
AD\905017LV.doc PE483.695v04-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Ekonomikas un monetārā komiteja

2011/0300(COD)

11.6.2012

ATZINUMS
Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

Atzinumu sagatavoja: Philippe Lamberts



PE483.695v04-00 2/31 AD\905017LV.doc

LV

PA_Legam



AD\905017LV.doc 3/31 PE483.695v04-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas ierosinātās Eiropas energoinfrastruktūras 
vadlīnijas.

Kā paziņoja Komisija, ar šo iniciatīvu periodam līdz 2020. gadam un pēc tam tiek noteikts 
ierobežots skaits Eiropas prioritāro koridoru un reģionu, kas aptver elektroenerģijas un gāzes 
tīklus, kā arī naftas un oglekļa dioksīda transportēšanas infrastruktūru, kur Eiropas Savienības 
rīcība ir vispamatotākā. Ierosme paredz, ka šīs prioritātes īstenojamas ar šādiem 
paņēmieniem:
1) optimizējot atļauju piešķiršanas procedūras, lai kopīgu interešu projektu gadījumā tās 

ievērojami saīsinātu un lai vairotu sabiedrības līdzdalību un labvēlību pret šādu projektu 
īstenošanu;

2) atvieglojot kopīgu interešu projektiem piemērojamo regulatīvo režīmu elektroenerģijas un 
gāzes jomā, izmaksas sadalot atkarībā no gūtā labuma un nodrošinot, ka pieļaujamā peļņa 
atbilst riskiem;

3) nodrošinot kopīgu interešu projektu īstenošanu, sniedzot vajadzīgo ES atbalstu, kas var 
būt gan tirgus instrumentu, gan tieša finansiāla atbalsta veidā.  Šajā sakarā šis 
priekšlikums paredz nosacījumus, ar kādiem kopīgu interešu projekti var pretendēt uz ES 
finansiālo atbalstu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, par ko sagatavots 
atsevišķs likumdošanas priekšlikums.

Šo grozījumu mērķis ir precizēt dažus no šīs regulas jēdzieniem un nodrošināt pilnīgāku 
atbilstību citiem ES tiesību aktiem — jo īpaši tiem, kas attiecas uz ietekmes uz vidi 
novērtējumu un uz struktūrfondiem —, kā arī stratēģijai „Eiropa 2020” (jo tā risina dažus 
saistītus klimata un enerģētikas mērķus) un citiem atbilstīgiem attīstības scenārijiem, 
piemēram, tiem, kas doti ceļvedī 2050. gadam.
Ņemot vērā to, cik nelielus līdzekļus ES var atvēlēt, lai atbalstītu lielos finansiālos centienus, 
kas nepieciešami kopīgu interešu projektu īstenošanai, ar šiem grozījumiem cenšas 
nodrošināt, ka privātais sektors uzņemsies samērīgu daļu šo projektu finansēšanā.

Risinājums šīs regulas īstenošanā ir izmaksu un ieguvumu analīze. Atzinuma sagatavotājs 
iesaka papildināt pielikumā dotos noteikumus, kuros tiek aprakstīta metodika, precīzāk 
norādot ar izmaksām un ieguvumiem saistītos rādītājus. Tā kā šo projektu īstenošanas termiņš 
un to paredzamais norises laiks ir ļoti ilgs, ļoti svarīgas ir šo rādītāju aprēķināšanā izmantotās 
diskonta likmes.  Tādēļ tiek ieteikts, lai Komisija regulāri paziņotu diskonta likmes, kuras būs
jāņem vērā. Turklāt, lai atspoguļotu ar katru projektu saistītos konkrētos ārējos faktorus, 
diskonta likmēm tiks pievienota riska prēmija, ko noteiks projektu virzītāji, apspriežoties ar 
atbilstīgajām ieinteresētajām personām. Šādi rīkojoties, atbilstīgajām ieinteresētajām 
personām, jo īpaši pilsoņiem, kuri dzīvo teritorijās, kur tiek veikti šie projekti, tiks radīts 
stimuls piedalīties projektu apspriešanā.

Pirms attiecīgās metodoloģijas iesniegšanas harmonizētai energosistēmas mēroga izmaksu un 
ieguvumu analīzei Savienības līmenī, gan PSOET un gāzes PSOET būs jāņem vērā 
ieguldījums, ko tās saņēma no Eiropas Vides aģentūras un Eiropas Telpiskās plānošanas 
novērošanas tīkla. Tādējādi papildus metodoloģijai tiks internalizēti ar vides un telpisko 
plānošanu saistīti rādītāji.
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Ir paplašināts saturs ziņojumam, ko sniedz projekta virzītāji, lai iekļautu informāciju, 
piemēram, projekta īstenošanai izmantotos ieguldījumus no struktūrfondiem, un rezultātu 
izklāstu par faktiskajām izmaksām attiecībā uz to sākotnējiem provizoriskajiem aprēķiniem.

Ja patiesās izmaksas pārsniedz paredzētās izmaksas vairāk nekā par 20 %, Komisijai būs 
iespēja svītrot attiecīgo projektu no piemēroto projektu saraksta.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka projektu, kas iekļauts desmitgadu tīkla attīstības plānā, vēl 
nevajadzētu uzskatīt par kopīgu interešu projektu.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Straujākai pašreizējās 
energoinfrastruktūras modernizācijai un 
jaunas energoinfrastruktūras izveidošanai ir 
izšķirīga nozīme, lai sasniegtu Savienības 
enerģētikas un klimata politikas mērķus, 
proti pabeigt iekšējā enerģijas tirgus 
izveidi, garantēt energoapgādes drošību 
(īpaši ar naftu un gāzi), līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 %, atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā palielināt līdz 20 %, 
un par 20 % palielināt energoefektivitāti. 
Tajā pašā laikā Savienībai ir jāsagatavo 
sava infrastruktūra energosistēmas 
turpmākai dekarbonizācijai ilgākā laika 
posmā līdz 2050. gadam.

(6) Straujākai pašreizējās 
energoinfrastruktūras modernizācijai un 
jaunas energoinfrastruktūras izveidošanai ir 
izšķirīga nozīme, lai sasniegtu Savienības 
enerģētikas un klimata politikas mērķus, 
proti pabeigt iekšējā enerģijas tirgus 
izveidi, garantēt energoapgādes drošību 
(īpaši ar naftu un gāzi), līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 %, atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā palielināt līdz 20 %, 
un par 20 % palielināt energoefektivitāti. 
Tajā pašā laikā Savienībai ir jāsagatavo 
sava infrastruktūra energosistēmas 
turpmākai dekarbonizācijai ilgākā laika 
posmā līdz 2050. gadam, un līdz tam 
pašam laikam jāsagatavo infrastruktūra 
to reģionu pievienošanai, kuriem ir 
augsta atjaunojamās enerģijas ražošanas 
spēja un elektroenerģijas uzkrāšanas 
potenciāls.

Grozījums Nr. 2
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Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lēš, ka līdz 2020. gadam Eiropas 
nozīmes elektroenerģijas un gāzes 
infrastruktūrā jāiegulda aptuveni 
200 miljardi euro. Tā kā ieguldījumu 
apjomi ir ievērojami palielinājušies, 
salīdzinot ar pagātnes tendencēm, un 
energoinfrastruktūras prioritātes ir jāīsteno 
bez kavēšanās, ir vajadzīga jauna pieeja
energoinfrastruktūras (īpaši pārrobežu) 
regulējumam un finansēšanai.

(11) Lēš, ka līdz 2020. gadam Eiropas 
nozīmes elektroenerģijas un gāzes 
infrastruktūrā jāiegulda aptuveni 
200 miljardi euro. Ieguldījumu apjomu 
ievērojamais palielinājums, salīdzinot ar 
pagātnes tendencēm, ko radījusi ātrāka un 
plašāka atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas attīstība un centieni 
sasniegt Savienības mērķus — līdz 
2020. gadam par 20 % samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, par 20 % 
uzlabot energoefektivitāti un līdz 20 % 
palielināt atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaru enerģijas patēriņā —, un
steidzamība īstenot energoinfrastruktūras 
prioritātes pieprasa jaunu pieeju
energoinfrastruktūras (īpaši pārrobežu) 
regulējumam un finansēšanai.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Enerģijas glabāšanas iekārtām un 
sašķidrinātas dabasgāzes un saspiestas 
dabasgāzes ražotnēm kā daļai no Eiropas 
energoinfrastruktūras sistēmas vajadzētu 
būt nozīmīgai lomai apgādes 
nodrošināšanā, sadalot uzkrāto enerģiju. 
Līdz ar to ātra enerģijas uzkrāšanas 
iekārtu būvniecība ir svarīga 
funkcionējošas tīkla infrastruktūras 
sastāvdaļa.
Nevajadzētu hidroakumulācijas un 
enerģijas uzkrāšanas iekārtu būvniecībai 
un darbībai noteikt tādus pašus tīkla 
tarifus kā galapatērētājiem, jo tas kavētu 
konkurenci.
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Kopējas ieinteresētības projektiem 
valstu līmenī būtu jāpiešķir prioritārs 
statuss, lai nodrošinātu ātras 
administratīvās procedūras. 
Kompetentajām iestādēm kopējas 
ieinteresētības projekti būtu jāuzskata par 
projektiem sabiedrības interesēs. 
Projektiem, kam ir negatīva ietekme uz 
vidi, piešķir atļauju kā projektiem sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu labā, ja ir 
izpildīti visi nosacījumi saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EK un Direktīvu 
2000/60/EK.

(20) Kopīgu interešu projektiem valstu 
līmenī būtu jāpiešķir prioritārs statuss, lai 
nodrošinātu ātras administratīvās 
procedūras. Prioritāru statusu var piešķirt 
arī reģionāliem un valstu projektiem, ja 
tas palīdz nodrošināt atjaunojamo 
enerģijas avotu integrāciju un aizsargāt 
konkurenci. Tas attiecas arī uz 
projektiem, kuros iesaistās trešās valstis 
(piemēram, Šveice). Kompetentajām 
iestādēm kopīgu interešu projekti būtu 
jāuzskata par projektiem sabiedrības 
interesēs. Projektiem, kam ir negatīva 
ietekme uz vidi, piešķir atļauju kā 
projektiem sevišķi svarīgu sabiedrības 
interešu labā, ja ir izpildīti visi nosacījumi 
saskaņā ar Direktīvu 92/43/EK un 
Direktīvu 2000/60/EK.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izveidojot vienu kompetento iestādi 
valsts līmenī, kas integrē un koordinē visas 
atļaujas piešķiršanas procedūras („vienas 
pieturas aģentūra”), samazinātos 
sarežģītība, palielinātos efektivitāte un 
pārredzamība un tiktu sekmēta sadarbība
starp dalībvalstīm.

(21) Izveidojot vienu kompetento iestādi 
valsts līmenī, kas integrē un koordinē visas 
atļaujas piešķiršanas procedūras („vienas 
pieturas aģentūra”), vajadzētu samazināties
sarežģītībai, palielināties efektivitātei un 
pārredzamībai un uzlaboties sadarbībai
starp dalībvalstīm. Tomēr šādas iestādes 
izveide nedrīkstētu palielināt izmaksas 
nodokļu maksātājiem, un tā būtu jāveido, 
pārdalot esošos resursus.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
29. apsvērums



AD\905017LV.doc 7/31 PE483.695v04-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Eiropas enerģētikas programma 
ekonomikas atveseļošanai (EEPEA) ir 
pierādījusi, ka, īstenojot Eiropas nozīmes 
projektus, ļoti vērtīgi ir piesaistīt privāto 
finansējumu ar ievērojama Savienības 
finansiālā atbalsta starpniecību. 
Eiropadome 2011. gada 4. februārī atzina, 
ka dažiem energoinfrastruktūras projektiem 
var būt nepieciešams ierobežots publiskais 
finansējums, lai piesaistītu privāto 
finansējumu. Ņemot vērā ekonomikas un 
finanšu krīzi un budžeta ierobežojumus, 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā būtu 
jāparedz mērķtiecīgs atbalsts dotāciju un 
finanšu instrumentu veidā, lai piesaistītu 
jaunus ieguldītājus energoinfrastruktūras 
prioritārajiem koridoriem un jomām, tajā 
pašā laikā nodrošinot, ka Savienības 
budžeta ieguldījums ir pēc iespējas 
mazāks.

(29) Eiropas enerģētikas programma 
ekonomikas atveseļošanai (EEPEA) ir 
apliecinājusi, ka Savienības finansiālā 
atbalsta sniegšana, lai piesaistītu privāto 
finansējumu un īstenotu Eiropas nozīmes 
projektus, sniedz pievienoto vērtību. 
Eiropadome 2011. gada 4. februārī atzina, 
ka dažiem energoinfrastruktūras projektiem 
var būt nepieciešams ierobežots publiskais 
finansējums, lai piesaistītu privāto 
finansējumu. Ņemot vērā ekonomikas un 
finanšu krīzi un budžeta ierobežojumus, 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā būtu 
jāparedz mērķtiecīgs atbalsts dotāciju un 
finanšu instrumentu veidā, lai piesaistītu 
jaunus ieguldītājus energoinfrastruktūras 
prioritārajiem koridoriem un jomām, tajā 
pašā laikā nodrošinot, ka Savienības 
budžeta ieguldījums ir pēc iespējas 
mazāks. Attiecīgajos pasākumos būtu 
jāņem vērā pieredze, kas gūta 
izmēģinājuma posmā pēc infrastruktūras 
projektu finansēšanai paredzēto projekta 
obligāciju ieviešanas.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Kopējas ieinteresētības projektiem 
elektroenerģijas, gāzes un oglekļa dioksīda 
jomā vajadzētu būt tiesīgiem saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu vai nu 
dotāciju, vai inovatīvu finanšu instrumentu 
veidā, kas paredzēts pētījumiem un — ar 
konkrētiem nosacījumiem — arī darbiem, 
saskaņā ar ierosināto Regulu par Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(EISI regula). Tas dos iespēju sniegt 
pielāgotu atbalstu tiem kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas nav 
dzīvotspējīgi pašreizējā regulējumā un 

(30) Kopīgu interešu projektiem 
elektroenerģijas, gāzes un oglekļa dioksīda 
jomā vajadzētu būt tiesīgiem saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu vai nu 
dotāciju, vai inovatīvu finanšu instrumentu 
veidā, kas paredzēts pētījumiem un — ar 
konkrētiem nosacījumiem — arī darbiem, 
saskaņā ar ierosināto Regulu par Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(EISI regula). Tas dos iespēju sniegt 
pielāgotu atbalstu tiem kopīgu interešu
projektiem, kas nav dzīvotspējīgi 
pašreizējā regulējumā un tirgus apstākļos. 
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tirgus apstākļos. Šādam finansiālajam 
atbalstam vajadzētu nodrošināt vajadzīgo 
sinerģiju ar finansējumu saskaņā ar citām 
Savienības rīcībpolitikām. Konkrētāk, 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments finansēs Eiropas nozīmes 
energoinfrastruktūru, bet struktūrfondi 
finansēs vietējas vai reģionālas nozīmes 
viedos energosadales tīklus. Tādējādi divi 
finansējuma avoti viens otru papildinās.

Būtu noteikti jāizvairās no konkurences 
izkropļojumiem, jo īpaši starp projektiem, 
kas nodrošina viena un tā paša 
Savienības prioritārā koridora izveidi.
Šādam finansiālajam atbalstam vajadzētu 
nodrošināt vajadzīgo sinerģiju ar 
finansējumu saskaņā ar citām Savienības 
rīcībpolitikām. Konkrētāk, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
finansēs Eiropas nozīmes 
energoinfrastruktūru, bet struktūrfondi 
finansēs vietējas vai reģionālas nozīmes 
viedos energosadales tīklus. Tādējādi divi 
finansējuma avoti viens otru papildinās.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Pašreizējos ekonomikas krīzes 
apstākļos dalībvalstu un ieguldītāju 
kredītreitingu milzīgās atšķirības varētu 
radīt nelīdzsvarotību un būtiskus šķēršļus 
projektu finansēšanai. Savienības 
finansējuma devums šīs nelīdzsvarotības 
pārvarēšanai ir ļoti svarīgs, lai 
nodrošinātu, ka netiek apdraudēta to 
infrastruktūras projektu īstenošana, kas 
palīdz sasniegt šīs regulas mērķus, jo īpaši 
ņemot vērā to, ka turpmākajā desmitgadē 
energoinfrastruktūrai nepieciešamā 
finansējuma lielāko daļu nodrošinās 
privātais sektors.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Kad Padome un Komisija vērtē, vai 
ir panākts pietiekams progress vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanā, un, 
to darot, analizē valdības izdevumu 
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pieauguma līkni, kopējos izdevumos 
nebūtu jāiekļauj procentu maksājumi, 
izdevumi saistībā ar Savienības 
programmām, ko pilnībā finansē no 
Savienības fondu ienākumiem, un 
nediskrecionāras izmaiņas saistībā ar 
bezdarbnieku pabalstu izdevumiem, kā 
noteikts 5. pantā Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas 
stiprināšanu1.
____________________

1 OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī regula neskar: 
– Padomes 1985. gada 27. jūnija 
Direktīvu 85/337/EEK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu1;
– Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 27. jūnija Direktīvu 
2001/42/EK par dažu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu2;
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīva 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā3;
– Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību4;
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīvu 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
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aizsardzību5; 
– Orhūsas konvenciju; un
– Espo konvenciju.
____________________

1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
3 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
4 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
5 OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.

Pamatojums

Ar šo grozījumu norāda, ka spēkā būs arī citi ES tiesību akti.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido Savienības sarakstu ar 
kopējas ieinteresētības projektiem. 
Sarakstu pārskata un atjaunina pēc 
nepieciešamības reizi divos gados. Pirmo 
sarakstu pieņem ne vēlāk kā līdz 2013. 
gada 31. jūlijam.

1. Komisija izveido Savienības sarakstu ar 
kopīgu interešu projektiem. Sarakstu 
pārskata un atjaunina reizi divos gados. 
Pirmo sarakstu pieņem ne vēlāk kā līdz 
2013. gada 31. jūlijam.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido Savienības sarakstu ar 
kopējas ieinteresētības projektiem. 
Sarakstu pārskata un atjaunina pēc 
nepieciešamības reizi divos gados. Pirmo 
sarakstu pieņem ne vēlāk kā līdz 2013. 
gada 31. jūlijam.

1. Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm,
izveido Savienības sarakstu ar kopīgu 
interešu projektiem. Sarakstu pārskata un 
atjaunina pēc nepieciešamības reizi divos 
gados. Pirmo sarakstu pieņem ne vēlāk kā 
līdz 2013. gada 31. jūlijam.
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Pamatojums

Visos posmos jānotiek apspriešanās procesam.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra Grupa saskaņā ar III pielikumā 
2. sadaļā izklāstīto procedūru sagatavo 
ierosināto kopējas ieinteresētības projektu 
sarakstu atbilstīgi tam, kāds ir katra 
projekta devums I pielikumā minēto 
energoinfrastruktūras prioritāro koridoru 
un jomu īstenošanā, un atbilstīgi to 
atbilstībai 4. pantā minētajiem kritērijiem. 
Katram atsevišķam projekta priekšlikumam 
ir vajadzīgs tās(to) dalībvalsts(-u) 
apstiprinājums, uz kuru teritoriju šis 
projekts attiecas.

3. Katra Grupa saskaņā ar III pielikumā 
2. sadaļā izklāstīto procedūru sagatavo 
ierosināto kopīgu interešu projektu 
sarakstu atbilstīgi tam, kāds ir katra 
projekta devums I pielikumā minēto 
energoinfrastruktūras prioritāro koridoru 
un jomu īstenošanā, un atbilstīgi to 
atbilstībai 4. pantā minētajiem kritērijiem. 
Grupas ar locekļu vienkāršu balsu 
vairākumu pieņem ierosināto sarakstu.
Katram atsevišķam projekta priekšlikumam 
ir vajadzīgs tās(to) dalībvalsts(-u) 
apstiprinājums, uz kuru teritoriju šis 
projekts attiecas.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) projekts ir dzīvotspējīgs no 
ekonomiskā, sociālā un vides viedokļa; un

(b) projekts ir dzīvotspējīgs atbilstoši
ekonomiskajiem, sociālajiem un vides 
kritērijiem; un

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) projektā ir integrēti Līguma par 
Eiropas Savienības darbību mērķi, un tas 
ir saskaņā ar tiem, jo īpaši ar 170. un 
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171. pantu;

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, konkurence un 
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, inter alia, mazinot 
Savienības reģionu izolāciju; konkurence 
un sistēmas elastība;

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sadarbspēja un sistēmas ekspluatācijas 
drošība.

– apgādes drošība, inter alia, nodrošinot 
sadarbspēju un sistēmas ekspluatācijas 
drošību;

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lielas atjaunojamās enerģijas ražošanas 
spējas un liels uzglabāšanas potenciāls;

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, sadarbspēja un 
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, inter alia, mazinot 
Savienības reģionu izolāciju; sadarbspēja 
un sistēmas elastība;

Grozījums Nr. 20
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Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sarindojot projektus pēc tā, kā tie sekmē 
tās pašas prioritātes īstenošanu, pienācīgu 
uzmanību pievērš tam, cik steidzams ir 
katrs ierosinātais projekts, lai sasniegtu 
enerģētikas politikas mērķus — tirgus 
integrāciju un konkurenci, ilgtspējību un 
apgādes drošību —, cik daudzas 
dalībvalstis katrs projekts ietekmē un kādā 
mērā tas ir komplementārs ar citiem 
ierosinātajiem projektiem. Attiecībā uz 
projektiem, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta e) apakšpunktā minētajā 
kategorijā, pienācīgu uzmanību pievērš arī 
projekta skarto lietotāju skaitam, gada 
energopatēriņam un no elastīgas 
dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

4. Sarindojot projektus pēc tā, kā tie sekmē 
tās pašas prioritātes īstenošanu, pienācīgu 
uzmanību pievērš tam, cik steidzams ir 
katrs ierosinātais projekts, lai sasniegtu 
enerģētikas politikas mērķus — tirgus 
integrāciju un konkurenci, ilgtspējību un 
apgādes drošību, sistēmas elastību un 
noturību —, cik rentabls ir projekts un 
kāda ir tā pievienotā vērtība attiecībā uz 
radītajām darbavietām un cik dalībvalstu
katrs projekts ietekmē un kādā mērā tas ir 
komplementārs ar citiem ierosinātajiem 
projektiem, kā arī tā potenciālu 
jauninājumu veicināšanā. Vērā ņem V 
pielikuma 5. punktā minētos rādītājus, 
kas ļauj veikt izmaksu un ieguvumu 
analīzi. Tālab šos rādītājus var dot 
saskaņotā sistēmā, ko izstrādās Komisija.
Attiecībā uz projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajā kategorijā, pienācīgu uzmanību 
pievērš arī projekta skarto lietotāju 
skaitam, gada energopatēriņam un no 
neapturamiem enerģijas avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Projektiem, kuros ir iesaistīta vismaz 
viena dalībvalsts, kura pārdzīvo nopietnas 
finansiālās stabilitātes grūtības vai kurai 
draud šādas grūtības, un/vai kura ir 
lūgusi vai saņem finansiālu atbalstu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. .../2012, 
kopīgu interešu projektu sarindošanā 
prioritārā secībā piešķir visaugstāko 



PE483.695v04-00 14/31 AD\905017LV.doc

LV

prioritāti.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra un Grupas seko līdzi kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas gaitai. 
Grupas var pieprasīt papildu informāciju, 
ko sniedz saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, 
verificēt sniegto informāciju uz vietas un 
sasaukt sanāksmes ar attiecīgajām pusēm. 
Grupas var arī pieprasīt Aģentūrai veikt 
pasākumus, lai atvieglinātu kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu.

2. Aģentūra un Grupas seko līdzi kopīgu 
interešu projektu īstenošanas gaitai. Grupas 
var pieprasīt papildu informāciju, ko sniedz 
saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, verificēt 
sniegto informāciju uz vietas un sasaukt 
sanāksmes ar attiecīgajām pusēm. Grupas 
var arī pieprasīt Aģentūrai veikt 
pasākumus, lai atvieglotu kopīgu interešu
projektu īstenošanu. Grupas lēmumus par 
pieprasījuma nosūtīšanu pieņem ar 
locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) projekta faktisko izmaksu uz to brīdi 
sadalījumu un turpmāko izmaksu 
aptuveno prognozi, kam pievieno analīzi 
un aprakstu, kā šīs izmaksas atbilst tām, 
kas tika plānotas sākotnējā īstenošanas 
plānā;

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) struktūrfondu un citu Savienības
fondu ieguldījumu projektā, tostarp 
ieguldījumus vai garantijas, kas saņemtas 
no Eiropas Investīciju bankas;
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) projekts vairs nav iekļauts tīkla 
attīstības desmit gadu plānā;

svītrots

Pamatojums

Projekta iekļaušanai tīkla desmit gadu attīstības plānā nevajadzētu būt nosacījumam, lai 
projekts tiktu atzīts par kopīgu interešu projektu. Citādi iespējamie projekti, kas rada 
ievērojamu Eiropas pievienoto vērtību, bet neinteresē attiecīgās dalībvalstis (vai vismaz vienu 
no tām), nekad netiktu īstenoti.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) faktiskās izmaksas pārsniedz 
īstenošanas plānā attiecīgajam posmam 
paredzētās izmaksas par 30 %, ja vien 
šādas pārmērīgas izmaksas nevar pamatot 
ar iemesliem, kas ir ārpus projekta 
vadītāja saprātīgas kontroles.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija iesniedz gada ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai, pamatojoties uz šā 
panta 2. līdz 7. punktā minēto 
informāciju.

Grozījums Nr. 28
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Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai ievērotu 11. pantā minētos termiņus 
un samazinātu administratīvo slogu saistībā 
ar kopējas ieinteresētības projektu 
īstenošanu, dalībvalstis deviņu mēnešu 
laikā kopš šīs regulas stāšanās spēkā veic 
pasākumus, lai optimizētu vides 
novērtējuma procedūras. Šie pasākumi 
neskar saistības, kas izriet no Savienības 
tiesību aktiem.

4. Lai ievērotu 11. pantā minētos termiņus 
un samazinātu administratīvo slogu saistībā 
ar kopīgu interešu projektu īstenošanu, 
dalībvalstis deviņu mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā veic saistošus 
pasākumus, lai optimizētu vides 
novērtējuma procedūras. Šie pasākumi 
neskar saistības, kas izriet no Savienības 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā kopš šis regulas 
stāšanās spēkā izdod vadlīnijas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm definēt piemērotus 
pasākumus un lai nodrošinātu to vides 
novērtējuma procedūru saskanīgu 
piemērošanu, kas nepieciešamas kopējas 
ieinteresētības projektiem saskaņā ar ES 
tiesību aktiem.

Komisija trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā izdod vadlīnijas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm definēt piemērotus 
saistošus pasākumus un lai nodrošinātu to 
vides novērtējuma procedūru saskanīgu 
piemērošanu, kas nepieciešamas kopīgu 
interešu projektiem saskaņā ar ES tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 

1. Viena mēneša laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET, apspriedušies ar Eiropas 
Vides aģentūru (EVA) un Eiropas 
Telpiskās plānošanas novērošanas tīklu 
(ESPON), iesniedz Aģentūrai un Komisijai 
attiecīgo metodoloģiju, tostarp par tīklu un 
tirgus modelēšanu, kas ir pamatā 
harmonizētai energosistēmas mēroga 
izmaksu un ieguvumu analīzei Savienības 
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2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

līmenī, kuru piemēro kopīgu interešu
projektiem, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta a)–d) apakšpunktā un 2. punktā 
minētajās kategorijās. Metodoloģiju 
izstrādā saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

1. Viena mēneša laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai, piedāvājot atbilstīgus attīstības 
scenārijus, attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopīgu 
interešu projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
un 2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar 
V pielikumā noteiktajiem principiem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Metodoloģiju izmanto izmaksu un 
ieguvumu analīzei, ko veic visiem 
tālākajiem elektroenerģijas vai gāzes tīkla 
attīstības desmit gadu plāniem, kurus 
izstrādā elektroenerģijas PSOET un gāzes 
PSOET saskaņā ar 8. pantu Regulā (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulā (EK) Nr. 
715/2009.

7. Metodoloģiju izmanto izmaksu un 
ieguvumu analīzei, ko veic visiem 
tālākajiem elektroenerģijas vai gāzes tīkla 
attīstības desmit gadu plāniem, kurus 
izstrādā elektroenerģijas PSOET un gāzes 
PSOET saskaņā ar 8. pantu Regulā 
(EK) Nr. 714/2009 un Regulā 
(EK) Nr. 715/2009, un apspriežu procesā 
un galīgajā ziņojumā par tīkla attīstības 
desmit gadu plāniem ir jāiekļauj galvenie 
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izmaksu un ieguvumu analīzes rezultāti, 
piedāvājot atbilstīgus scenārijus.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, sedz tās dalībvalsts(-u)
pārvades sistēmu operators(-i), kurā
projektam ir neto pozitīva ietekme, un tās 
apmaksā tīkla lietotāji ar tīkla piekļuves 
tarifu starpniecību.

1. Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopīgu interešu projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)-e) apakšpunktā
un 2. punktā minētajās kategorijās, sedz to 
dalībvalstu pārvades sistēmu operatori, 
kurās projektam ir neto pozitīva ietekme, 
un tās apmaksā tīkla lietotāji ar tīkla 
piekļuves tarifu starpniecību.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta virzītājs(-i), kurš virza kopējas 
ieinteresētības projektu, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētājās kategorijās, regulāri 
informē attiecīgās valstu regulatīvās 
iestādes par projekta gaitu un par 
apzinātajām izmaksām un ietekmi saistībā 
ar projektu. Tiklīdz kopējas ieinteresētības
projekts, kas izraudzīts saskaņā ar 3. pantu 
un ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētājās 
kategorijās, ir sasniedzis pietiekamu 
gatavību, projekta virzītāji attiecīgajām 
valsts regulatīvajām iestādēm iesniedz 
ieguldījumu pieprasījumu, ieskaitot 
pārrobežu izmaksu sadalījumu, kuram 
pievieno:

Projekta virzītāji, kuru kopīgu interešu
projekti ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–
e) apakšpunktā un 2. punktā minētājās 
kategorijās, regulāri informē attiecīgās 
valstu regulatīvās iestādes par projekta 
gaitu un par apzinātajām izmaksām un 
ietekmi saistībā ar projektu. Tiklīdz kopīgu 
interešu projekts, kas izraudzīts saskaņā ar 
3. pantu un ietilpst II pielikuma 1. punkta 
a)–e) apakšpunktā un 2. punktā minētājās 
kategorijās, ir sasniedzis pietiekamu 
gatavību, projekta virzītāji attiecīgajām 
valsts regulatīvajām iestādēm iesniedz 
ieguldījumu pieprasījumu, ieskaitot 
pārrobežu izmaksu sadalījumu, kuram 
pievieno:
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Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu par izmaksu pārrobežu 
sadalījumu, ņem vērā projekta(-u)
izmaksas un ieguvumus no ekonomiskā, 
sociālā un vides viedokļa attiecīgajās 
dalībvalstīs un iespējamo vajadzību pēc 
finansiālā atbalsta.

Pieņemot lēmumu par izmaksu pārrobežu 
sadalījumu, ņem vērā projekta izmaksas un 
ieguvumus attiecīgajās dalībvalstīs un 
iespējamo vajadzību pēc finansiālā 
atbalsta.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja projekta izmaksas ir iekļautas tīkla 
tarifos, tad no tīkla tarifiem atskaita 
projektā iekļautos ieņēmumus, ko gūst, 
nosakot cenas par elektropārvades līniju 
pārslodzi. Sadalot ieņēmumus, kas gūti, 
nosakot cenas par elektropārvades līniju 
pārslodzi, pielieto tās pašas proporcijas, 
ko izmanto, sadalot izmaksas.

Pamatojums

Tas projekta iesniedzējiem var atvieglot sarunas par izmaksu sadales nolīguma noslēgšanu, 
jo tiks nodrošināts, ka ievērojama gūtā labuma daļa tiks sadalīta proporcionāli izmaksām. 
Tādējādi tiek ņemtas vērā valstu regulatīvo iestāžu bažas par to, ka izmaksas būtu jāsedz 
vietējiem patērētājiem, no kā labumu varētu gūt ārvalstu patērētāji.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopīgu interešu projekta izstrādē, 
būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, kas 
ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
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minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 
riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
uz šādiem riskiem neattiecas izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu, tad valstu regulatīvās iestādes 
nodrošina, ka šādam projektam tiek 
piešķirti pienācīgi stimuli, kad piemēro 
Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 
8. punktu, Direktīvas 2009/73/EK 
41. panta 8. punktu, Regulas (EK) Nr. 
714/2009 14. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 13. pantu.

minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, gāzes 
glabātavas un sašķidrinātās dabasgāzes 
ražotnes, salīdzinot ar riskiem, kādi parasti 
rodas, realizējot salīdzināmu 
infrastruktūras projektu, un ja uz šādiem 
riskiem neattiecas izņēmums saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 36. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 17. pantu, tad 
valstu regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
šādam projektam tiek piešķirti pienācīgi 
stimuli, kad piemēro Direktīvas 
2009/72/EK 37. panta 8. punktu, 
Direktīvas 2009/73/EK 41. panta 
8. punktu, Regulas (EK) Nr. 714/2009 
14. pantu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
13. pantu.

Attiecībā uz tīkla tarifu maksājumiem 
hidroakumulācijas projektus, gāzes 
glabātavas un sašķidrinātās dabasgāzes 
ražotnes neuzskata par galapatērētājiem, 
lai neapdraudētu to konkurētspēju.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir saskaņā ar 12. pantu 
izstrādātā metodoloģija, un jo īpaši 
projekta pozitīvas papildu sekas reģionālā 
vai Savienības mērogā. Valstu regulatīvā
iestādes izsver arī specifiskos riskus, kas 
rodas projekta virzītājam(-iem), veiktos 
riska mazināšanas pasākumus un šāda riska 
profila pamatojumu, ņemot vērā projekta 
pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar mazāk 
riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski ietver 
riskus, kas saistīti ar jaunām pārvades 
tehnoloģijām gan uz sauszemes, gan jūrā, 
riskus, kas saistīti ar izmaksu 

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir saskaņā ar 12. pantu 
izstrādātā metodoloģija, un jo īpaši 
projekta pozitīvas papildu sekas reģionālā 
vai Savienības mērogā. Valstu regulatīvās
iestādes izsver arī specifiskos riskus, kas 
rodas projekta virzītājiem, veiktos riska 
mazināšanas pasākumus un šāda riska 
profila pamatojumu, ņemot vērā projekta 
pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar mazāk 
riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski ir tie, 
kas saistīti ar jaunām pārvades 
tehnoloģijām gan uz sauszemes, gan jūrā, 
un attīstības riski.
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nepietiekamu atgūstamību un attīstības 
riskus.

Pamatojums

Pārvades projektiem, kas izstrādāti kā daļa no regulatīvās aktīvu bāzes, valstu regulatīvās 
iestādes un ES tiesību pamatnoteikumi nodrošina atbilstošu atlīdzību un tādējādi novērš 
risku, kas saistīts ar izmaksu nepilnīgu atgūšanu; citādi komerciālajām pārvades līnijām 
garantijas izmaksātu ļoti dārgi. Tā kā nav pārliecības par šā apgalvojuma pareizību, politikas 
veidotājiem būtu jākliedē šādas bažas, palielinot ticamību, nevis piedāvājot lielākus 
ieguvumus, lai patērētājiem ierobežotu izmaksas.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) noteikumus, kā nodrošināt papildu 
peļņu no projektā ieguldītā kapitāla; vai

(c) noteikumus, kā nodrošināt papildu 
peļņu no projektā ieguldītā kapitāla vai 
risināt jautājumus saistībā ar riskiem; vai

Pamatojums

Ja apmainās ar regulatīvās pieejas paraugpraksi un tā tiek attīstīta, un tiek risināti riska 
faktori, ko nevar kontrolēt investori, tas varētu gan padarīt pievilcīgākus ieguldījumus 
pārvades infrastruktūrās lielākam tirgus dalībnieku skaitam, gan samazināt ieguvumus, kas 
būtu jāpiedāvā šādu ieguldījumu piesaistīšanai.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) vadlīnijas, kas pamatojas uz 
paraugpraksi tādu risku novērtēšanā, kas 
saistīti ar projektā ieguldīto kapitālu; vai

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var izdot vadlīnijas par šajā 
pantā paredzētajiem stimuliem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 18. panta 1.–
3. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
23. panta 1. punktu.

6. Komisija izdod vadlīnijas par šajā pantā 
paredzētajiem stimuliem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 18. panta 
1.-3. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
23. panta 1. punktu. Šajā sakarībā īpaši 
ņem vērā šā panta 3. punkta 
c) apakšpunktā minētos noteikumus par 
papildu peļņu no projektā ieguldītā 
kapitāla.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā 
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

1. Kopīgu interešu projekti, kas ietilpst 
II pielikuma 1., 2. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu pētījumu dotāciju veidā 
un finanšu instrumentu veidā saskaņā ar 
noteikumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. ../.., ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, ņemot vērā to, 
ka: 
– jāizvairās no konkurences 
izkropļojumiem, jo īpaši starp projektiem, 
kas nodrošina viena un tā paša ES 
prioritārā koridora izveidi;
– privātais vai attiecīgo uzņēmēju 
finansējums būs galvenais finanšu avots.
Finanšu instrumentu izvēli nosaka 
atbilstoši projekta veidam. Ne visi 
finansējuma veidi obligāti jāattiecina uz 
visiem projektu veidiem.
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

2. Kopīgu interešu projekti, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–e) apakšpunktā
un 2. punktā minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas elektrostaciju projektus, 
arī ir tiesīgi saņemt Savienības finansiālo 
atbalstu darbiem paredzētu dotāciju veidā 
saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja tos īsteno 
saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

Pamatojums

Ir pamatoti, ka visām enerģijas (šajā gadījumā – elektrības) infrastruktūras prioritātēm ir 
paredzēts Savienības sniegts finansiāls atbalsts, tādējādi tiek iekļauti arī projekti, kas saistīti 
ar viedo tīklu izveidi.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā, un

(b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā; vai projekta virzītājs var skaidri 
pierādīt, ka finansēšanas izmaksas ir 
nesamērīgi lielas vai tas nespēj piekļūt 
tirgus finansējumam, jo dalībvalstij vai 
dalībvalstīm, kurās jāīsteno viss kopīgu 
interešu projekts vai tā daļa, ir ārkārtējas 
finansiālas vai ekonomiskas grūtības; un
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Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
V a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Va nodaļa — paātrināta procedūra 
dalībvalstīs, kuras pārdzīvo vai kurām 
draud nopietnas grūtības

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Energoinfrastruktūra kā 

makroekonomiskās stabilizācijas 
programmu daļa

1. Komisijas sniegtajā tehniskajā atbalstā 
dalībvalstīm, kuras pārdzīvo nopietnas 
finansiālās stabilitātes grūtības vai kurām 
draud šādas grūtības, un/vai kuras ir 
lūgušas vai saņem finansiālu atbalstu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. .../2012, 
iekļauj valstu kompetento iestāžu un 
projektu virzītāju konsultēšanu, lai:
a) saskaņā ar steidzamības kritērijiem, 
kuri noteikti 4. panta 4. punktā, 
paātrinātu 3. panta sarakstā minēto 
kopīgu interešu projektu īstenošanu;
b) aplūkotu visus pieejamos līdzekļus, kas 
atvieglo finansēšanas nosacījumus 
dažādām iesaistītajām ieinteresētajām 
personām.
2. Lai piemērotu 1. punkta 
a) apakšpunktu, var saīsināt termiņus, kas 
noteikti 10. panta 3. punktā, 11. pantā un 
13. panta 5. un 6. punktā.
3. Attiecīgo ieinteresēto personu publisku 
piedalīšanos nevājina ar īsākiem 
termiņiem.
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
16. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) kopīgu interešu projektu ieguldījumu 
Savienības stratēģijas izaugsmei un 
nodarbinātībai mērķu sasniegšanā;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
16. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Savienības piešķirtie un izmaksātie 
līdzekļi kopējas ieinteresētības projektiem 
saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], salīdzinot ar 
finansēto kopējas ieinteresētības projektu 
kopējo vērtību;

(b) Savienības piešķirtie un izmaksātie 
līdzekļi kopīgu interešu projektiem saskaņā 
gan ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta 
un Padomes regula (ES) Nr. ../.., ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], gan ar 
struktūrfondiem, salīdzinot ar finansēto 
kopīgu interešu projektu kopējo vērtību;

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. iedaļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos („NSI East Electricity”): 
starpsavienojumi un iekšējās līnijas 
ziemeļu-dienvidu un austrumu-rietumu 
virzienā, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi 
un integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem saražoto enerģiju.

(3) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos („NSI East Electricity”): 
starpsavienojumi un iekšējās līnijas 
ziemeļu-dienvidu un austrumu-rietumu 
virzienā, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi, 
izbeigtu salu elektrotīklu izolāciju un 
integrētu no atjaunojamiem energoavotiem 
saražoto enerģiju.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums



PE483.695v04-00 26/31 AD\905017LV.doc

LV

I pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos („NSI East Gas”): reģionālie 
gāzes savienojumi starp Baltijas jūras 
reģionu un Adrijas un Egejas jūru un tālāk 
līdz Melnajai jūrai, jo īpaši, lai palielinātu 
piegāžu drošību un piegādes avotu 
diversifikāciju.

(2) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos („NSI East Gas”): reģionālie 
gāzes savienojumi starp Baltijas jūras 
reģionu un Adrijas un Egejas jūru, Melno 
jūru un Vidusjūras austrumu piekrasti, jo 
īpaši, lai palielinātu piegāžu drošību un 
piegādes avotu diversifikāciju.

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. iedaļa – 11. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektromaģistrāles: līdz 2020. gadam 
jāizveido pirmās elektromaģistrāles ar 
mērķi izveidot elektromaģistrāļu sistēmu 
visā Savienībā.

(11) Elektromaģistrāles: līdz 2020. gadam 
jāizveido pirmās elektromaģistrāles ar 
mērķi izveidot elektromaģistrāļu sistēmu 
visā Savienībā, jo īpaši pievienot reģionus, 
kuriem ir augsta atjaunojamās enerģijas 
ražošanas spēja un enerģijas glabāšanas 
potenciāls.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. iedaļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Katrs potenciālā projekta virzītājs var 
attiecīgajai Grupai iesniegt novērtējumu 
par to, kā tā viņa projekts sekmēs 
I pielikumā minēto prioritāšu īstenošanu 
un kā ir izpildīti 6. pantā noteiktie 
kritēriji, un visu citu informāciju, kas 
būtiska projekta novērtēšanai, un, ja šis 
projekts atbilst 4. pantā, II un 
III pielikumā noteiktajiem kritērijiem, 
attiecīgajai Grupai sešu mēnešu laikā 
jāsniedz pamatots atzinums par to, vai šo 
projektu varētu uzskatīt par kopīgu 
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interešu projektu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. iedaļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ja atbilstīgās ieinteresētās personas 
to ierosina, tad jāļauj, lai attiecīgā Grupa 
veiktu piedāvāto elektroenerģijas pārvades 
projektu, kuri atbilst II pielikuma 1.a un 
1.b punktā noteiktajām kategorijām, 
rūpīgu pārbaudi un izskatītu tos, ja tie 
atbilst vismaz tiem kritērijiem, kas minēti 
4. panta 1. un 2.a punktā un II pielikuma 
1. punktā. 

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. iedaļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvērtējot ierosinātos elektroenerģijas un 
gāzes projektus, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta a)–d) apakšpunktā un 2. punktā 
minētajās kategorijās, Grupa, neskarot 
4. punkta noteikumus, ņem vērā analīzi, 
kas saskaņā ar 12. panta 7. punktu attiecībā 
uz minētajiem projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās, veikta 
jaunākajos pieejamajos elektroenerģijas un 
gāzes tīkla attīstības desmit gadu plānos, 
ko izstrādājuši elektroenerģijas un gāzes 
PSOET saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 8. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 8. pantu.

Izvērtējot ierosinātos elektroenerģijas un 
gāzes projektus, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta a)–e) apakšpunktā un 2. punktā 
minētajās kategorijās, Grupa, neskarot 
4. punkta noteikumus, ņem vērā analīzi, 
kas saskaņā ar 12. panta 7. punktu attiecībā 
uz minētajiem projektiem, kuri atbilst II 
pielikuma 1. punkta a)–e) apakšpunktam
un 2. punktā minētajām kategorijām, veikta 
jaunākajos pieejamajos elektroenerģijas un 
gāzes tīkla attīstības desmit gadu plānos, 
ko izstrādājuši elektroenerģijas un gāzes 
PSOET saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 8. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 8. pantu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir iekļaut viedos tīklus.



PE483.695v04-00 28/31 AD\905017LV.doc

LV

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) elektroenerģijas uzkrāšana — projekts 
nodrošina tādu uzkrāšanas kapacitāti, kas 
dod iespēju gadā saražot neto 
elektroenerģiju vismaz 500 GWh apmērā;

(b) elektroenerģijas uzkrāšana — projekts 
nodrošina tādu uzkrāšanas kapacitāti, kas 
dod iespēju gadā saražot neto 
elektroenerģiju vismaz 500 GWh apmērā 
vai [x] % no vienā gadā dalībvalstī 
saražotās elektroenerģijas, atkarībā no tā, 
kurš rādītājs ir zemāks;

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs 500GWh ir ļoti liels daudzums, un tādēļ varētu būt lietderīgāk vienoties arī 
par procentuālo daļu no gadā saražotā elektroenerģijas daudzuma.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) gāzes glabāšana vai 
sašķidrināta/saspiesta dabasgāze —
projekta mērķis ir vismaz divu dalībvalstu
tieša vai netiešā apgāde vai infrastruktūras 
standarta (N-1 noteikums) izpilde reģionālā 
līmenī saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 994/2010 6. panta 3. punktu;

(d) gāzes glabāšana vai 
sašķidrināta/saspiesta dabasgāze —
projekta mērķis ir apgādāt tieši vai tas 
rada iespējas apgādāt netieši vismaz divas 
dalībvalstis, vai infrastruktūras standarta 
(N-1 noteikums) izpilde reģionālā līmenī 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 
6. panta 3. punktu;

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Elektroenerģija: pieprasījuma scenāriji, 
ražošanas jauda pēc kurināmā veida 
(biomasa, ģeotermālā enerģija, 
hidroenerģija, gāze, kodolenerģija, nafta, 
cietais kurināmais, vēja enerģija, saules 
fotoelementu enerģija, saules enerģijas 

(a) Elektroenerģija: pieprasījuma scenāriji 
(dalībvalstīs un ārpuskopienas 
kaimiņvalstīs), ražošanas jauda pēc 
kurināmā veida (biomasa, ģeotermālā 
enerģija, hidroenerģija, gāze, 
kodolenerģija, nafta, cietais kurināmais, 
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koncentrēšana, citas atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijas) un pēc ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas, kurināmā cenas (ieskaitot biomasu, 
ogles, gāzi un naftu), oglekļa dioksīda 
cenas, pārvades un — attiecīgā 
gadījumā — sadales tīkla struktūra un tās 
attīstība, ņemot vērā visas nozīmīgās 
jaunās ražošanas jaudas (ieskaitot 
ražošanas jaudas, kas aprīkotas ar oglekļa 
dioksīda uztveršanas iekārtām), uzkrāšanas 
un pārvades projekti, par kuriem pieņemts 
galīgais lēmums par ieguldījumiem un ko 
plānots laist ekspluatācijā līdz n+5 gada 
beigām.

vēja enerģija, saules fotoelementu enerģija, 
saules enerģijas koncentrēšana, citas 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas) un 
pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kurināmā 
cenas (ieskaitot biomasu, ogles, gāzi un 
naftu), oglekļa dioksīda cenas, pārvades 
un — attiecīgā gadījumā — sadales tīkla 
struktūra un tās attīstība, ņemot vērā visas 
nozīmīgās jaunās ražošanas jaudas 
(ieskaitot ražošanas jaudas, kas aprīkotas ar 
oglekļa dioksīda uztveršanas iekārtām), 
uzkrāšanas un pārvades projekti, par 
kuriem pieņemts galīgais lēmums par 
ieguldījumiem un ko plānots laist 
ekspluatācijā līdz n+5 gada beigām.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Elektroenerģija: pieprasījuma scenāriji, 
ražošanas jauda pēc kurināmā veida 
(biomasa, ģeotermālā enerģija, 
hidroenerģija, gāze, kodolenerģija, nafta, 
cietais kurināmais, vēja enerģija, saules 
fotoelementu enerģija, saules enerģijas 
koncentrēšana, citas atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijas) un pēc ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas, kurināmā cenas (ieskaitot biomasu, 
ogles, gāzi un naftu), oglekļa dioksīda 
cenas, pārvades un — attiecīgā 
gadījumā — sadales tīkla struktūra un tās 
attīstība, ņemot vērā visas nozīmīgās 
jaunās ražošanas jaudas (ieskaitot 
ražošanas jaudas, kas aprīkotas ar oglekļa 
dioksīda uztveršanas iekārtām), uzkrāšanas 
un pārvades projekti, par kuriem pieņemts 
galīgais lēmums par ieguldījumiem un ko 
plānots laist ekspluatācijā līdz n+5 gada 
beigām.

(a) Elektroenerģija: pieprasījuma scenāriji, 
ražošanas jauda pēc kurināmā veida 
(biomasa, ģeotermālā enerģija, 
hidroenerģija, gāze, kodolenerģija, nafta, 
cietais kurināmais, vēja enerģija, saules 
fotoelementu enerģija, saules enerģijas 
koncentrēšana, citas atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijas) un pēc ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas, kurināmā cenas (ieskaitot biomasu, 
ogles, gāzi un naftu), oglekļa dioksīda 
cenas, pārvades un — attiecīgā 
gadījumā — sadales tīkla struktūra un tās 
attīstība, ņemot vērā visas nozīmīgās 
jaunās ražošanas jaudas (ieskaitot 
ražošanas jaudas, kas aprīkotas ar oglekļa 
dioksīda uztveršanas iekārtām), uzkrāšanas 
potenciāls un uzkrāšanas un pārvades 
projekti, par kuriem pieņemts galīgais 
lēmums par ieguldījumiem un ko plānots 
laist ekspluatācijā līdz n+5 gada beigām.
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
V pielikums – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Veicot 13. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā minēto izmaksu un 
ieguvumu analīzi, projekta vadītājs 
diskonta likmēm piemēros riska prēmiju. 
Šo riska prēmiju nosaka projekta vadītājs 
pēc apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, pamatojoties 
uz VI pielikuma 4. pantā noteikto 
informāciju.

Pamatojums

Projekta vadītājs saskaņotajām diskonta likmēm pievienos riska prēmiju, kas liecinās par to, 
cik šie projekti ir vēlami attiecīgajām ieinteresētajām personām, jo īpaši pilsoņiem.
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