
PA\893683LV.doc PE483.695v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Ekonomikas un monetārā komiteja

2011/0300(COD)

1.3.2012

ATZINUMA PROJEKTS
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



PE483.695v01-00 2/22 PA\893683LV.doc

LV

PA_Legam



PA\893683LV.doc 3/22 PE483.695v01-00

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 kopējas ieinteresētības projektu 
gadījumā tās ievērojami saīsinātu un lai vairotu sabiedrības līdzdalību un labvēlību 
pret šādu projektu īstenošanu; 

2. atvieglinot kopējas ieinteresētības projektiem piemērojamo regulatīvo režīmu 
elektroenerģijas un gāzes jomā, izmaksas sadalot atkarībā no gūtā labuma un 
nodrošinot, ka pieļaujamā peļņa atbilst riskiem; 

3. nodrošinot kopējas ieinteresētības 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 kopējas ieinteresētības 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 kopējas ieinteresētības 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 diskota likmes, kuras būs 
jāņem vērā. Turklāt, lai atspoguļotu ar katru projektu saistītos konkrētos ārējos faktorus, 
diskota 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 iesniegt savu attiecīgo metodoloģiju 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 kopējas ieinteresētības projektu. 

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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 Direktīvu 
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 
aizsardzību5; 



PA\893683LV.doc 5/22 PE483.695v01-00

LV

– 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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 2

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 ilgtspējīgs no ekonomiskā, 
sociālā un vides viedokļa; un

Or. en

Pamatojums

Šajā kontekstā vārdam „dzīvotspējīgs” nav īstas nozīmes un tas jāaizstāj ar terminu 
„ilgtspējīgs”.

Grozījums Nr. 3

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 

4. Sarindojot projektus pēc tā, kā tie sekmē 
tās pašas prioritātes īstenošanu, pienācīgu 
uzmanību pievērš tam, cik steidzams ir 
katrs ierosinātais projekts, lai sasniegtu 
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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.

enerģētikas politikas mērķus — tirgus 
integrāciju un konkurenci, ilgtspējību,
apgādes drošību un sistēmas elastību —, 
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.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina atbilstību 4. panta 2. punkta a) apakšpunktam, kur sistēmas elastība 
ir viens no piemērojamajiem kritērijiem. 

Grozījums Nr. 4

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, kā arī atbilstīgo mērķi 
Savienības stratēģijā izaugsmei un 
nodarbinātībai —, 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, 
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kur atrodas lietotāji.

Or. en

Pamatojums

Projekti būtu jāizvēlas, pamatojoties uz to ieguldījumu visaptverošās stratēģijas „Eiropa 
2020” īstenošanā, jo īpaši, lai īstenotu  šīs stratēģijas mērķi palielināt atjaunojamo enerģijas 
avotu īpatsvaru galīgajā enerģijas patēriņā līdz 20 %. 

Grozījums Nr. 5

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 —, cik daudzas 
dalībvalstis katrs projekts ietekmē un kādā 
mērā tas ir komplementārs ar citiem 
ierosinātajiem projektiem. Vērā tiks ņemti 
V pielikuma 5. punktā minētie rādītāji, 
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 
elastīgas dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci, sakārtojot projektus pēc prioritātes, būtu jāņem vērā 
V pielikumā dotie rādītāji. Lai gūtu pārskatu, kas ļauj labāk salīdzināt projektus, Komisija 
var saskaņot rādītājus un to, kā tie tiek sniegti.
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Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vai izmaksu izmaiņas atbilst 
īstenošanas plānā paredzētajām 
izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) kāds ir projekta īstenošanai 
saņemtais ieguldījums no 
struktūrfondiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Projektu, kas iekļauts tīkla attīstības  desmit gadu plānā, vēl nevajadzētu uzskatīt par kopējas 
ieinteresētības projektu. Citādi iespējamie projekti, kas rada ievērojamu Eiropas pievienoto 
vērtību, bet neinteresē attiecīgās dalībvalstis (vai vismaz vienu no tām), nekad netiktu īstenoti.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ja faktiskās izmaksas tajā pašā laika 
posmā pārsniedz īstenošanas plānā 
paredzētās izmaksas par 30 %.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu Komisija varētu svītrot no saraksta 
projektu, kura izmaksas pieaug ātrāk nekā paredzēts.

Grozījums Nr. 10

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.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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 

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET, pilnībā ņemot vērā Eiropas 
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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.

Vides aģentūras (EVA) un Eiropas 
Telpiskās plānošanas novērošanas tīkla 
(ESPON) sniegtās atsauksmes, 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.

Or. en

Pamatojums

Tā kā EVA un EPSON ir dota iespēja sniegt atsauksmes par šo metodoloģiju, tas ļautu 
internalizēt sākotnējos jautājumus, piemēram jautājumus, kas saistīti ar telpisko plānošanu 
un vidi.

Grozījums Nr. 12

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 kopš 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 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

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 
izmaksu un ieguvumu analīzes rezultāti, 
piedāvājot atbilstīgus scenārijus.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–
e) 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

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 virzītājs(-i), kurš kopējas 
ieinteresētības projektu, kas 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 kopējas ieinteresētības 
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:

Or. en

Grozījums Nr. 16

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. 

Or. en
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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. 17

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 
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.

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 
riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
no šādiem riskiem nevar izvairīties, 
izmantojot valstu regulatīvo iestāžu 
paraugpraksi, kā tas paredzēts 4. punktā, 
un uz tiem 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.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir novērst to, ka kopējas ieinteresētības projektu īsteno kā komerciālu 
ieguldījumu pārvades tīklos, un tad šim projektam piešķir valsts atbalstu, lai kompensētu par 
augstajiem komerciālajiem un regulatīvajiem riskiem, kas ir saistīti ar šādiem komerciāliem 
ieguldījumiem pārvades tīklos. Piemērotāk šķiet iekļaut šādus projektus regulatīvajā aktīvā, 
kas pamatojas uz tehnisko standartu prasībām (TSO) (vai, iespējams, izsoļu koncesijās), lai 
ierobežotu regulatīvo un komerciālo risku un tādējādi samazinātu finansēšanas izmaksas.
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Grozījums Nr. 18

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 
nepietiekamu atgūstamību un attīstības 
riskus.

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 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, 
un attīstības riskus.

Or. en

Pamatojums

Pārvades projektiem, kas izstrādāti kā daļa no regulatīvā aktīva 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 ka nav pārliecības par šā apgalvojuma pareizību, politikas 
veidotājiem būtu jākliedē šādas bažas, palielinot ticamību, nevis piedāvājot lielākus 
ieguvumus, lai patērētājiem ierobežotu izmaksas.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

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. 20

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. Kopējas ieinteresētības 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:

Or. en

Pamatojums

Ir pamatoti, ka visām enerģijas (šajā gadījumā – elektrības) infrastruktūras prioritātēm ir 
paredzēts Savienības sniegts finansiāls atbalsts, tādējādi te ietilpst arī projekti, kas saistīti ar 
viedo tīklu izveidi.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) projekta specifiskā izmaksu un 
ieguvumu analīze, kas veikta saskaņā ar 
13. panta 4. punkta a) apakšpunktu, sniedz 
pierādījumus, ka pastāv nozīmīgas 
pozitīvas papildu sekas, piemēram, saistībā 
ar apgādes drošību, solidaritāti vai 
inovāciju, un

(a) projekta specifiskā izmaksu un 
ieguvumu analīze, kas veikta saskaņā ar 
13. panta 4. punkta a) apakšpunktu, sniedz 
pierādījumus, ka pastāv nozīmīgas 
pozitīvas papildu sekas, piemēram, saistībā 
ar apgādes drošību, solidaritāti vai 
inovāciju, sociālajiem labumiem un 
labvēlīgu ietekmi uz vidi, un

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
16. pants – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) kopējas ieinteresētības projektu 
ieguldījumu Savienības stratēģijas 
izaugsmei un nodarbinātībai mērķu 
sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 23

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 

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

struktūrfondiem, salīdzinot ar finansēto 
kopējas ieinteresētības projektu kopējo 
vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 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 kopējas 
ieinteresētības projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 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 
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1. punktā. 

Or. en

Grozījums Nr. 26

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, 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.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir iekļaut viedos tīklus.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 

(2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
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īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
augstskolu mācībspēkus un NVO, un tas 
ir jāpublicē.  Komisija un Aģentūra 
vajadzības gadījumā nodrošina piekļuvi 
vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
V pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas. Metodoloģijā 
dotas norādes par aprēķinos izmantojamām 
diskonta likmēm.

(5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz:

– šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas, oglekļa 
nodarītā kaitējuma un ekosistēmas 
pakalpojumu vērtības krišanās 
ekonomiskās izmaksas.

- šādus ieguvumus: palielināto 
elektrostarpsavienojumu līmeni, ņemot 
vērā iesaistītās dalībvalsts instalēto 
produkciju, uzlabojumus saistībā ar 
rentablu piekļuvi enerģijai un Savienības 
stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai 
elektroapgādes mērķu īstenošanu; 
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Metodoloģijā dotas norādes par aprēķinos 
izmantojamām diskonta likmēm.

Or. en

Pamatojums

Šajā Komisijas priekšlikumā nav sīki izklāstīti rādītāji, kas atspoguļo dažādos ieguvumus. Ar 
šo grozījumu mēģina novērst šo problēmu, atsaucoties uz 10 % mērķi, ko Eiropadome 
izvirzīja 2002. gadā Barselonā, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu elektrotīklu 
starpsavienojumiem. Attiecībā uz izmaksām mēs atsaucamies uz ekosistēmas pakalpojumu 
vērtību, kas minēta „Ceļvedī uz resursu ziņā efektīvu Eiropu” (2011. gads) un  oglekļa 
nodarītā kaitējuma ekonomiskajām izmaksām, kas minētas STERN ziņojumā (2006. gads).

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
V pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas. Metodoloģijā 
dotas norādes par aprēķinos 
izmantojamām diskonta likmēm.

(5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas. 

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā un pēc tam reizi divos 
gados Komisija publicē aprēķinos 
izmantojamās diskonta likmes un 
metodoloģiju. Diskonta likmēs ņem vērā 
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ārējos vides faktorus, kā tas paredzēts 
Direktīvā par noteiktu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu diskonta likmes, Komisijas uzdevums būs publicēt tās, kā arī šajos aprēķinos 
izmantoto metodoloģiju. Komisija īpašu uzmanību pievērsīs diskonta likmēs iestrādātajiem 
ārējiem vides faktoriem.

Grozījums Nr. 31

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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
V pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 

(12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
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vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu un n+30 gadu, un 
modelis dod iespēju veikt pilnīgu 
ekonomiskās, sociālās un vides ietekmes 
novērtējumu, kurā ietvertas arī ārējās 
izmaksas, piem., tās, kas saistītas ar 
siltumnīcefekta gāzu un citu gaisa 
piesārņotāju emisijām vai apgādes drošību.

vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu, n+30 gadu un 
n+40 gadu, un modelis dod iespēju veikt 
pilnīgu ekonomiskās, sociālās un vides 
ietekmes novērtējumu, kurā ietvertas arī 
ārējās izmaksas, piem., tās, kas saistītas ar 
siltumnīcefekta gāzu un citu gaisa 
piesārņotāju emisijām vai apgādes drošību.

Or. en

Pamatojums

Termiņš ir pagarināts līdz n+20 gadiem, lai atbilstu ceļvedim 2050. gadam, enerģijas 
ceļvedim 2050. gadam un pārējām atbilstīgajām ilgtermiņa prognozēm.


