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ĪSS PAMATOJUMS

Ievads
Eiropas Komisija 2011. gada 19. oktobrī nāca klajā ar priekšlikumu regulai, ar ko izveido 
Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas. Komisijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka 
līdz 2020. gadam ES ir pabeigti stratēģiskie energotīkli un glabāšanas iekārtas. Proti, šīs 
regulas mērķis ir pilnībā integrēt enerģijas iekšējo tirgu, tostarp nodrošināt, ka neviena 
dalībvalsts nav izolēta no Eiropas tīkla.

Tas veicina ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību, ļaujot Savienībai sasniegt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus un tajā pašā laikā nodrošinot apgādes drošību un solidaritāti starp 
dalībvalstīm.

Kā pieprasīts Komisijas paziņojumā „Enerģētikas infrastruktūras prioritātes 2020. gadam un 
pēc tam”, Eiropas enerģētikas tīklu politika (TEN-E) ir jāpārskata, jāatbalsta ar instrumentiem 
no jaunās infrastruktūras politikas, jāpaātrina un pienācīgi jāfinansē. 

Finansējums
Turpmākajos 10 gados ir nepieciešami aptuveni EUR 200 miljardi gāzes cauruļvadu un 
elektrotīklu būvniecībai. Konkrētāk — EUR 140 miljardi augstsprieguma elektropārvades 
sistēmām, uzkrāšanai un viedo tīklu izveidei, EUR 70 miljardi gāzes cauruļvadiem, 
uzglabāšanai, sašķidrinātās dabasgāzes termināļiem un reversās plūsmas infrastruktūrai un 
EUR 2,5 miljardi CO2 transportēšanas infrastruktūrai; 
Tas nozīmē, ka ir ievērojami jāpalielina pašreizējais investīciju līmenis. Salīdzinot ar laika 
posmu no 2000. līdz 2010. gadam, tas nozīmētu investīciju palielinājumu par 30 % gāzes 
nozarē un par 100 % elektroenerģijas nozarē.

Problēmu noteikšana
Problēmas ar atļauju saņemšanas procedūrām un sabiedrības pretestību ir vieni no 
galvenajiem šķēršļiem, kas kavē laicīgu energoinfrastruktūras projektu īstenošanu, it īpaši 
saistībā ar elektropārvades līnijām pa gaisu.

Administratīvās procedūras ir sarežģītas un neefektīvas, it īpaši attiecībā uz procedūru 
organizāciju un iesaistīto pušu kompetenci, joprojām ir sadrumstalotas un bez skaidriem 
termiņiem un neparedz ES vides jomas tiesību aktu īstenošanas iepriekšēju plānošanu un 
koordinēšanu.

Iesaistīto iedzīvotāju pretošanās ir saistīta ar neskaidrību par projekta pievienoto vērtību, reālo 
vai iedomāto ietekmi uz vidi un apkārtni, bažām par veselību un drošību, vēlu un 
nepietiekamu sabiedrības un ieinteresēto pušu iesaistīšanos.
Dažās dalībvalstīs attiecībā uz infrastruktūrai paredzētu investīciju piešķiršanas procedūrām 
notiek arī politiskas un/vai īpašumtiesību spekulācijas.

Ietekme uz vidi
Mūsdienās plānotām infrastruktūrām jāatbilst ES ilgtermiņa mērķiem klimata un enerģētikas 
jomā un šo mērķu īstenošanai dažādās dalībvalstu enerģētikas politikas jomās. 
Energoinfrastruktūras projektu plānošanā pilnībā jāievēro arī piesardzības princips.
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Priekšlikumā esošās vides aizsardzības prasības jāintegrē energoinfrastruktūras kontekstā. 
Prioritāte jādod enerģijas avotiem, kuriem nav sociālo un vides aizsardzības izmaksu.

Papildus kapitāla un darbības izmaksām ievērojamas vides aizsardzības izmaksas rada 
energoinfrastruktūras būvniecība, darbība un ekspluatācijas pārtraukšana. Šīs vides 
aizsardzības izmaksas jāņem vērā izmaksu un ieguvumu analīzē, izmantojot visa dzīves cikla 
izmaksu aprēķināšanas pieeju. Katram energoinfrastruktūras projektam ir vajadzīgs pilnīgs 
ietekmes uz vidi novērtējums, lai novērtētu būtiskos riskus, ņemot vērā vietējos un reģionālos 
vides apstākļus.

Pārredzamība un sabiedrības līdzdalība
Jaunie noteikumi uzlabo iedzīvotāju iespējas iesaistīties projektos un būt uzklausītiem. Regulā 
ir noteikts, ka iedzīvotāji ir jāiesaista pašā atļaujas izsniegšanas procedūras sākumā. Regulā ir 
noteikts, ka tas jādara pirms tam, kad projekta virzītājs ir iesniedzis oficiālu pieteikumu 
atļaujas saņemšanai. Šādā veidā projekta plānošanas posmā var joprojām tikt ņemtas vērā 
iedzīvotāju bažas. Daudzās dalībvalstīs pašreizējā prakse paredz, ka publiska apspriešana 
notiek pēc dokumentācijas iesniegšanas kompetentajai iestādei.

Kopīgu interešu projekti
Šajā sakarībā Komisija ir identificējusi 12 prioritāros koridorus un jomas saistībā ar 
elektroenerģijas, gāzes, naftas un oglekļa dioksīda transportēšanas tīkliem. Tā ierosina 
„kopējas ieinteresētības” režīmu projektiem, kuri dod ieguldījumu šo prioritāšu īstenošanā un 
kuriem ir piešķirts šāds statuss. Kopīgu interešu projektiem vajadzētu piemērot ātrāku atļauju 
saņemšanas procedūru, kas nedrīkstētu pārsniegt trīs gadus.

Atzinuma sagatavotāja ieteikumi
Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumus par lēmumu pieņemšanas paātrināšanu 
saistībā ar atļauju piešķiršanu un jaunos noteikumus, ar kuriem uzlabo iedzīvotāju iespējas 
iesaistīties projektos un tikt uzklausītiem.
Tomēr nav iespējams atbrīvot infrastruktūru projektus no vides jomas noteikumu prasībām, 
un saskaņā ar LESD 11. pantu priekšlikumā ir jāintegrē spēkā esošās vides aizsardzības 
prasības saistībā ar energoinfrastruktūru.

Ir jānodrošina augstas kvalitātes sabiedriskā apspriešana un pienācīgi jāņem vērā Eiropas 
tiesību akti vides jomā.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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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 jābūt gatavai 
savienot reģionus, kuros ir liela 
atjaunojamo energoresursu ražošanas 
jauda un liels elektrības uzkrāšanas 
potenciāls. Šie mērķi enerģētikas un 
klimata jomā jāsasniedz izmaksu ziņā pēc 
iespējas lietderīgāk.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Vides, sociālajā un ekonomiskajā 
ziņā labākā infrastruktūra ir jau 
eksistējoša infrastruktūra, kura nav 
jābūvē. Tāpēc energoefektivitāte ir ļoti 
nozīmīga. Pilnībā būtu jāņem vērā 
Komisijas ierosinātās energoefektivitātes 
direktīvas (procedūra vēl tiek turpināta) 
iespējamā ietekme uz infrastruktūru 
nepieciešamības samazinājumu nākotnē.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai gan iekšējais tirgus juridiski pastāv, 
kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvā 
2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/73/EK 
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
dabasgāzes iekšējo tirgu, tas joprojām ir 
sadrumstalots, jo nav pietiekamu 
starpsavienojumu starp valstu 
energotīkliem. Tomēr bez Savienības 
mēroga integrētiem tīkliem nebūs 
iespējams nodrošināt pareizi funkcionējošu 
iekšējo tirgu, kurā valda konkurence, lai 
sekmētu izaugsmi, nodarbinātību un 
ilgtspējīgu attīstību.

(7) Lai gan iekšējais tirgus juridiski pastāv, 
kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvā 
2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/73/EK 
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
dabasgāzes iekšējo tirgu, tas joprojām ir 
sadrumstalots, jo nav pietiekamu 
starpsavienojumu starp valstu 
energotīkliem. Tomēr bez Savienības 
mēroga integrētiem tīkliem un viedo tīklu 
infrastruktūras izmantošanas, kas 
nodrošinātu augstāku energoefektivitāti 
un sadalīto atjaunojamo energoresursu 
integrāciju, nebūs iespējams nodrošināt 
pareizi funkcionējošu iekšējo tirgu, kurā 
valda konkurence, lai sekmētu resursu 
ziņā efektīvu izaugsmi, nodarbinātību un 
ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpat būtu jāmodernizē Savienības 
energoinfrastruktūra, lai palielinātu tās 
noturību pret cilvēka izraisītām vai dabas 
katastrofām, klimata pārmaiņu negatīvajām 
sekām un drošības apdraudējumiem; tas jo 
īpaši attiecas uz Eiropas kritisko 
infrastruktūru, kā noteikts Padomes 
2008. gada 8. decembra Direktīvā 
2008/114/EK par to, lai apzinātu un 
noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras 
un novērtētu vajadzību uzlabot to 

(8) Tāpat būtu jāmodernizē Savienības 
energoinfrastruktūra, lai palielinātu tās 
noturību pret cilvēka izraisītām vai dabas 
katastrofām, klimata pārmaiņu negatīvajām 
sekām un drošības apdraudējumiem; tas jo 
īpaši attiecas uz Eiropas kritisko 
infrastruktūru, kā noteikts Padomes 
2008. gada 8. decembra Direktīvā 
2008/114/EK par to, lai apzinātu un 
noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras 
un novērtētu vajadzību uzlabot to 



AD\901435LV.doc 7/30 PE480.523v02-00

LV

aizsardzību. aizsardzību, ieviešot decentralizētu 
sistēmu, kas vērsta uz vietējo teritoriju 
neatkarību enerģētikas jomā.

Grozījums Nr. 5

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. 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. Turklāt, 
īstenojot šādu pieeju, būtu jāņem vērā 
visā ES īstenotie fiskālās konsolidācijas 
mehānismi, par prioritāti būtu jāizvirza tie 
kopīgu interešu projekti, kuri nodrošina 
patiesu Eiropas pievienoto vērtību, kā arī 
būtu jāapzina situācijas, kurās dalībvalstu 
iestādes un tirgus var sekmīgāk 
līdzdarboties.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kopējas ieinteresētības projekti būtu 
jānosaka, balstoties uz kopējiem, 
pārredzamiem un objektīviem kritērijiem, 
ņemot vērā to, kā tie sekmē enerģētikas 
politikas mērķu sasniegšanu. 
Ierosinātajiem projektiem elektroenerģijas 
un gāzes nodaļā vajadzētu būt iekļautiem 
jaunākajā pieejamajā elektroenerģijas tīkla 
attīstības desmit gadu plānā. Plānā jo īpaši 

(15) Kopīgu interešu projekti būtu jānosaka 
atbilstīgi kopējiem, pārredzamiem un 
objektīviem kritērijiem, ņemot vērā to, kā 
tie sekmē enerģētikas politikas mērķu 
sasniegšanu. Projektiem elektroenerģijas 
un gāzes nodaļā vajadzētu būt iekļautiem 
jaunākajā pieejamajā elektroenerģijas tīkla 
attīstības desmit gadu plānā. Plānā jo īpaši 
būtu jāņem vērā 4. februāra Eiropadomes 
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jāņem vērā 4. februāra Eiropadomes 
sanāksmes secinājumi par nepieciešamību 
integrēt perifēros enerģijas tirgus.

sanāksmes secinājumi par nepieciešamību 
integrēt perifēros enerģijas tirgus un 
jānosaka viedo tīklu infrastruktūras 
ierīkošana.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Trešām pusēm, kuras vēlas veikt 
ieguldījumus šajā jomā, nevajadzētu liegt 
iespēju pieteikties un saņemt finansējumu 
kopīgu interešu projektiem. Turklāt ir 
jāveicina partnerība ar trešām pusēm un 
valsts iestādēm saistībā ar kopīgu interešu 
projektiem.

Grozījums Nr. 8

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. 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 vienīgi 
tad, ja ir izpildīti visi nosacījumi saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EK un Direktīvu 
2000/60/EK. Atbilstoši svarīguma pakāpei 
un ņemot vērā izmaksu lietderību ir 
jānosaka gadījumi, kuros, īstenojot 
energoefektivitātes politiku, varētu 
samazināt infrastruktūru un atjaunināt 
vai modernizēt pašreizējo valstu un 
pārrobežu infrastruktūru un kuros būtu 
nepieciešama jauna infrastruktūra, ko 
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varētu būvēt gar pašreizējo enerģētikas 
vai transporta infrastruktūru.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan pastāv iedibināti standarti par 
sabiedrības līdzdalību tādu lēmumu 
pieņemšanā, kas skar vidi, ir vajadzīgi 
papildu pasākumi, lai nodrošinātu 
visaugstākos pārredzamības un sabiedrības 
līdzdalības standartus attiecībā uz visiem 
kopējas ieinteresētības projektu atļauju 
piešķiršanas procedūru jautājumiem.

(22) Lai gan pastāv iedibināti standarti par 
sabiedrības līdzdalību tādu lēmumu 
pieņemšanā, kas skar vidi, ir vajadzīgi 
papildu pasākumi, lai nodrošinātu 
visaugstākos pārredzamības un atbilstošus
sabiedrības līdzdalības standartus attiecībā 
uz visiem kopīgu interešu projektu atļauju 
piešķiršanas procedūru jautājumiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sekmē kopējas ieinteresētības projektu 
savlaicīgu īstenošanu, jo paātrina atļauju 
piešķiršanu un nosaka minimālos
standartus sabiedrības līdzdalībai;

(b) sekmē kopīgu interešu projektu 
savlaicīgu īstenošanu, jo paātrina atļauju 
piešķiršanu un izvirza minimālās prasības
sabiedrības līdzdalībai;

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 sadarbībā ar dalībvalstīm
izveido Savienības sarakstu ar kopīgu 
interešu projektiem, kas ir sakārtoti pēc to 
svarīguma. Sarakstu pārskata un atjaunina 
pēc nepieciešamības reizi divos gados. 
Pirmo sarakstu pieņem ne vēlāk kā līdz 
2013. gada 31. jūlijam. Izveidojot visas 
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Savienības mēroga sarakstu, Komisija 
ņem vērā arī mazo salu dalībvalstu īpašās 
raksturiezīmes un izstrādā projektus, lai 
nodrošinātu to, ka neviena ES dalībvalsts 
nav izolēta no Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas tīkliem pēc 2015. gada 
vai arī atbilstošu savienojumu trūkuma 
dēļ netiek apdraudēta tās enerģijas 
piegādes drošība. Savienības sarakstā 
jāiekļauj arī šādi projekti.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai apzinātu kopējas ieinteresētības
projektus, Komisija izveido Reģionālo
grupu („Grupa”), kā definēts 
III pielikuma 1. sadaļā, balstoties uz katru 
prioritāro koridoru un jomu un attiecīgo 
ģeogrāfisko aptvērumu, kā izklāstīts 
I pielikumā.

2. Lai apzinātu kopīgu interešu projektus, 
Komisija izveido divpadsmit Reģionālās 
grupas („Grupas”),  balstoties uz katru 
prioritāro koridoru un jomu un attiecīgo 
ģeogrāfisko aptvērumu, kā izklāstīts I 
pielikumā. Katras grupas izveides pamatā 
ir III pielikuma 1. sadaļā minētie 
noteikumi. Katra grupa pilda tai 
paredzēto darba slodzi, pamatojoties uz 
iepriekš atrunātiem nosacījumiem vai 
reglamentu, ņemot vērā visus 
norādījumus, ko Komisija ir sniegusi šajā 
jautājumā.

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 

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

atbilstīgi to atbilstībai 4. pantā minētajiem 
kritērijiem. Katram atsevišķam projekta 
priekšlikumam ir vajadzīgs tās(to) 
dalībvalsts(-u) apstiprinājums, uz kuru 
teritoriju šis projekts attiecas.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes 
projektiem, kas ietilpst kādā no II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajām 
kategorijām, Aģentūra divu mēnešu laikā 
kopš dienas, kad tā saņēmusi 4. punkta 
pirmajā daļā minēto ierosināto kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstu, iesniedz 
Komisijai atzinumu par ierosināto kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstu, jo īpaši 
ņemot vērā, vai visas Grupas ir 
konsekventi piemērojušas 4. pantā minētos 
kritērijus, un analīzes rezultātus, ko veikuši 
elektroenerģijas un gāzes PSOET saskaņā 
ar III pielikuma 2.6. punktu.

5. Attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes 
projektiem, kas ietilpst kādā no II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajām 
kategorijām, Aģentūra divu mēnešu laikā 
kopš dienas, kad tā saņēmusi 4. punkta 
pirmajā daļā minēto ierosināto kopīgu 
interešu projektu sarakstu, iesniedz 
Komisijai atzinumu par ierosināto kopīgu 
interešu projektu sarakstu, jo īpaši ņemot 
vērā, vai visas Grupas ir konsekventi 
piemērojušas 4. pantā minētos kritērijus, un 
analīzes rezultātus, ko veikuši 
elektroenerģijas un gāzes PSOET saskaņā 
ar III pielikuma 2.6. punktu. Komisija 
pabeidz kopīgu interešu projektu sarakstu, 
sniedzot detalizētu sava lēmuma analīzi 
par katru projektu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) projekts atbilst Savienības 
enerģētikas un klimata politikas mērķiem;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) projektā ir iesaistītas vismaz divas 
dalībvalstis, proti, tas vai nu tieši šķērso 
vienas vai vairāku dalībvalstu robežu, vai 
atrodas vienas dalībvalsts teritorijā un tam 
ir ievērojama pārrobežu ietekme, kā 
izklāstīts IV pielikuma 1. punktā;

(c) projektā ir iesaistītas vismaz divas 
dalībvalstis, proti, ja tas tieši šķērso vienas 
vai vairāku dalībvalstu robežu uz zemes vai 
jūrā vai atrodas vienas dalībvalsts teritorijā 
ar tomēr ievērojamu pārrobežu ietekmi, 
vai, ja saistībā ar iekšēju nostiprināšanu, 
projekts ir nozīmīgs pārrobežu 
starpsavienojuma dēļ, kā izklāstīts IV 
pielikuma 1. punktā, vai ja tā mērķis ir 
savienot salas un perifēros reģionos ar 
Savienības centrālajiem reģioniem;

Pamatojums

Ņemot vērā atjaunojamu energoresursu avotu attīstību, ir jāatbalsta atjaunojamās elektrības 
ražošanas integrācija iekšējos pārvades nostiprināšanas projektos, ja tie palīdz nodrošināt 
pārrobežu pārvadi atbilstoši IV pielikumā minētajiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Attiecībā uz elektroenerģijas pārvades 
un glabāšanas projektiem, kas ietilpst kādā 
no II pielikuma 1. punkta a) līdz d) 
apakšpunktā minētajām kategorijām, 
projekts būtiski sekmē vismaz vienu no 
šiem specifiskajiem kritērijiem:

(a) Attiecībā uz elektroenerģijas pārvades 
un glabāšanas projektiem, kas ietilpst kādā 
no II pielikuma 1. punkta a) līdz d) 
apakšpunktā minētajām kategorijām, 
projekts sekmē ilgtspējību un būtiski 
sekmē vismaz vienu no šiem 
specifiskajiem kritērijiem:

Pamatojums

Ilgtspējības kritērijam nevajadzētu būt izvēles kritērijam. Ilgtspējīga pieeja palīdzēs ES 
sasniegt zemas oglekļa emisijas ekonomikas mērķus, vienlaikus novēršot vides degradāciju, 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un nepastāvīgu resursu izmantojumu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, konkurence un 
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, tostarp pārtraucot 
atsevišķu reģionu izolāciju Eiropas 
Savienībā; konkurence un sistēmas 
elastība;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ilgtspējība, inter alia atjaunojamās 
enerģijas pārvade no ražošanas vietām uz 
lielākajiem patēriņa centriem un 
glabāšanas vietām;

– atjaunojamās enerģijas integrēšana 
tīklā un atjaunojamās enerģijas pārvade no 
ražošanas vietām uz lielākajiem patēriņa 
centriem un glabāšanas vietām;

Pamatojums

Ilgtspējības kritērijam nevajadzētu būt izvēles kritērijam. Ilgtspējīga pieeja palīdzēs ES 
sasniegt zemas oglekļa emisijas ekonomikas mērķus, vienlaikus novēršot vides degradāciju, 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un nepastāvīgu resursu izmantojumu.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sadarbspēja un sistēmas ekspluatācijas 
drošība.

– apgādes drošība, tostarp sadarbspēja, kā 
arī droša un uzticama sistēmas 
ekspluatācija, īpaši pašreizējās pārvadu 
stabilitātes stiprināšana, noturības pret 
elektrības pārrāvumiem uzlabošana un 
droša periodiskas ražošanas integrācija;

Pamatojums

To galveno mērķu precizēšana, kas sasniedzami, nodrošinot apgādes drošību. Precīzāka 
apgādes drošības definīcija ir nepieciešama labai problēmas izpratnei.

Grozījums Nr. 21
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– liela atjaunojamās enerģijas ražošanas 
jauda un glabāšanas potenciāls.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Attiecībā uz gāzes projektiem, kas 
ietilpst kādā no II pielikuma 2. punktā 
minētajām kategorijām, projekts būtiski 
sekmē vismaz vienu no šiem 
specifiskajiem kritērijiem:

(b) Attiecībā uz gāzes projektiem, kas 
ietilpst kādā no II pielikuma 2. punktā 
minētajām kategorijām, projekts sekmē
ilgtspējību un būtiski sekmē vismaz vienu 
no šiem specifiskajiem kritērijiem:

Pamatojums

Ilgtspējības kritērijam nevajadzētu būt izvēles kritērijam. Ilgtspējīga pieeja palīdzēs ES 
sasniegt zemas oglekļa emisijas ekonomikas mērķus, vienlaikus novēršot vides degradāciju, 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un nepastāvīgu resursu izmantojumu.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, sadarbspēja un 
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, tostarp pārtraucot 
atsevišķu reģionu izolāciju Eiropas 
Savienībā; sadarbspēja un sistēmas 
elastība;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konkurence, inter alia piegāžu avotu, 
piegāžu partneru un maršrutu
diversifikācija;

– konkurence, inter alia piegāžu avotu, 
piegāžu maršrutu un partneru
diversifikācija;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ilgtspējība. svītrots

Pamatojums

Ilgtspējības kritērijam nevajadzētu būt izvēles kritērijam. Ilgtspējīga pieeja palīdzēs ES 
sasniegt zemas oglekļa emisijas ekonomikas mērķus, vienlaikus novēršot vides degradāciju, 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un nepastāvīgu resursu izmantojumu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Attiecībā uz elektroenerģijas viedo tīklu 
projektiem, kas ietilpst kādā no II 
pielikuma 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajām kategorijām, projekts būtiski 
sekmē vismaz vienu no šādām specifiskām 
funkcijām:

(c) Attiecībā uz elektroenerģijas viedo tīklu 
projektiem, kas ietilpst kādā no II 
pielikuma 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajām kategorijām, projekts sekmē 
ilgtspējību un būtiski sekmē vismaz vienu 
no šādām specifiskām funkcijām:

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Attiecībā uz naftas transportēšanas 
projektiem, kas ietilpst kādā no II 
pielikuma 3. punktā minētajām 

(d) Attiecībā uz naftas transportēšanas 
projektiem, kas ietilpst kādā no II 
pielikuma 3. punktā minētajām 
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kategorijām, projekts būtiski sekmē šādus 
trīs specifiskos kritērijus:

kategorijām, projekts sekmē ilgtspējību un
būtiski sekmē šādus trīs specifiskos 
kritērijus:

Pamatojums

Ilgtspējības kritērijam nevajadzētu būt izvēles kritērijam. Ilgtspējīga pieeja palīdzēs ES 
sasniegt zemas oglekļa emisijas ekonomikas mērķus, vienlaikus novēršot vides degradāciju, 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un nepastāvīgu resursu izmantojumu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Attiecībā uz oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst 
kādā no II pielikuma 4. punktā minētajām 
kategorijām, projekts būtiski sekmē šādus 
trīs specifiskos kritērijus:

(e) Attiecībā uz oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst 
kādā no II pielikuma 4. punktā minētajām 
kategorijām, projekts sekmē ilgtspējību un
sekmē būtiski šādus trīs specifiskos 
kritērijus:

Pamatojums

Ilgtspējības kritērijam nevajadzētu būt izvēles kritērijam. Ilgtspējīga pieeja palīdzēs ES 
sasniegt zemas oglekļa emisijas ekonomikas mērķi, vienlaikus novēršot vides degradāciju, 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un nepastāvīgu resursu izmantojumu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 31. martam katru gadu pēc gada, 
kurā izraudzīti kopējas ieinteresētības
projekti saskaņā ar 4. pantu, projekta 
virzītāji iesniedz gada ziņojumu Aģentūrai 
par katru projektu, kas ietilpst II pielikuma 
1. un 2. punktā minētajās kategorijās, vai 
attiecīgajai Grupai par katru projektu, kas 
ietilpst II pielikuma 3. un 4. punktā 
minētajās kategorijās. Ziņojumā izklāsta:

3. Līdz 31. martam katru gadu pēc gada, 
kurā izraudzīti kopīgu interešu projekti 
saskaņā ar 4. pantu, projekta virzītāji 
iesniedz gada ziņojumu Komisijai un
Aģentūrai par katru projektu, kas ietilpst II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajās 
kategorijās, vai attiecīgajai Grupai par 
katru projektu, kas ietilpst II pielikuma 
3. un 4. punktā minētajās kategorijās. 
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Ziņojumā izklāsta:

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību, Komisija būtu jāinformē par tā konsolidētā ziņojuma devumu, 
ko Aģentūra sagatavojusi saskaņā ar 4. punktu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kopējas ieinteresētības projekts 
sastopas ar ievērojamām īstenošanas 
grūtībām, Komisija var iecelt Eiropas 
koordinatoru uz laika periodu, kas 
nepārsniedz 1 gadu un ko var divas reizes 
pagarināt.

1. Ja kopīgu interešu projekts sastopas ar 
ievērojamām īstenošanas grūtībām, 
Komisija, vienojoties ar attiecīgajām 
dalībvalstīm, var iecelt Eiropas 
koordinatoru uz laika periodu, kas 
nepārsniedz 1 gadu un ko var divas reizes 
pagarināt.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas koordinatoru izvēlas, 
pamatojoties uz viņa pieredzi viņam 
uzticēto specifisko uzdevumu jomā 
attiecībā uz šo projektu(-iem).

3. Eiropas koordinatoru izvēlas, 
pamatojoties uz viņa pieredzi viņam 
uzticēto specifisko uzdevumu jomā 
attiecībā uz šo projektu(-iem), vienojoties 
ar attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projektiem 
piešķir augstāko iespējamo valsts nozīmes 
statusu un atļauju piešķiršanas procedūru 

1. Kopīgu interešu projektiem piešķir 
augstāko iespējamo valsts nozīmes statusu 
un reģionālās un telpiskās plānošanas, 
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laikā tos uzskata par šādas nozīmes 
projektiem, ja šādu kārtību paredz valsts 
tiesību akti, kas piemērojami attiecīgajam 
energoinfrastruktūras veidam, un saskaņā 
ar šo kārtību.

atļauju piešķiršanas, ietekmes uz vidi 
novērtējuma un stratēģiskā vides 
novērtējuma procedūru laikā tos uzskata 
par šādas nozīmes projektiem, ja šādu 
kārtību paredz valsts tiesību akti, kas 
piemērojami attiecīgajam 
energoinfrastruktūras veidam, un saskaņā 
ar šo kārtību.

Grozījums Nr. 33

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 un īstenot
piemērotus pasākumus un nodrošinātu to 
vides novērtējuma procedūru saskanīgu 
piemērošanu, kas nepieciešamas kopīgu 
interešu projektiem saskaņā ar ES tiesību 
aktiem, kā arī uzrauga tās piemērošanu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) koordinētā shēma: visaptverošais 
lēmums var sastāvēt no vairākiem 
atsevišķiem juridiski saistošiem 
lēmumiem, ko izdod kompetentā iestāde un 
citas attiecīgās iestādes. Kompetentā 
iestāde katrā gadījumā atsevišķi nosaka 
saprātīgu termiņu, kurā jāpieņem atsevišķie 
lēmumi. Kompetentā iestāde var pieņemt 
atsevišķu lēmumu citas attiecīgās valsts 
iestādes vietā, ja minētā cita iestāde šādu 
lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā un ja 
aizkavēšanos nevar pienācīgi pamatot. 
Kompetentā iestāde var atcelt citas valsts 
iestādes atsevišķu lēmumu, ja tā uzskata, 

(b) koordinētā shēma: visaptverošais 
lēmums var sastāvēt no vairākiem 
atsevišķiem juridiski saistošiem 
lēmumiem, ko izdod kompetentā iestāde un 
citas attiecīgās iestādes. Kompetentā 
iestāde katrā gadījumā atsevišķi nosaka 
saprātīgu termiņu, kurā jāpieņem atsevišķie 
lēmumi. Kompetentā iestāde var pieņemt 
atsevišķu lēmumu citas attiecīgās valsts 
iestādes vietā, ja minētā cita iestāde šādu 
lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā un ja 
aizkavēšanos nevar pienācīgi pamatot. 
Kompetentā iestāde var atcelt citas valsts 
iestādes atsevišķu lēmumu, ja tā uzskata, 
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ka lēmums nav pietiekami pamatots, proti, 
attiecīgā iestāde nav izklāstījusi 
pietiekamus pierādījumus. Kompetentā 
iestāde nodrošina, ka tiek ievērotas 
attiecīgās starptautisko un Savienības 
tiesību aktu prasības, un tai pienācīgi 
jāpamato savs lēmums.

ka lēmums nav pietiekami pamatots, proti, 
attiecīgā iestāde nav izklāstījusi 
pietiekamus pierādījumus. Kompetentā 
iestāde nodrošina, ka tiek ievērotas 
attiecīgās starptautisko un Savienības 
tiesību aktu prasības, un tai pienācīgi 
jāpamato savs lēmums, kā arī jādara 
pieejams pieņemtais lēmums un 
pamatojums, tostarp attiecīgie 
pierādījumi.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sadarbības shēma: visaptverošais 
lēmums var sastāvēt no vairākiem 
atsevišķiem juridiski saistošiem 
lēmumiem, ko izdod kompetentā iestāde 
un citas attiecīgās iestādes. Apspriežoties 
ar citām attiecīgajām iestādēm, 
kompetentā iestāde katrā gadījumā 
atsevišķi nosaka saprātīgu termiņu, kurā 
var pieņemt atsevišķos lēmumus, un 
attiecīgo kopējo atļaujas izsniegšanas 
termiņu. Kompetentā iestāde uzrauga to, 
vai attiecīgās iestādes ievēro noteiktos 
termiņus. Ja attiecīgā iestāde paredz, ka 
noteiktajā termiņā savu lēmumu 
nepieņems, tā nekavējoties informē 
kompetento iestādi un sniedz arī 
kavēšanās pamatojumu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja projektam varētu būt būtiska 
nelabvēlīga pārrobežu ietekme vienā vai 
vairākās kaimiņu dalībvalstīs, t.i., ja ir 

6. Ja projektam varētu būt būtiska 
nelabvēlīga pārrobežu ietekme vienā vai 
vairākās kaimiņu dalībvalstīs, t.i., ja ir 
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piemērojams Direktīvas 85/337/EEK 
7. pants un Espo konvencija, attiecīgo 
informāciju dara pieejamu kaimiņu 
dalībvalsts(-u) kompetentajai iestādei. 
Kaimiņu dalībvalsts(-u) kompetentā iestāde 
norāda, vai tā vēlas piedalīties attiecīgajās 
sabiedriskās apspriešanas procedūrās.

piemērojams Direktīvas 2001/42/EK 
7. pants, Direktīvas 85/337/EEK 7. pants
vai Espo konvencija, attiecīgo informāciju 
dara pieejamu kaimiņu dalībvalsts(-u) 
kompetentajai iestādei. Kaimiņu 
dalībvalsts(-u) kompetentā iestāde norāda, 
vai tā vēlas piedalīties attiecīgajās 
sabiedriskās apspriešanas procedūrās.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstīm ir jāizstrādā mehānismi, 
lai nodrošinātu kompensāciju tām 
pašvaldībām, kuras ietekmē kopīgu
interešu projekti, kā arī citi valstu projekti 
enerģētikas infrastruktūras jomā.

Pamatojums

Ar šāda vienkārša instrumenta palīdzību ir iespējams būtiski saīsināt atļauju izsniegšanas 
procedūras ilgumu, neskarot ES subsidiaritātes principu un neierobežojot vietējo pašvaldību 
pilnvaras, jo tas netieši ietekmēs telpiskās plānošanas fāzi, kuras dēļ lielākoties rodas 
kavēšanās atļauju izsniegšanas procedūrā. Finansiāla kompensācija ir spēcīgs rīks, kas 
mudinās vietējo pašvaldību (kopienas) neiebilst pret infrastruktūras iekļaušanu valstu, 
reģionālajā un vietējā zemes izmantošanas plānojuma dokumentācijā.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis, kurās kādas atļauju 
piešķiršanas procesa daļas, tostarp 
telpiskās plānošanas vai ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras, nenoslēdzas ar 
juridiski saistošas atļaujas saņemšanu, 
kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka 
to ilgums ir samērīgs ar kopējiem 
termiņiem.
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Grozījums Nr. 39

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. Sešu mēnešu laikā pēc 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 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 un tā 
atbilst IV pielikumā izklāstītajiem 
noteikumiem un rādītājiem. PSOET veic 
plašu sabiedrisko apspriešanu, iesaistot 
vismaz tās organizācijas, kas pārstāv visas 
attiecīgās ieinteresētās puses, un attiecīgā 
gadījumā tādas tieši ieinteresētas puses kā 
valstu regulatīvās iestādes un citas valstu 
iestādes.

Pamatojums

Gāzes PSOET un elektroenerģijas PSOET iekšējo lēmumu pieņemšanas procedūru dēļ 
(sk. gāzes PSOET un elektroenerģijas PSOET statūtus) šādas metodoloģijas izstrādei būs 
nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, turklāt pārvades sistēmu operatoru izmaksas pirms 
šās regulas stāšanās spēkā nebūs atlīdzināmas pēc valsts regulatīvo iestāžu noteiktajiem 
tarifiem. Turklāt, ja tiks veikta plaša konsultāciju procedūra, viens mēnesis nebūs pietiekami 
ilgs laikposms.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Metodoloģiju regulāri atjaunina un 6. Metodoloģiju ik pēc diviem gadiem
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uzlabo saskaņā ar 1.–5. punktā noteikto 
procedūru. Aģentūra pēc oficiālas 
apspriešanās ar organizācijām, kas 
pārstāv visas attiecīgās ieinteresētās 
puses, un ar Komisiju var pieprasīt šādus 
atjauninājumus un uzlabojumus, to 
pienācīgi pamatojot un norādot termiņus.

atjaunina un uzlabo saskaņā ar 1.–5. punktā 
noteikto procedūru.

Pamatojums

Tai jābūt skaidrai un iepriekš noteiktai procedūrai, arī attiecībā uz laika grafiku, proti, tās 
pamatā nevar būt nejaušas prasības.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Aģentūra nekavējoties Komisijai 
iesniedz visu lēmumu kopijas un visu 
attiecīgo informāciju par katru šādu 
lēmumu. Informāciju var iesniegt kā 
apkopojumu. Komisija ievēro 
konfidencialitāti saistībā ar sensitīvu 
komercinformāciju.

7. Aģentūra nekavējoties Komisijai 
iesniedz visu to lēmumu kopijas, kas 
pieņemti saskaņā ar 6. punktu, un visu 
attiecīgo informāciju par katru šādu 
lēmumu. Informāciju var iesniegt kā 
apkopojumu. Komisija ievēro 
konfidencialitāti saistībā ar sensitīvu 
komercinformāciju.

Pamatojums

Clarification as to which decisions are meant.

Grozījums Nr. 42

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

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 

(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 labumu vides un sociālajā jomā,
apgādes drošību, solidaritāti vai inovāciju, 
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inovāciju, un un

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
17. pants – –a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) informācija par prioritāro projektu 
pašreizējo sarakstu, pārskats par lēmumu 
pieņemšanas procesa posmiem, kā arī 
Reģionālo grupu sanāksmju datumi un 
dienas kārtības, tostarp secīga sanāksmju 
protokolu un pieņemto lēmumu 
publicēšana;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
17. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vispārīga, regulāri atjaunināta 
informācija, tostarp ģeogrāfiskā 
informācija, par katru kopējas 
ieinteresētības projektu;

(a) vispārīga, regulāri atjaunināta 
informācija, tostarp nepieciešamā
ģeogrāfiskā informācija, par katru kopīgu 
interešu projektu;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 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 
un integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem saražoto enerģiju; izolēto 
salu elektroenerģijas sistēmu 
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starpsavienojums ar kontinentu, lai 
nodrošinātu integrētā elektrības tirgus 
priekšrocības, palielinātu atjaunojamo 
energoresursu izplatību un nodrošinātu 
iespēju pārvadīt atjaunojamos 
energoresursus uz kontinentu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 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. 47

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Attiecībā uz elektroenerģijas 
projektiem, kas ietilpst II pielikuma 
1. punktā minētajās kategorijās, katrā 
Grupā ir dalībvalstu pārstāvji, valstu 
regulatīvo iestāžu pārstāvji, pārvades 
sistēmu operatoru pārstāvji, ievērojot 
operatoru pienākumu sadarboties reģionālā 
līmenī saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 
6. pantu un Regulas (EK) Nr. 714/2009 
12. pantu, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī
Komisijas, Aģentūras un elektroenerģijas 
PSOET pārstāvji.

(1) Attiecībā uz elektroenerģijas 
projektiem, kas ietilpst II pielikuma 
1. punktā minētajās kategorijās, katrā 
Grupā ir dalībvalstu kompetento iestāžu
pārstāvji, valstu regulatīvo iestāžu 
pārstāvji, pārvades sistēmu operatoru 
pārstāvji, ievērojot operatoru pienākumu 
sadarboties reģionālā līmenī saskaņā ar 
Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, 
projektu virzītāju pārstāvji, kā arī citas 
attiecīgās ieinteresētās puses, tostarp 
ražotāji, sadales sistēmu operatori, 
piegādātāji un vides organizācijas, kā arī 
patērētāju pārstāvības organizācijas, uz 
kurām attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
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Komisijas, Aģentūras un elektroenerģijas 
PSOET pārstāvji.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, valstu regulatīvo iestāžu 
pārstāvji, pārvades sistēmu operatoru 
pārstāvji, ievērojot operatoru pienākumu 
sadarboties reģionālā līmenī saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 7. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 12. pantu, to 
projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un gāzes PSOET pārstāvji.

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
kompetento iestāžu pārstāvji, valstu 
regulatīvo iestāžu pārstāvji, pārvades 
sistēmu operatoru pārstāvji, ievērojot 
operatoru pienākumu sadarboties reģionālā 
līmenī saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
7. pantu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
12. pantu, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas, Aģentūras un gāzes PSOET 
pārstāvji.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas pārstāvji.

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
kompetento iestāžu pārstāvji, to projekta 
virzītāju pārstāvji, uz kuriem attiecas katra 
no I pielikumā minētajām attiecīgajām 
prioritātēm, kā arī Komisijas pārstāvji.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Katra Grupa apspriežas ar 
organizācijām, kas pārstāv ieinteresētās 
personas, tostarp ražotājus, sadales sistēmu 
operatorus, piegādātājus un patērētājus, un, 
lai pildītu 5. panta 2. punktā minētās 
funkcijas, ar vides aizsardzības 
organizācijām. Grupa var rīkot
uzklausīšanas vai apspriedes, ja tas ir 
lietderīgi tās uzdevumu izpildei.

(4) Katra Grupa apspriežas ar 
organizācijām, kas pārstāv ieinteresētās 
personas, tostarp ražotājus, sadales sistēmu 
operatorus, piegādātājus un patērētājus, un 
ar vides aizsardzības organizācijām. Grupa 
rīko uzklausīšanas vai apspriedes, ja tas ir 
lietderīgi tās uzdevumu izpildei. Grupa 
regulāri un vispusīgi informē sabiedrību 
par apspriežu statusu un panākto 
rezultātu, kā arī pirms 3. panta 4. punktā 
minētā ierosināto projektu saraksta 
iesniegšanas rīko uzklausīšanu vai 
apspriedi.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades 
un uzkrāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā elektroenerģijas tīkla attīstības 
desmit gadu plāna, ko izstrādājis 
elektroenerģijas PSOET saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu.

(3) Attiecībā uz visiem kopīgu interešu 
projektiem, kas Savienības sarakstos 
iekļauti pēc 2013. gada 1. augusta,
elektroenerģijas pārvades un uzkrāšanas 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 1. punkta 
a)–d) apakšpunktā minētajās kategorijās, ir 
daļa no jaunākā pieejamā elektroenerģijas 
tīkla attīstības desmit gadu plāna, ko 
izstrādājis elektroenerģijas PSOET saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Attiecībā uz visiem Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstiem, kas 
pieņemti pēc 2013. gada 1. augusta, 
ierosinātie gāzes pārvades un glabāšanas 

(4) Attiecībā uz visiem kopīgu interešu 
projektiem, kas Savienības sarakstos 
iekļauti pēc 2013. gada 1. augusta, gāzes 
pārvades un glabāšanas projekti, kas 
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projekti, kas ietilpst II pielikuma 2.punktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā gāzes tīkla attīstības desmit gadu 
plāna, ko izstrādājis gāzes PSOET saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. pantu.

ietilpst II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, ir daļa no jaunākā pieejamā 
gāzes tīkla attīstības desmit gadu plāna, ko 
izstrādājis gāzes PSOET saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. pantu.

Grozījums Nr. 53

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 250 MW jaudas un 
250 GWh gadā;

Grozījums Nr. 54

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 
(gan dalībvalstīs, gan kaimiņos esošajās 
trešās valstīs), 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 
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plānots laist ekspluatācijā līdz n+5 gada 
beigām;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Gāze: pieprasījuma scenāriji, imports, 
kurināmā cenas (ieskaitot ogles, gāzi un 
naftu), oglekļa dioksīda cenas, pārvades 
tīkla struktūra un tās attīstība, ņemot vērā 
visus jaunos projektus, par kuriem 
pieņemts galīgais lēmums par 
ieguldījumiem un ko plānots laist 
ekspluatācijā līdz n+5 gada beigām.

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

Pamatojums

[Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

Grozījums Nr. 56

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, 
balstoties uz izmaksām, kas radušās 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, ņem 
vērā vismaz šādas izmaksas: 
kapitālizmaksas, ekspluatācijas un 
uzturēšanas izmaksas, kā arī būvniecības, 
ekspluatācijas un attiecīgā gadījumā 
enerģētikas infrastruktūras projektu
ekspluatācijas pārtraukšanas vides 
izmaksas un atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas. Metodoloģijā dotas norādes par 
aprēķinos izmantojamām diskonta likmēm.

Grozījums Nr. 57
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Regulas priekšlikums
V pielikums – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sistēmas noturība, tostarp pret 
katastrofām un klimatiskajiem apstākļiem, 
un sistēmas drošība, jo īpaši attiecībā uz 
Eiropas kritisko infrastruktūru, kā definēts 
Direktīvā 2008/114/EK;

(b) sistēmas noturība, tostarp apgādes 
drošība, noturība pret katastrofām un 
klimatiskajiem apstākļiem, un sistēmas 
drošība, jo īpaši attiecībā uz Eiropas 
kritisko infrastruktūru, kā definēts 
Direktīvā 2008/114/EK;

Pamatojums

Apgādes drošība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā sakarā.
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