mērķiem, pamattīkla 
projektos izriet vienlaicīgi no 
Direktīvas 2011/92/ES, kas grozīta ar 
Direktīvu 2014/52/ES, un no citiem 
Savienības tiesību aktiem, piemēram, 
Direktīvas 92/43/EEK, 
Direktīvas 2009/147/EK, 
Direktīvas 2000/60/EK, 
Direktīvas 2008/98/EK, 
Direktīvas 2010/75/ES, 
Direktīvas 2012/18/ES un 
Direktīvas 2011/42/EK, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka ir paredzēta apvienota 
procedūra, kas atbilst minēto direktīvu 
prasībām. Turklāt ietekmes uz vidi agrīna 
novērtēšana un agrīna diskusija ar 
kompetento iestādi par vides novērtējumu 
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saturu var samazināt kavēšanos atļauju
izsniegšanas posmā un kopumā uzlabot 
novērtējumu kvalitāti. Papildus vides 
novērtējumiem jāveic arī sociālās 
ietekmes detalizēts novērtējums attiecībā 
uz nodarbinātību, ES kohēziju, veselību 
(nelaimes gadījumu skaita 
samazināšana), dzīves kvalitāti, vietējiem 
ieguvumiem un sociālo iekļautību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pamattīkla projekti būtu jāatbalsta 
ar integrētām atļauju piešķiršanas 
procedūrām, lai būtu iespējama skaidra 
vispārējās procedūras pārvaldība un lai 
nodrošinātu vienotu kontaktpunktu 
ieguldītājiem. Dalībvalstīm būtu jāieceļ 
kompetenta iestāde saskaņā ar savu tiesisko 
regulējumu un administratīvo kārtību.

(5) Pamattīkla TEN-T projekti — gan 
liela mēroga, gan mazāki — ir jāatbalsta 
ar integrētām atļauju piešķiršanas 
procedūrām, lai būtu iespējama skaidra, 
pārredzama un vienota vispārējās 
procedūras pārvaldība un lai nodrošinātu 
vienotu kontaktpunktu ieguldītājiem. 
Dalībvalstīm būtu jāieceļ kompetenta 
iestāde saskaņā ar savu tiesisko regulējumu 
un administratīvo kārtību.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādas vienotas kompetentas 
iestādes izveidei valsts līmenī, kuras 
pārziņā ir visas atļauju piešķiršanas 
procedūras (vienas pieturas aģentūra), būtu 
jāsamazina procedūru sarežģītība, jāuzlabo 
to efektivitāte un jāpalielina to 
pārredzamība. Tai attiecīgā gadījumā arī 
būtu jāuzlabo dalībvalstu savstarpējā 
sadarbība. Procedūrām būtu jāsekmē reāla 
sadarbība starp ieguldītājiem un vienoto 
kompetento iestādi, un tāpēc vajadzētu būt 
iespējai noteikt piemērošanas jomu atļauju 

(6) Tādas vienotas kompetentas 
iestādes izveidei valsts līmenī, kuras 
pārziņā ir visas atļauju piešķiršanas 
procedūras (vienas pieturas aģentūra), būtu 
jāsamazina procedūru sarežģītība, 
jāpazemina to izmaksas, jāuzlabo to 
efektivitāte un koordinācija un jāpalielina 
to pārredzamība un spēja tās pieņemt, lai 
veicinātu projektu efektīvu īstenošanu un 
noteikto mērķu sasniegšanu. Tai arī būtu 
jāuzlabo dalībvalstu savstarpējā sadarbība
un jāveicina sinerģija starp dažādajiem 
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piešķiršanas procedūras pirmspieteikuma 
posmā. Šāda piemērošanas jomas 
noteikšana būtu jāiekļauj sīki izstrādātajā 
pieteikumu iesniegšanas kārtības aprakstā 
un jāveic atbilstoši procedūrai, kas noteikta 
ar Direktīvu 2014/52/ES grozītās 
Direktīvas 2011/92/ES 5. panta 2. punktā.

instrumentiem šā mērķa sasniegšanai, 
ņemot vērā, ka TEN-T stimulēšana 
veicinās uzņēmumu konkurētspējas 
uzlabošanos Eiropas vienotajā tirgū, 
dodot priekšroku Kopienas iekšējai 
tirdzniecībai. Procedūrām būtu jāsekmē 
reāla sadarbība starp ieguldītājiem un 
vienoto kompetento iestādi, un tāpēc 
vajadzētu būt iespējai noteikt piemērošanas 
jomu atļauju piešķiršanas procedūras 
pirmspieteikuma posmā. Šāda 
piemērošanas jomas noteikšana būtu 
jāiekļauj sīki izstrādātajā pieteikumu 
iesniegšanas kārtības aprakstā un jāveic 
atbilstoši procedūrai, kas noteikta ar 
Direktīvu 2014/52/ES grozītās 
Direktīvas 2011/92/ES 5. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā regulā izklāstītā procedūra 
nedrīkstētu ietekmēt to prasību izpildi, 
kuras noteiktas starptautiskajās un 
Savienības tiesībās, tostarp vides un 
cilvēka veselības aizsardzības noteikumu
izpildi.

(7) Šajā regulā izklāstītā procedūra 
nedrīkstētu ietekmēt to prasību izpildi, 
kuras noteiktas starptautiskajās un 
Savienības tiesībās, tostarp vides un 
cilvēka veselības aizsardzības noteikumu 
izpildi, veicinot ilgtspējīgu transportu ar 
zemu emisiju līmeni un sasniedzot mērķi 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līdz zemam līmenim.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā TEN-T pamattīkla 
pabeigšanas steidzamību, papildus atļauju 
piešķiršanas procedūru vienkāršošanai būtu 
jānosaka termiņš, kurā atbildīgajām 
kompetentajām iestādēm jāpieņem 

(8) Ņemot vērā TEN-T pamattīkla 
pabeigšanas steidzamību, papildus atļauju 
piešķiršanas procedūru vienkāršošanai būtu 
jānosaka termiņš, kurā atbildīgajām 
kompetentajām iestādēm jāpieņem 
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visaptverošs lēmums par projekta 
būvniecību. Šādam termiņam būtu 
jāveicina efektīvāka procedūru īstenošana, 
un tas nekādā ziņā nedrīkstētu apdraudēt 
Savienības augstos vides aizsardzības un 
sabiedrības līdzdalības standartus.

visaptverošs lēmums par projekta 
būvniecību. Šādam termiņam būtu 
jānodrošina efektīvāka procedūru 
īstenošana, un tas nekādā ziņā nedrīkstētu 
apdraudēt Savienības augstos vides 
aizsardzības un sabiedrības līdzdalības 
standartus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 a) Efektīvas un plašas apspriešanās 
procedūras ar sabiedrību, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un attiecīgām 
reģionālajām un vietējām iestādēm 
provizoriskās plānošanas agrīnākajos 
posmos ļaus risināt jautājumus, kas 
saistīti ar kavēšanos projektu atļauju
izsniegšanas un īstenošanas procesos, kā 
arī nodrošinās ieguvumu no projektiem 
vietējā līmenī. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pārrobežu TEN-T infrastruktūras 
projektos ir īpašas problēmas saistībā ar 
atļauju piešķiršanas procedūru 
koordināciju. Būtu jāpiešķir Eiropas 
koordinatoriem pilnvaras uzraudzīt šīs 
procedūras un veicināt to sinhronizāciju un 
pabeigšanu.

(10) Pārrobežu TEN-T infrastruktūras 
projektos ir īpašas problēmas saistībā ar 
atļauju piešķiršanas procedūru 
koordināciju. Lai novērstu kavēšanos šo 
projektu pārrobežu īstenošanā, Eiropas 
koordinatori, kam palīdz vietējās un 
reģionālās iestādes, ir pilnvaroti uzraudzīt 
šīs procedūras un veicināt to sinhronizāciju 
un pabeigšanu, pastiprinot sadarbību 
izpildes jomā un par pamatu ņemot 
INTERREG projektus ilgtspējīgas 
mobilitātes jomā pārrobežu apgabalos.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Publiskais iepirkums kopīgu 
interešu pārrobežu projektos būtu jāveic 
saskaņā ar Līgumu un 
Direktīvu 2014/25/ES un/vai 2014/24/ES. 
Lai nodrošinātu pamattīkla kopīgu interešu 
pārrobežu projektu efektīvu pabeigšanu, 
publiskajam iepirkumam, ko rīko kopējs 
subjekts, būtu jāpiemēro vienas valsts 
tiesību akti. Atkāpjoties no Savienības 
tiesību aktiem publiskā iepirkuma jomā, 
principā būtu jāpiemēro tās dalībvalsts 
noteikumi, kurā atrodas kopējā subjekta 
juridiskā adrese. Joprojām vajadzētu būt 
iespējai noteikt piemērojamos tiesību 
aktus starpvaldību nolīgumā.

(11) Publiskais iepirkums kopīgu 
interešu pārrobežu projektos būtu jāveic 
saskaņā ar Līgumu un 
Direktīvu 2014/25/ES un/vai 2014/24/ES. 
Lai nodrošinātu pamattīkla kopīgu interešu 
pārrobežu projektu efektīvu pabeigšanu, 
publiskajam iepirkumam, ko rīko kopējs 
subjekts, būtu jāpiemēro vienas valsts 
tiesību akti. Atkāpjoties no Savienības 
tiesību aktiem publiskā iepirkuma jomā, 
principā būtu jāpiemēro tās dalībvalsts 
noteikumi, kurā atrodas kopējā subjekta 
juridiskā adrese, vai būtu jānosaka 
piemērojamie tiesību akti starpvaldību 
nolīgumā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisija netiek sistemātiski 
iesaistīta individuālu projektu 
apstiprināšanā. Tomēr dažos gadījumos 
daži projekta sagatavošanas aspekti ir 
jāapstiprina Savienības līmenī. Ja 
procedūrās iesaistās Komisija, tā piešķir 
prioritāru režīmu Savienības kopīgu 
interešu projektiem un nodrošina 
noteiktību projektu virzītājiem. Dažos 
gadījumos var būt vajadzīga valsts atbalsta 
apstiprināšana. Atbilstoši Paraugprakses 
kodeksam par valsts atbalsta pārbaudes 
procedūru izpildi dalībvalstis var lūgt, lai 
Komisija TEN-T pamattīkla kopīgu 
interešu projektiem, ko tās uzskata par 
prioritāriem, nosaka paredzamākus 
termiņus atbilstoši “lietu portfeļa” pieejai 
vai savstarpēji saskaņotam plānam.

(12) Komisija netiek sistemātiski 
iesaistīta individuālu projektu 
apstiprināšanā. Tomēr dažos gadījumos 
daži projekta sagatavošanas aspekti ir 
jāapstiprina Savienības līmenī. Ja 
procedūrās iesaistās Komisija, tā piešķir 
prioritāru režīmu Savienības kopīgu 
interešu projektiem un nodrošina 
noteiktību projektu virzītājiem. Dažos 
gadījumos var būt vajadzīga valsts atbalsta 
apstiprināšana, savukārt ātra novērtēšanas 
procedūra tiks pieņemta gadījumos, kad 
projekts atbilst valsts atbalsta 
noteikumiem, kas uzlabotu juridisko 
noteiktību un ieguldījumu paredzamību. 
Atbilstoši Paraugprakses kodeksam par 
valsts atbalsta pārbaudes procedūru izpildi 
dalībvalstis var lūgt, lai Komisija TEN-T 
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pamattīkla kopīgu interešu projektiem, ko 
tās uzskata par prioritāriem, nosaka 
paredzamākus termiņus atbilstoši “lietu 
portfeļa” pieejai vai savstarpēji saskaņotam 
plānam. Komisijai būs arī noteikti 
jāveicina labākās prakses apmaiņa, lai 
nodrošinātu sekmīgu Eiropas transporta 
tīklu darbību.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) TEN-T pamattīkla infrastruktūras 
projektu īstenošana būtu arī jāatbalsta ar 
Komisijas pamatnostādnēm, kas vieš 
lielāku skaidrību par konkrētu projektu 
veidu īstenošanu, vienlaikus ievērojot 
Savienības acquis. Piemēram, Rīcības 
plānā dabai, cilvēkam un ekonomikai23 ir 
paredzēti šādi norādījumi, lai viestu lielāku 
skaidrību saistībā ar Putnu direktīvas un 
Dzīvotņu direktīvas ievērošanu. Kopīgu 
interešu projektos būtu jādara pieejams 
tiešs atbalsts saistībā ar publisko 
iepirkumu, lai gūtu maksimālu vērtību no 
publiskā finansējuma24. Turklāt, lai 
finansiāli atbalstītu kopīgu interešu TEN-T 
projektus, būtu jādara pieejama atbilstoša 
tehniskā palīdzība saskaņā ar 
mehānismiem, kas izstrādāti daudzgadu 
finanšu shēmai 2021.–2027. gadam.

(13) TEN-T pamattīkla infrastruktūras 
projektu īstenošana būtu arī jāatbalsta ar 
Komisijas pamatnostādnēm, kas vieš 
lielāku skaidrību par konkrētu projektu 
veidu īstenošanu, vienlaikus ievērojot 
Savienības acquis, attīstības vajadzības un 
ES mērķus klimata pārmaiņu jomā. 
Piemēram, Rīcības plānā dabai, cilvēkam 
un ekonomikai23 ir paredzēti šādi 
norādījumi, lai viestu lielāku skaidrību 
saistībā ar Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas ievērošanu. Būtu jānodrošina, 
ka liela apjoma infrastruktūras projektu 
iepirkuma aspektu brīvprātīgas ex-ante 
novērtēšanas mehānisms ir pieejams 
visiem TEN-T projektiem. Izmantojot rīku 
kombināciju (palīdzības dienests, 
paziņošanas mehānisms un informācijas 
apmaiņa), valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes un projektu virzītāji gūs 
ievērojamu labumu no esošajām 
zināšanām un maksimālu vērtību no 
publiskā finansējuma24. Turklāt, lai 
finansiāli atbalstītu kopīgu interešu TEN-T 
projektus, būtu jādara pieejama atbilstoša 
tehniskā palīdzība saskaņā ar 
mehānismiem, kas izstrādāti daudzgadu 
finanšu shēmai 2021.–2027. gadam, 
tādējādi veicinot Komisijas multimodālo 
mērķu sasniegšanu.

__________________ __________________
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23 COM(2017) 198 final. 23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final. 24 COM(2017) 573 final.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13 a) Komisijai būtu jāierosina satvars, 
lai projektiem ar Savienības pievienoto 
vērtību varētu rast papildu līdzekļus, 
nesamazinot budžeta apropriācijas 
kohēzijas politikas instrumentiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “vienota kompetenta iestāde” ir 
iestāde, ko dalībvalsts ieceļ par iestādi, 
kura atbild par šīs regulas uzlikto 
pienākumu izpildi;

(d) “vienota kompetenta iestāde” ir 
esoša vai jaundibināta iestāde , ko 
dalībvalsts noteikusi atbilstīgā
administratīvā līmenī un kas darbojas kā 
projekta virzītāju kontaktpunkts, cieši 
sadarbojas ar attiecīgajiem Eiropas 
koordinatoriem un atvieglo šīs regulas 
īstenošanu;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu efektīvas ar kopīgu 
interešu projektiem saistītās 
administratīvās procedūras, projektu 
virzītāji un visas attiecīgās iestādes 
nodrošina, ka šādiem projektiem tiek 
piemērots visātrākais juridiski iespējamais 

3. Lai nodrošinātu ātras un efektīvas 
ar kopīgu interešu projektiem saistītās 
administratīvās procedūras, projektu 
virzītāji un visas attiecīgās iestādes 
nodrošina, ka šādiem projektiem tiek 
piemērots visātrākais, efektīvākais un 
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režīms, tostarp resursu piešķiršanas ziņā. lietderīgākais juridiski iespējamais režīms, 
tostarp resursu piešķiršanas ziņā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai ievērotu 6. pantā noteiktos 
termiņus un mazinātu ar kopīgu interešu 
projektu pabeigšanu saistīto administratīvo 
slogu, visas administratīvās procedūras, 
kas izriet no piemērojamajiem valsts un 
Savienības tiesību aktiem, integrē un par 
tām pieņem tikai vienu visaptverošu 
lēmumu.

1. Lai ievērotu 6. pantā noteiktos 
termiņus, sekmētu sinerģiju starp 
pieejamiem instrumentiem un mazinātu ar 
kopīgu interešu projektu pabeigšanu 
saistīto administratīvo slogu, visas 
administratīvās procedūras, kas izriet no 
piemērojamajiem valsts un Savienības 
tiesību aktiem, integrē un par tām pieņem 
tikai vienu visaptverošu lēmumu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tādu kopīgu interešu projektu 
gadījumā, kuros pienākums veikt ietekmes 
uz vidi novērtējumus izriet gan no Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/92/ES, gan no citiem 
Savienības tiesību aktiem, dalībvalstis 
nodrošina, ka ir paredzētas apvienotas 
procedūras Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 
3. punkta nozīmē.

2. Tādu kopīgu interešu projektu 
gadījumā, kuros pienākums veikt ietekmes 
uz vidi novērtējumus izriet gan no Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/92/ES, gan no citiem 
Savienības tiesību aktiem, dalībvalstis 
nodrošina, ka ir paredzētas apvienotas 
procedūras Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 
3. punkta nozīmē. Dalībvalstis arī novērš 
sarežģījumus saistībā ar iespējamu 
ietekmi uz vidi pārrobežu projektos, 
tostarp attiecīgā gadījumā ietekmi uz 
ūdens resursiem vai NATURA 2000 
aizsargājamām teritorijām. Specializēts 
atbalsts tiek prasīts ūdenstransporta 
nozares projektiem, kas ietver jūras ostas, 
iekšējās ostas un iekšzemes ūdensceļus, jo 
šī nozare ir atkarīga no ūdens resursiem. 
Šādi projekti ir jānovērtē, ievērojot Ūdens 
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pamatdirektīvas prasības.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) atbildīgā iestāde ar dalībvalstīm 
koordinē pārrobežu projektus

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) būtiskākie sasniedzamie 
starprezultāti un to termiņi ceļā uz 
pieņemamo visaptverošo lēmumu;

(iv) būtiskākie sasniedzamie 
starprezultāti un to termiņi ceļā uz 
pieņemamo visaptverošo lēmumu, kā arī 
paredzētais kopējais laikposms;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Vienotā kompetentā iestāde novērtē 
pieteikumu un pieņem visaptverošu 
lēmumu viena gada laikā no dienas, kad 
saskaņā ar 7. punktu ir iesniegta pilnīga 
pieteikuma dokumentācija. Dalībvalstis 
attiecīgā gadījumā var noteikt īsāku 
termiņu.

8. Vienotā kompetentā iestāde novērtē 
pieteikumu un pieņem visaptverošu 
lēmumu viena gada laikā no dienas, kad 
saskaņā ar 7. punktu ir iesniegta pilnīga 
pieteikuma dokumentācija. Dalībvalstis 
attiecīgā gadījumā var noteikt īsāku 
termiņu, kā arī piemērot sankcijas kavētu 
termiņu gadījumā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulas (ES)² Nr. 1315/2013 
45. pantā minētais Eiropas koordinators ir 
pilnvarots cieši sekot līdzi atļauju 
piešķiršanas procedūrai kopīgu interešu 
pārrobežu projektu gadījumā un veicināt 
saziņu starp iesaistītajām kompetentajām 
iestādēm.

2. Regulas (ES)² Nr. 1315/2013 
45. pantā minētais Eiropas koordinators un 
vietējo un reģionālo iestāžu pārstāvji ir 
pilnvaroti cieši sekot līdzi atļauju 
piešķiršanas procedūrai kopīgu interešu 
pārrobežu projektu gadījumā un veicināt 
saziņu starp iesaistītajām kompetentajām 
iestādēm.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc projekta virzītāja vai dalībvalsts 
lūguma Savienība saskaņā ar attiecīgajām 
Savienības finansēšanas programmām un 
neskarot daudzgadu finanšu shēmu dara 
pieejamu tehnisko palīdzību šīs regulas 
īstenošanai un kopīgu interešu projektu 
īstenošanas veicināšanai.

Pēc projekta virzītāja vai dalībvalsts 
lūguma Savienība saskaņā ar attiecīgajām 
Savienības finansēšanas programmām un 
neskarot daudzgadu finanšu shēmu dara 
pieejamu mērķtiecīgu tehnisko palīdzību 
šīs regulas īstenošanai un kopīgu interešu 
projektu īstenošanas veicināšanai. 

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša palīdzība ir vajadzīga arī tīkla 
uzturēšanas nodrošināšanai, lai garantētu 
TEN-T infrastruktūras ilgtspēju un 
veiktspēju. Šajā sakarībā Komisijai un 
dalībvalstīm kopā ar EIB būtu jāizpēta 
jaunas finansēšanas shēmas, ar ko tiktu 
atbalstīti ieguldījumi tīkla uzturēšanā.
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