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Grozījums Nr. 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 %19, atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaru enerģijas galapatēriņā palielināt 
līdz 20 %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%[19], atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaru enerģijas galapatēriņā palielināt 
līdz 20 %[20], un par 20% palielināt 
energoefektivitāti. Tajā pašā laikā 
Savienībai ir jāsagatavo sava infrastruktūra 
energosistēmas faktiski pilnīgai
dekarbonizācijai ilgākā laika posmā līdz 
2050. gadam, un tās mērķis ir līdz 
2020. gadam apturēt un novērst 
bioloģiskās daudzveidības zudumu.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Marina Yannakoudakis

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 

(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 
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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 %20, un par 20 % palielināt 
energoefektivitāti. Tajā pašā laikā 
Savienībai ir jāsagatavo sava infrastruktūra 
energosistēmas turpmākai dekarbonizācijai 
ilgākā laika posmā līdz 2050. gadam.

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 %20, un par 20 % palielināt 
energoefektivitāti. Tajā pašā laikā 
Savienībai ir jāsagatavo sava infrastruktūra 
energosistēmas turpmākai dekarbonizācijai 
ilgākā laika posmā līdz 2050. gadam. Šie 
mērķi enerģētikas un klimata jomā 
jāsasniedz izmaksu ziņā pēc iespējas 
lietderīgāk;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Theodoros Skylakakis

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 %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 %20, un par 20 % palielināt 
energoefektivitāti. Tajā pašā laikā 
Savienībai ir jāsagatavo sava infrastruktūra 
energosistēmas turpmākai dekarbonizācijai 
ilgākā laika posmā līdz 2050. gadam, kā 
arī tam, lai savienotu reģionus, kuros ir 
liela atjaunojamo energoresursu 
ražošanas jauda un liels elektrības 
uzkrāšanas potenciāls.

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tā kā vides, sociālajā un 
ekonomiskajā ziņā labākā infrastruktūra 
ir tāda, kura nav jābūvē; tāpēc būtiska 
nozīme ir energoefektivitātei un pilnībā ir 
jāņem vērā iespējamā energoefektivitātes 
direktīvas (procedūra vēl tiek turpināta) 
ietekme uz infrastruktūru 
nepieciešamības samazinājumu nākotnē.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 tirgu21 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/73/EK 
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
dabasgāzes iekšējo tirgu22, 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(21) un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvā 
2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu(22), 
tas joprojām ir sadrumstalots, jo nav 
pietiekamu starpsavienojumu starp valstu 
energotīkliem. Tomēr bez Savienības 
mēroga integrētiem tīkliem un viedtīklu 
infrastruktūras ierīkošanas, kas 
nodrošinātu augstāku energoefektivitāti 
un sadalīto atjaunojamo energoresursu 
integrāciju, nebūs iespējams nodrošināt 
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pareizi funkcionējošu iekšējo tirgu, kurā 
valda konkurence, lai sekmētu resursu 
ziņā efektīvu izaugsmi, nodarbinātību un 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
aizsardzību23.

(8) Tāpat būtu jāmodernizē Savienības 
energoinfrastruktūra, lai palielinātu tās 
noturību pret cilvēka izraisītām vai dabas 
katastrofām, klimata pārmaiņu negatīvajām 
sekām un drošības apdraudējumiem, 
ieviešot decentralizētu sistēmu, kas vērsta 
uz vietējo teritoriju neatkarību 
enerģētikas jomā; 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 
aizsardzību23.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijas paziņojumā "ES 
enerģētikas politika: attiecību veidošana 
ar partneriem ārpus mūsu robežām"25

uzsvērts, ka Savienībai 

(10) Ņemot vērā paredzamo 
samazinājumu pasaules naftas ieguvē un, 
plašākā mērogā runājot, pieaugošās 
izmaksas par lielāko daļu enerģijas veidu, 
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energoinfrastruktūras attīstības 
veicināšana ir jāpadara par ārējo 
attiecību jautājumu, lai atbalstītu 
sociālekonomisko attīstību aiz Savienības 
robežām. Savienībai būtu jāsekmē 
infrastruktūras projekti, kas Savienības
energotīklus savieno ar trešo valstu 
tīkliem, jo īpaši kaimiņvalstīs un valstīs, 
ar kurām Savienība ir iedibinājusi īpašu 
sadarbību enerģētikas jomā.

ieguldījumi galvenokārt būtu jāveic 
projektos, kas vērsti uz enerģijas patēriņa 
samazinājumu ES.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Marina Yannakoudakis

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, vērā tiek ņemti ES 
īstenotie fiskālās konsolidācijas 
mehānismi, par prioritāti tiek izvirzīti tie 
kopējas ieinteresētības projekti, kuri 
nodrošina patiesu Eiropas pievienoto 
vērtību, kā arī tiek apzinātas situācijas, 
kurās dalībvalstu iestāžu un tirgus iesaiste 
var notikt sekmīgāk.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Yves Cochet, Corinne Lepage
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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 
jāņem vērā 4. februāra Eiropadomes 
sanāksmes secinājumi par nepieciešamību 
integrēt perifēros enerģijas tirgus.

(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 
jāņem vērā 4. februāra Eiropadomes 
sanāksmes secinājumi par nepieciešamību 
integrēt perifēros enerģijas tirgus un 
jānosaka viedtīklu infrastruktūras 
ierīkošana.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Vladimir Urutchev

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 
jāņem vērā 4. februāra Eiropadomes 
sanāksmes secinājumi par nepieciešamību 
integrēt perifēros enerģijas tirgus.

(15) Kopējas ieinteresētības 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 jāņem vērā 4. februāra 
Eiropadomes sanāksmes secinājumi par 
nepieciešamību integrēt perifēros enerģijas 
tirgus.

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Marina Yannakoudakis

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 
kopējas ieinteresētības projektiem. 
Turklāt ir jāveicina partnerība ar trešām 
pusēm un valsts iestādēm saistībā ar 
kopējas ieinteresētības projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai izpildītu Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 172. pantu, būtu 
jāizveido reģionālās grupas, kas ierosinātu
kopējas ieinteresētības projektus, kurus 
apstiprinātu dalībvalstis. Lai nodrošinātu 
plašu vienprātību, šīm reģionālajām 
grupām būtu jānodrošina cieša sadarbība 
starp dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 
iestādēm, projektu virzītājiem un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.
Sadarbībai pēc iespējas vajadzētu balstīties 
uz esošajām valstu regulatīvo iestāžu un 
pārvades sistēmu operatoru reģionālās 
sadarbības struktūrām, kā arī citām 
dalībvalstu un Komisijas izveidotām 
struktūrām.

(16) Būtu jāizveido reģionālās grupas, kas 
izstrādātu kopējas ieinteresētības 
projektus. Lai nodrošinātu plašu 
vienprātību, šīm reģionālajām grupām būtu 
jānodrošina cieša sadarbība starp 
dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 
iestādēm, projektu virzītājiem un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.
Sadarbībai pēc iespējas vajadzētu balstīties 
uz esošajām valstu regulatīvo iestāžu un 
pārvades sistēmu operatoru reģionālās 
sadarbības struktūrām, kā arī citām 
dalībvalstu un Komisijas izveidotām 
struktūrām.

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstā būtu jāiekļauj tikai tie 
projekti, kas visvairāk sekmē stratēģisko 
energoinfrastruktūras prioritāro koridoru 
un jomu īstenošanu. Tas nozīmē, ka 
lēmumu par sarakstu jāpieņem Komisijai, 
tomēr ievērojot dalībvalstu tiesības 
apstiprināt kopējas ieinteresētības 
projektus, kas saistīti ar to teritoriju. Kā 
liecina pievienotajā ietekmes novērtējumā 
veiktā analīze, elektroenerģijas nozarē ir 
aptuveni 100 šādu projektu, bet gāzes 
nozarē — 50.

(17) Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstā būtu jāiekļauj tikai tie 
projekti, kas visvairāk sekmē stratēģisko 
energoinfrastruktūras prioritāro koridoru 
un viedtīklu ierīkošanas prioritārās 
tematiskās jomas īstenošanu. Tas nozīmē, 
ka lēmumu par sarakstu jāpieņem 
Komisijai, tomēr ievērojot dalībvalstu 
tiesības apstiprināt kopējas ieinteresētības 
projektus, kas saistīti ar to teritoriju. Kā 
liecina pievienotajā ietekmes novērtējumā 
veiktā analīze, elektroenerģijas nozarē ir 
aptuveni 100 šādu projektu, bet gāzes 
nozarē — 50.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstā būtu jāiekļauj tikai tie 
projekti, kas visvairāk sekmē stratēģisko 
energoinfrastruktūras prioritāro koridoru 
un jomu īstenošanu. Tas nozīmē, ka 
lēmumu par sarakstu jāpieņem Komisijai, 
tomēr ievērojot dalībvalstu tiesības 
apstiprināt kopējas ieinteresētības 
projektus, kas saistīti ar to teritoriju. Kā 
liecina pievienotajā ietekmes novērtējumā 
veiktā analīze, elektroenerģijas nozarē ir 

(17) Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstā būtu jāiekļauj tikai tie 
projekti, kas visvairāk sekmē stratēģisko 
energoinfrastruktūras prioritāro koridoru 
un jomu īstenošanu. Kā liecina 
pievienotajā ietekmes novērtējumā veiktā 
analīze, elektroenerģijas nozarē ir aptuveni 
100 šādu projektu, bet gāzes nozarē — 50.
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aptuveni 100 šādu projektu, bet gāzes 
nozarē — 50.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Savienības saraksta pieņemšana 
būtu jāuztic Komisijai, vienlaikus 
ievērojot dalībvalstu tiesības apstiprināt 
tos kopējas ieinteresētības projektus, kas 
skar šo dalībvalstu teritorijas. Komisijai 
būtu jānodrošina savlaicīga lēmumu aktu 
un attiecīgo dokumentu nodošana EP un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 

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

Or. en

Grozījums Nr. 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

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) 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, kas nodrošina to, ka tiek 
aizsargāta vispārējā atbilstība 
Natura 2000 tīklam, 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.

Or. en

Pamatojums

Jāpārliecinās, ka pietiekama uzmanība tiek pievērsta dabas aizsardzībai.

Grozījums Nr. 24
Kriton Arsenis
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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) 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 piešķir atļauju, ja ir izpildīti visi 
nosacījumi saskaņā ar Eiropas vides 
tiesību aktiem un īpaši Direktīvu 
92/43/EK un Direktīvu 2000/60/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Yves Cochet

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, ir vajadzīgi papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību 
minimālajiem pārredzamības un 
sabiedrības līdzdalības standartiem
attiecībā uz visiem kopējas ieinteresētības 
projektu atļauju piešķiršanas procedūru 
jautājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 kopējas ieinteresētības projektu 
atļauju piešķiršanas procedūru 
jautājumiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
tirgus apstākļos. Šādam finansiālajam 
atbalstam vajadzētu nodrošināt vajadzīgo 
sinerģiju ar finansējumu saskaņā ar citām 
Savienības rīcībpolitikām. Konkrētāk, 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 

(30) Kopējas ieinteresētības projektiem 
elektroenerģijas un gāzes 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 
tirgus apstākļos. Šādam finansiālajam 
atbalstam vajadzētu nodrošināt vajadzīgo 
sinerģiju ar finansējumu saskaņā ar citām 
Savienības rīcībpolitikām. Konkrētāk, 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
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instruments finansēs Eiropas nozīmes 
energoinfrastruktūru, bet struktūrfondi 
finansēs vietējas vai reģionālas nozīmes 
viedos energosadales tīklus. Tādējādi divi 
finansējuma avoti viens otru papildinās.

instruments finansēs Eiropas nozīmes 
energoinfrastruktūru, bet struktūrfondi 
finansēs vietējas vai reģionālas nozīmes 
viedos energosadales tīklus. Tādējādi divi 
finansējuma avoti viens otru papildinās.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sekmē kopējas ieinteresētības projektu 
savlaicīgu īstenošanu, jo paātrina atļauju 
piešķiršanu un vairo sabiedrības 
līdzdalību;

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

Or. en

Grozījums Nr. 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sekmē kopējas ieinteresētības projektu 
savlaicīgu īstenošanu, jo paātrina atļauju 
piešķiršanu un vairo sabiedrības 
līdzdalību;

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

Or. en

Grozījums Nr. 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. "energoinfrastruktūra" ir jebkādas 
materiālas iekārtas, kas paredzētas 
elektroenerģijas vai gāzes pārvadei un 
sadalei, naftas vai oglekļa dioksīda
transportēšanai, elektroenerģijas vai gāzes 
glabāšanai, un kas atrodas Savienības 
teritorijā vai savieno Savienību ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm;

1. "energoinfrastruktūra" ir jebkādas 
materiālas iekārtas, kas paredzētas 
elektroenerģijas vai gāzes pārvadei un 
sadalei, naftas transportēšanai, 
elektroenerģijas vai gāzes glabāšanai, un 
kas atrodas Savienības teritorijā vai 
savieno Savienību ar vienu vai vairākām 
trešām valstīm;

(Grozījums izdarāms visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Ir izteikts ierosinājums svītrot vārdus "CO2 transportēšanas infrastruktūra" no priekšlikuma 
teksta. Ja ierosinājumu pieņems, tad grozījumi attiecīgi jāizdara, cita starpā, 3., 4., 12. un 
15. pantā, kā arī I, II un III pielikumā.

Grozījums Nr. 31
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. "energoinfrastruktūra" ir jebkādas 
materiālas iekārtas, kas paredzētas 
elektroenerģijas vai gāzes pārvadei un 
sadalei, naftas vai oglekļa dioksīda
transportēšanai, elektroenerģijas vai gāzes 
glabāšanai, un kas atrodas Savienības 
teritorijā vai savieno Savienību ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm;

1. "energoinfrastruktūra" ir jebkādas 
materiālas iekārtas, kas paredzētas 
elektroenerģijas vai gāzes pārvadei un 
sadalei, naftas transportēšanai, 
elektroenerģijas vai gāzes glabāšanai, un 
kas atrodas Savienības teritorijā vai 
savieno Savienību ar vienu vai vairākām 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil
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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 
kopējas ieinteresētības projektiem. 
Sarakstu pārskata un atjaunina pēc 
nepieciešamības reizi divos gados. Pirmo 
sarakstu pieņem ne vēlāk kā līdz 
2013. gada 31. jūlijam. Komisijai jāņem 
vērā arī mazo salu dalībvalstu īpašās 
raksturiezīmes, lai nodrošinātu to, ka 
neviena ES dalībvalsts nav izolēta no 
Eiropas gāzes un elektroenerģijas tīkliem 
pēc 2015. gada, pretējā gadījumā 
atbilstošu savienojumu trūkuma dēļ var 
tikt apdraudēta tās enerģētikas drošība, 
ņemot vērā savlaicīgu projektu izstrādi. 
Savienības sarakstā jāiekļauj arī šādi 
projekti.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Vladimir Urutchev

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 pieņem deleģētos aktus par tā 
Savienības saraksta izveidi un 
pārskatīšanu, kurā iekļauj kopējas 
ieinteresētības projektus. Sarakstu pārskata 
un atjaunina reizi divos gados, 
pamatojoties uz reģionālajiem sarakstiem, 
ko Grupas ir pieņēmušas un pārskatījušas 
atbilstoši šā panta noteikumiem. Pirmo 
sarakstu pieņem ne vēlāk kā līdz 
2013. gada 31. jūlijam.

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Marina Yannakoudakis

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. Komisijai ir jāsadarbojas ar 
dalībvalstīm, lai izveidotu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Kārlis Šadurskis

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 
kopējas ieinteresētības 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.

Or. lv

Grozījums Nr. 36
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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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 kopējas ieinteresētības 
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 jābūt III pielikuma 
1. sadaļā minētajiem noteikumiem. Katra 
grupa pildīs tās darba slodzi, pamatojoties 
uz iepriekš atrunātām pilnvarām vai 
reglamentu, ņemot vērā visus 
norādījumus, ko Komisija ir sniegusi šajā 
jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Vladimir Urutchev

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

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda
transportēšanas projektiem, kas ietilpst 
kādā no II pielikuma 3. un 4. punktā
minētajām kategorijām, katra Grupa ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad tiek 
pieņemts 1. punktā minētais Savienības 
saraksts, savu ierosināto kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstu iesniedz 
Komisijai.

Attiecībā uz naftas transportēšanas 
projektiem, kas ietilpst kādā no 
II pielikuma 3. punktā minētajām 
kategorijām, katra Grupa ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms tam, kad tiek pieņemts 
1. punktā minētais Savienības saraksts, 
savu ierosināto kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstu iesniedz Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Vladimir Urutchev

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 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. Komisijai ir 
jāpabeidz kopējas ieinteresētības projektu 
saraksts, sniedzot detalizētu sava lēmuma 
analīzi par katru projektu.
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Or. en

Grozījums Nr. 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisijai ir jāiesniedz Reģionālajām 
grupām kopējas ieinteresētības projektu 
Kopienas saraksta rezultātu detalizēts 
pamatojums, kā arī jāpublicē tas.

Or. en

Pamatojums

Ievērojot pārredzamības principu.

Grozījums Nr. 41
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par 
sarakstu, kā minēts 1. punktā, kopējas 
ieinteresētības projekti kļūst par attiecīgo 
reģionālo ieguldījumu plānu neatņemamu 
daļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 714/2009 
un 715/2009 12. pantu un par attiecīga 
valsts tīkla attīstības desmit gadu plāna 
neatņemamu daļu saskaņā ar Direktīvu 
72/2009/EK un 73/2009/EK 22. pantu, un 
pēc vajadzības par citu valsts 
infrastruktūras plānu neatņemamu daļu. 
Šajos plānos projektiem piešķir vislielāko 
iespējamo prioritāti.

7. Pēc iekļaušanas Savienības sarakstā 
kopējas ieinteresētības projekti kļūst par 
attiecīgo reģionālo ieguldījumu plānu 
neatņemamu daļu saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 un 715/2009 12. pantu un par 
attiecīga valsts tīkla attīstības desmit gadu 
plāna neatņemamu daļu saskaņā ar 
Direktīvu 72/2009/EK un 73/2009/EK 
22. pantu, un pēc vajadzības par citu valsts 
infrastruktūras plānu neatņemamu daļu. 
Šajos plānos projektiem piešķir vislielāko 
iespējamo prioritāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) projekts ir saskaņā ar ES enerģētikas 
un klimata mērķiem

Or. en

Grozījums Nr. 43
Vladimir Urutchev

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) projekta ekonomiskā, sociālā un vides 
ietekme kopumā ir pozitīva; un

Or. en

Grozījums Nr. 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

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, 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, izņemot 
projekti, kas atbilst II pielikuma 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajai kategorijai;
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Or. en

Pamatojums

Viedtīklu infrastruktūrā nav jāiesaista vairākas dalībvalstis, lai to varētu uzskatīt par kopējas 
ieinteresētības projektu.

Grozījums Nr. 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

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;

Or. en

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. 46
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) projektā būtu jāintegrē un tam jābūt 
saskaņā ar ES Līgumā izklāstītajiem 
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mērķiem un īpaši LESD 170. pantu un 
171. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 būtiski sekmē ilgtspējīgu attīstību 
un vismaz vienu no šiem specifiskajiem 
kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

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
vismaz vienu no šiem specifiskajiem 
kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 49
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, konkurence un 
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, inter alia pārtraucot 
reģionu izolāciju Eiropas Savienībā, 
konkurence un sistēmas elastība;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

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. 51
Theodoros Skylakakis

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

– sadarbspēja un sistēmas ekspluatācijas 
drošība;

– apgādes drošība, inter alia sadarbspēja 
un sistēmas ekspluatācijas drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sadarbspēja un sistēmas ekspluatācijas
drošība;

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 53
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– liela atjaunojamās enerģijas ražošanas 
jauda un glabāšanas potenciāls.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 būtiski 
sekmē ilgtspējīgu attīstību un vismaz 
vienu no šiem specifiskajiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 vismaz vienu no 
šiem specifiskajiem kritērijiem:

Or. en

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. 56
Theodoros Skylakakis

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

– tirgus integrācija, sadarbspēja un 
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, inter alia pārtraucot 
reģionu izolāciju Eiropas Savienībā, 
sadarbspēja un sistēmas elastība;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ilgtspējība; svītrots

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 vismaz vienu no 
šādām specifiskām funkcijām:

Or. en

Grozījums Nr. 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
kategorijām, projekts būtiski sekmē šādus 
trīs specifiskos kritērijus:

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

Or. en

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. 61
Sabine Wils

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

svītrots

– oglekļa dioksīda emisiju novēršana ar 
zemām izmaksām, tajā pašā laikā 
neapdraudot energoapgādes drošību;
– oglekļa dioksīda transportēšanas 
noturības un drošības palielināšana;
– efektīva resursu izmantošana, lai būtu 
iespējams pieslēgums vairākiem CO2
avotiem un glabātavām, izmantojot 
kopīgu infrastruktūru un samazinot vides 
noslodzi un riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
būtiski šādus trīs specifiskos kritērijus:

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 —
energotaupību un efektivitāti, 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
palielināšanu, tirgus integrāciju un 
konkurenci, ilgtspējību un apgādes 
drošību —, 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

Grozījums Nr. 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 

3. Līdz 31. martam katru gadu pēc gada, 
kurā izraudzīti kopējas ieinteresētības 
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 



PE486.154v01-00 32/73 AM\897582LV.doc

LV

minētajās kategorijās. Ziņojumā izklāsta: pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās. Ziņojumā izklāsta:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 65
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā bez pienācīga 
pamatojuma ir aizkavējusies par vairāk 
nekā diviem gadiem salīdzinājumā ar 
īstenošanas plānu:

svītrots

(a) attiecīgā projekta virzītājs akceptē 
viena vai vairāku citu operatoru vai 
ieguldītāju ieguldījumus, lai īstenotu 
projektu. Sistēmas operators, kura 
teritorijā atrodas ieguldījumu objekts, 
sniedz īstenotājam(-iem) operatoram(-
iem) vai ieguldītājam(-iem) visu 
ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;
(b) Komisija var nākt klajā ar 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
kurā var piedalīties ikviens projekta 
virzītājs, lai izbūvētu projektu atbilstīgi 
pieņemtajam grafikam.

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Komisija var nākt klajā ar 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kurā 
var piedalīties ikviens projekta virzītājs, lai 
izbūvētu projektu atbilstīgi pieņemtajam 
grafikam.

(b) Komisija var attiecīgajai dalībvalstij(-
tīm) sniegt atzinumu par nākšanu klajā ar 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kurā 
var piedalīties ikviens projekta virzītājs, lai 
izbūvētu projektu atbilstīgi pieņemtajam 
grafikam.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Yves Cochet, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 68
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekti, kas svītroti no Savienības 
saraksta, zaudē visas tiesības un saistības, 
kas saskaņā ar šo regulu attiecas uz kopējas 
ieinteresētības projektiem. Šis pants 

Projekti, kas svītroti no Savienības 
saraksta, zaudē visas tiesības un saistības, 
kas saskaņā ar šo regulu attiecas uz kopējas 
ieinteresētības projektiem.
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neskar Savienības finansējumu, kas 
projektam izmaksāts, pirms pieņemts 
lēmums par tā svītrošanu no saraksta.

Or. it

Grozījums Nr. 69
Theodoros Skylakakis

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 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, vienojoties ar attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Vladimir Urutchev

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 kopējas ieinteresētības 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Theodoros Skylakakis

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.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopējas ieinteresētības projektiem 
piešķir augstāko iespējamo valsts nozīmes 
statusu un reģionālās plānošanas, 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.

Or. ro

Grozījums Nr. 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopējas ieinteresētības projektiem 
piešķir augstāko iespējamo valsts nozīmes 
statusu un atļauju piešķiršanas procedūru 
laikā, tostarp telpiskās plānošanas un 
vides ietekmes 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.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu to, ka telpiskās plānošanas dēļ būtiski tiek kavēta jaunas infrastruktūras 
būvniecība, un to, ka pašreizējais priekšlikums neracionalizē procedūras un nesaīsina 
infrastruktūras projektu realizācijas laiku, priekšlikumā ir nepārprotami jānorāda, ka arī 
telpiskajai plānošanai un vides ietekmes novērtējuma procedūrām ir jāpiemēro augstākais 
nacionālais statuss un īpaša apstrāde.

Grozījums Nr. 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu saraksta pieņemšana nozīmē, ka 
šie projekti ir atbilst sabiedrības interesēm 
un vajadzībām attiecīgajās dalībvalstīs, un 
to atzīst visas iesaistītās puses.

2. Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu saraksta pieņemšana nozīmē, ka 
šie projekti ir atbilstoši sabiedrības 
interesēm attiecīgajās dalībvalstīs, un to 
atzīst visas iesaistītās puses.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Yves Cochet, Corinne Lepage
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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 kopš šis regulas 
stāšanās spēkā izdod vadlīnijas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm definēt un īstenot 
piemērotus pasākumus un lai nodrošinātu 
to vides novērtējuma procedūru saskanīgu 
piemērošanu, kas nepieciešamas kopējas 
ieinteresētības projektiem saskaņā ar ES 
tiesību aktiem, kā arī uzrauga tās 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ietekmi uz vidi, kas minēta 
Direktīvas 92/43/EK 6. panta 4. punktā un 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punktā, 
kopējas ieinteresētības projektus uzskata 
par projektiem sabiedrības interesēs un 
var uzskatīt par projektiem "sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu labā", ar 
nosacījumu, ka ir ievēroti visi minētajās 
direktīvās paredzētie nosacījumi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrots, jo ir lieks.

Grozījums Nr. 77
Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ietekmi uz vidi, kas minēta 
Direktīvas 92/43/EK 6. panta 4. punktā un 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punktā, 
kopējas ieinteresētības projektus uzskata 
par projektiem sabiedrības interesēs un 
var uzskatīt par projektiem "sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu labā", ar 
nosacījumu, ka ir ievēroti visi minētajās 
direktīvās paredzētie nosacījumi.

Attiecībā uz ietekmi uz vidi, kas minēta 
Direktīvas 92/43/EK 6. panta 4. punktā un 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punktā, 
kopējas ieinteresētības projektiem ir 
jāatbilst visiem minētajās direktīvās 
paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar Direktīvu 92/43/EK ir 
vajadzīgs Komisijas atzinums, Komisija 
un kompetentā iestāde saskaņā ar 
9. pantu nodrošina, ka lēmums par to, vai 
projekts ir "sevišķi svarīgu sabiedrības 
interešu labā", tiek pieņemts 11. panta 
1. punktā minētajā termiņā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar Direktīvu 92/43/EK ir Ja saskaņā ar Direktīvu 92/43/EK ir 
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vajadzīgs Komisijas atzinums, Komisija un 
kompetentā iestāde saskaņā ar 9. pantu 
nodrošina, ka lēmums par to, vai projekts 
ir "sevišķi svarīgu sabiedrības interešu 
labā", tiek pieņemts 11. panta 1. punktā 
minētajā termiņā.

vajadzīgs Komisijas atzinums, Komisija un 
kompetentā iestāde saskaņā ar 9. pantu 
cenšas nodrošināt, ka lēmums par to, vai 
projekts ir "sevišķi svarīgu sabiedrības 
interešu labā", tiek pieņemts 11. panta 
1. punktā minētajā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sešu mēnešu laikā kopš šis regulas 
stāšanās spēkā katra dalībvalsts ieceļ vienu 
valsts kompetento iestādi, kas ir atbildīga 
par atļauju piešķiršanas procedūras 
atvieglināšanu un koordinēšanu kopējas 
ieinteresētības projektiem un par attiecīgu 
atļaujas piešķiršanas procedūras uzdevumu 
izpildi, kā noteikts šajā nodaļā.

1. Sešu mēnešu laikā kopš šis regulas 
stāšanās spēkā katra dalībvalsts ieceļ vienu 
valsts kompetento iestādi, kas ir atbildīga 
par atļauju piešķiršanas procedūras 
atvieglināšanu un koordinēšanu kopējas 
ieinteresētības projektiem, par attiecīgu 
atļaujas piešķiršanas procedūras uzdevumu 
izpildi un par kopējas ieinteresētības 
projektu lietderības revīzijas uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) integrētā shēma: kompetentās iestādes 
izdotais visaptverošais lēmums ir vienīgais 
juridiski saistošais lēmums, kas izriet no 
atļauju piešķiršanas oficiālās procedūras. Ja 
projekts attiecas uz citām iestādēm, tās 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem var
procedūras gaitā sniegt savu atzinumu, 

(a) integrētā shēma: kompetentās iestādes 
izdotais visaptverošais lēmums ir vienīgais 
juridiski saistošais lēmums, kas izriet no 
atļauju piešķiršanas oficiālās procedūras. Ja 
projekts attiecas uz citām iestādēm, tās 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem procedūras 
gaitā sniedz savu atzinumu, kuru 
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kuru kompetentā iestāde ņem vērā; kompetentā iestāde ņem vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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, 
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.

(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 secīgi 
atkārtotā analīzē secina, 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 
jāpublicē pieņemtais lēmums un 
pamatojums, tostarp attiecīgie 
pierādījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Vladimir Urutchev

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

(b) koordinētā shēma: visaptverošais 
lēmums var sastāvēt no vairākiem 
atsevišķiem juridiski saistošiem 
lēmumiem, ko izdod kompetentā iestāde un 
citas attiecīgās iestādes. Kompetentā 
iestāde, apspriežoties ar citām 
attiecīgajām iestādēm, katrā gadījumā 
atsevišķi nosaka saprātīgu termiņu, kurā 
var pieņemt atsevišķos lēmumus, kā arī 
nosaka izrietošo atļauju izsniegšanas 
kopējo 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. Kompetentā 
iestāde var pieņemt atsevišķu lēmumu citas 
attiecīgās valsts iestādes vietā, ja 
aizkavēšanos nevar pienācīgi pamatot. 
Kompetentā iestāde var atcelt citas valsts 
iestādes atsevišķu lēmumu, ja tā uzskata, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sadarbības shēma: visaptverošajā 
lēmumā var būt ietverti vairāki atsevišķi 
juridiski saistoši lēmumi, ko pieņēmusi 
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kompetentā iestāde un citas attiecīgās 
iestādes. Apspriežoties ar citām 
attiecīgajām iestādēm, kompetentajai 
iestādei ir katrā gadījumā atsevišķi 
jānosaka saprātīgs termiņš, kurā var 
pieņemt atsevišķos lēmumus, kā arī 
jānosaka attiecīgais kopējais atļaujas 
izsniegšanas termiņš. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka 
pārsūdzības, ar ko apstrīd visaptverošā 
lēmuma likumību pēc būtības vai 
procesuālo likumību, tiek izskatītas pēc 
iespējas efektīvāk.

4. Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka 
pārsūdzības, ar ko apstrīd visaptverošā 
lēmuma likumību pēc būtības vai 
procesuālo likumību, tiek izskatītas pēc 
iespējas ātrāk un efektīvāk.

Or. it

Grozījums Nr. 86
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka 
pārsūdzības, ar ko apstrīd visaptverošā 
lēmuma likumību pēc būtības vai 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka pārsūdzības, 
tostarp tās, ko iesūtījuši pilsoņu pārstāvji 
vai vides NVO, ar ko apstrīd visaptverošā 



AM\897582LV.doc 43/73 PE486.154v01-00

LV

procesuālo likumību, tiek izskatītas pēc 
iespējas efektīvāk.

lēmuma likumību pēc būtības vai 
procesuālo likumību, tiek izskatītas 
nediskriminējoši un līdztiesīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieteikuma dokumentācija tiek 
iesniegta kompetentajai iestādei saskaņā ar 
11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, notiek 
vismaz viena sabiedriskā apspriešana, ko 
rīko projekta virzītājs vai, ja to paredz 
valsts tiesību akti, kompetentā iestāde. 
Sabiedriskajā apspriešanā VI pielikuma 
2. punkta a) apakšpunktā minētās 
ieinteresētās personas tiek par projektu 
informētas jau agrīnā posmā, tiek noteikta 
vispiemērotākā vieta vai trase un tiek 
apzināti būtiskie jautājumi, kas jāaplūko 
pieteikuma dokumentācijā. Uz šādu 
sabiedrisko apspriešanu attiecināmais 
prasību minimums norādīts VI pielikuma 
4. punktā. Projekta virzītājs pirms 
pieteikuma dokumentācijas iesniegšanas 
sagatavo ziņojumu, kurā apkopoti rezultāti 
pasākumiem saistībā ar sabiedrības 
līdzdalību, un šo ziņojumu projekta 
virzītājs kopā ar pieteikuma dokumentāciju 
iesniedz kompetentajai iestādei, kura, 
pieņemot visaptverošo lēmumu, šos 
rezultātus pienācīgi ņem vērā.

4. Pirms pieteikuma dokumentācija tiek 
iesniegta kompetentajai iestādei saskaņā ar 
11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, notiek 
vismaz divas sabiedriskās apspriešanas, 
ko rīko projekta virzītājs vai, ja to paredz 
valsts tiesību akti, kompetentā iestāde. 
Pirmā apspriešana jārīko 
pirmspieteikuma procedūras pirmo sešu 
mēnešu laikā. Sabiedriskajā apspriešanā 
VI pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā 
minētās ieinteresētās personas tiek par 
projektu informētas, tiek noteikta 
vispiemērotākā vieta vai trase, dažādās 
tehniskās iespējas un tiek apzināti būtiskie 
jautājumi, kas jāaplūko pieteikuma 
dokumentācijā. Uz šādu sabiedrisko 
apspriešanu attiecināmais prasību 
minimums norādīts VI pielikuma 
4. punktā. Projekta virzītājs pirms 
pieteikuma dokumentācijas iesniegšanas 
sagatavo ziņojumu, kurā apkopoti rezultāti 
pasākumiem saistībā ar sabiedrības 
līdzdalību, un šo ziņojumu projekta 
virzītājs kopā ar pieteikuma dokumentāciju 
iesniedz kompetentajai iestādei, kura, 
pieņemot visaptverošo lēmumu, šos 
rezultātus pienācīgi ņem vērā.

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
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.

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

Or. lt
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Grozījums Nr. 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bez tam projekta virzītāji publicē attiecīgo 
informāciju, izmantojot citus piemērotus 
informēšanas līdzekļus, kam sabiedrība
var brīvi piekļūt.

Bez tam projekta virzītāji publicē attiecīgo 
informāciju, izmantojot citus piemērotus 
informēšanas līdzekļus, pienācīgi 
informējot sabiedrību par projektu.

Or. lt

Grozījums Nr. 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 kopējas 
ieinteresētības projekti, kā arī citi valstu 
projekti enerģētikas infrastruktūras jomā.

Or. en

Pamatojums

Ar šāda vienkāršā 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. 92
Yves Cochet, Corinne Lepage
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Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļauju piešķiršanas procedūra sastāv
no diviem posmiem un nepārsniedz trīs 
gadus:

1. Atļauju piešķiršanas procedūrai būtu
jāsastāv no diviem posmiem un tai 
nevajadzētu pārsniegt trīs gadus:

Or. en

Grozījums Nr. 93
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļauju piešķiršanas procedūra sastāv no 
diviem posmiem un nepārsniedz trīs 
gadus:

1. Atļauju piešķiršanas procedūra sastāv no 
diviem posmiem un kompetentā iestāde 
prioritāri ņem vērā pieteikuma 
dokumentāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 94
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pirmspieteikuma procedūra, kas aptver 
periodu no atļauju piešķiršanas procedūras 
sākuma līdz brīdim, kad kompetentā 
iestāde pieņem pieteikuma dokumentāciju,
nepārsniedz divus gadus.

(a) pirmspieteikuma procedūra, kas aptver 
periodu no atļauju piešķiršanas procedūras 
sākuma līdz brīdim, kad kompetentā 
iestāde pieņem pieteikuma dokumentāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 95
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) oficiālā atļauju piešķiršanas procedūra, 
kas aptver periodu no iesniegtās 
pieteikuma dokumentācijas akceptēšanas 
līdz brīdim, kad kompetentā iestāde 
pieņem visaptverošu lēmumu, nepārsniedz 
vienu gadu. Dalībvalstis var noteikt īsāku 
termiņu, ja to uzskata pat vajadzīgu.

(b) oficiālā atļauju piešķiršanas procedūra, 
kas aptver periodu no iesniegtās
pieteikuma dokumentācijas akceptēšanas 
līdz brīdim, kad kompetentā iestāde 
pieņem visaptverošu lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Viena mēneša laikā kopš atļauju 
piešķiršanas procedūras sākuma saskaņā
ar 1. punkta a) apakšpunktu kompetentā 
iestāde ciešā sadarbībā ar citām 
attiecīgajām iestādēm nosaka tās 
informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas projekta virzītājam jāiesniedz 
kā daļa no pieteikuma dokumentācijas, lai 
saņemtu visaptverošu lēmumu. 
Informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi nosaka pēc VI pielikuma 1. punkta 
e) apakšpunktā minētā kontrolsaraksta. 
Šajā nolūkā notiek vismaz viena sanāksme, 
kurā piedalās kompetentā iestāde un 
projekta virzītājs, un — ja kompetentā 
iestāde to uzskata par vajadzīgu — citas 
iestādes un ieinteresētās personas. Ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā pēc šīs sanāksmes 
projekta virzītājam nosūta un sabiedrībai 
dara zināmu detalizētu pieteikuma 

2. Saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu 
kompetentā iestāde ciešā sadarbībā ar 
citām attiecīgajām iestādēm nosaka tās 
informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas projekta virzītājam jāiesniedz 
kā daļa no pieteikuma dokumentācijas, lai 
saņemtu visaptverošu lēmumu. 
Informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi nosaka pēc VI pielikuma 1. punkta 
e) apakšpunktā minētā kontrolsaraksta. 
Šajā nolūkā notiek vismaz viena sanāksme, 
kurā piedalās kompetentā iestāde un 
projekta virzītājs, un — ja kompetentā 
iestāde to uzskata par vajadzīgu — citas 
iestādes un ieinteresētās personas. Ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā pēc šīs sanāksmes 
projekta virzītājam nosūta un sabiedrībai 
dara zināmu detalizētu pieteikuma 
iesniegšanas kārtību, kurā iekļauj arī 
sanāksmes rezultātus.
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iesniegšanas kārtību, kurā iekļauj arī 
sanāksmes rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā kopš atļauju 
piešķiršanas procedūras sākuma saskaņā 
ar 1. punkta a) apakšpunktu kompetentā 
iestāde ciešā sadarbībā ar projekta virzītāju 
un citām iesaistītajām iestādēm, kā arī 
ņemot vērā saskaņā ar 2. punktu veikto 
pasākumu rezultātus, izstrādā sīku atļauju 
piešķiršanas procedūras grafiku, kurā 
norāda vismaz:

Kompetentā iestāde ciešā sadarbībā ar 
projekta virzītāju un citām iesaistītajām 
iestādēm, kā arī ņemot vērā saskaņā ar 2. 
punktu veikto pasākumu rezultātus, 
izstrādā sīku atļauju piešķiršanas 
procedūras grafiku, kurā norāda vismaz:

Or. en

Grozījums Nr. 98
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja ir beidzies visaptveroša lēmuma 
pieņemšanai noteiktais termiņš, 
kompetentā iestāde informē kompetento 
Grupu par pasākumiem, kas veikti vai tiks 
veikti, lai pabeigtu atļauju piešķiršanas 
procedūru ar pēc iespējas mazāku 
kavēšanos. Grupa var pieprasīt, lai 
kompetentā iestāde regulāri ziņo par 
virzību šajā sakarā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Iepriekš minētajos noteikumos 
norādītie termiņi neskar saistības, kas 
izriet no starptautiskajiem un Savienības 
tiesību aktiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Kopējas ieinteresētības projektu prioritārā 
statusa un atļauju piešķiršanas 
procedūras uzraudzība
1. Kompetentā iestāde un attiecīgās valsts 
iestādes Grupas sanāksmēs ziņo par 
atļauju piešķiršanas procedūras progresu 
saistībā ar kopējas ieinteresētības 
projektiem.
2. Eiropas Komisija nosaka, organizē un 
reklamē balvu, ko piešķir ierobežotam 
kompetento iestāžu skaitam un to 
personālam par izcilu darbu saistībā ar 
atļauju piešķiršanas procedūru, ņemot 
vērā ieinteresēto personu iesaisti, 
inovatīvas prakses pielietojumu un 
vispārējo efektivitāti. Šo balvu var piešķirt 
arī par valstu un pārrobežu 
mehānismiem, ko dalībvalstis īsteno labas 
prakses apmaiņas un kapacitātes celšanas 
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nolūkos enerģētikas infrastruktūras 
atļauju jomā.
3. Desmit mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā dalībvalstīm ir jāziņo 
Komisijai un Reģionālajām grupām par 
pasākumiem, kas īstenoti saskaņā ar 
8. panta 3. un 4. punktu, 9. panta 1., 2.b, 
3. un 4. punktu, kā arī 10. panta 
1. punktu. Komisija uzrauga panākto 
progresu un attiecīgā gadījumā divu 
mēnešu laikā informē dalībvalstis par 
nepieciešamību veikt koriģējošus 
pasākumus.
4. Ja trīs mēnešu laikā pēc 
3.(jauns) punktā minētā Komisijas 
paziņojuma saņemšanas dalībvalstis 
nespēj īstenot noteiktos pasākumus vai ja 
kompetentā iestāde un attiecīgās iestādes 
saskaņā ar 9. panta 1. un 2.b punktā 
minēto divu mēnešu laikā nespēj izpildīt 
ziņošanas saistības, kā norādīts 11. panta 
6. punktā un jaunā 11.a panta 1. un 
3. punktā, Komisija pret dalībvalstīm vērš 
sankcijas saskaņā ar 5. punktā minēto.
5. Saskaņā ar 4. punktu Komisija var 
aizturēt 15. pantā minēto Savienības 
finansiālo atbalstu projektos, kas tiek 
īstenoti attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Kavēšanās atļauju izsniegšanas procedūrā tika minēta kā galvenais šķērslis pārrobežu 
infrastruktūras ierīkošanai, un tās vidējais ilgums ir 12 gadi. Tā kā 3 gadu laika termiņa 
noteikšana var negatīvi ietekmēt atļauju izsniegšanas procedūras, ir jārod citi pozitīvi un 
negatīvi stimuli, lai risinātu šādu nozīmīgu kavēšanās un blokāžu avotu. Dalībvalstīm ir 
jānodrošina atbilstība šās regulas administratīvajiem un organizatoriskajiem noteikumiem, 
lai garantētu spējāku atļauju izsniegšanas procesu un efektīvāku un lietderīgāku resursu 
izmantojumu valsts līmenī.

Grozījums Nr. 101
Pavel Poc, Rovana Plumb
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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 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 un tai 
jāatbilst IV pielikumā izklāstītajiem 
noteikumiem un rādītājiem. PSOET veic 
plašu konsultāciju procedūru, iesaistot 
vismaz tās organizācijas, kas pārstāv visas 
attiecīgās ieinteresētās puses – un, ja tas 
ir piemēroti, ieinteresētās puses tiešā 
veidā –, valstu regulatīvās iestādes un 
citas valstu iestādes.

Or. en

Pamatojums

Gāzes PSOET un elektroenerģijas PSOET iekšējo lēmumu pieņemšanas procedūru dēļ 
(sk. gāzes PSOET un elektroenerģijas PSOET statūtus) šādas metodoloģijas izstrādei būs 
nepieciešams vairāk kā 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 laika 
posms.

Grozījums Nr. 102
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
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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 attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro katra 
desmitgadu tīklu attīstības plāna 
sagatavošanai, ko saskaņā ar Regulas 
Nr. 714/2009 un Regulas Nr. 715/2009 
8. pantu izstrādā elektroenerģijas un 
gāzes PSOET, tostarp 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. 
Metodoloģijā ņem vērā kritērijus, kas 
attiecas uz izmaksu un ieguvumu analīzi 
saskaņā ar 4. panta 2. punktā un 
IV pielikumā minētajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Metodoloģiju regulāri atjaunina un 
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.

6. Metodoloģiju ik pēc diviem gadiem
atjaunina un uzlabo saskaņā ar 1.–5. punktā 
noteikto procedūru.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

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. punktā minēto, un 
visu attiecīgo informāciju par katru šādu 
lēmumu. Informāciju var iesniegt kā 
apkopojumu. Komisija ievēro 
konfidencialitāti saistībā ar sensitīvu 
komercinformāciju.

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums attiecībā uz to, par kuriem lēmumiem ir runa.

Grozījums Nr. 105
Sabine Wils

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 

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. un 2. 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 
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savienošanas instrumentu]. savienošanas instrumentu].

Or. en

Grozījums Nr. 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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

Or. en

Grozījums Nr. 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Projekti, kuri būtiski veicina 
energoefektivitāti un sadalītās 
atjaunojamās enerģijas ražošanas 
integrāciju, saņem vismaz divas trešdaļas 
finansiālā atbalsta, kas pieejams 
enerģētikas infrastruktūras projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Regulas priekšlikums
17. pants – -a apakšpunkts (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.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 kopējas 
ieinteresētības projektu;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa

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 

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

virzienā, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi 
un integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem saražoto enerģiju; izolēto 
salu elektroenerģijas sistēmu 
starpsavienojums ar cietzemi, lai 
nodrošinātu integrētā elektrības tirgus 
priekšrocības, palielinātu atjaunojamo 
energoresursu izplatību un nodrošinātu 
iespēju pārvadīt atjaunojamos 
energoresursus uz cietzemi.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Attiecīgās dalībvalstis: visas;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 11. punkts

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 savienojot 
reģionus, kuros ir liela atjaunojamo 
energoresursu ražošanas jauda un 
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uzkrāšanas potenciāls;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pārrobežu oglekļa dioksīda tīkls: 
izveidot infrastruktūru, kas domāta 
oglekļa dioksīda transportēšanai starp 
dalībvalstīm, ņemot vērā gaidāmo oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
ieviešanu.

svītrots

Attiecīgās dalībvalstis: visas.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Oglekļa dioksīds: svītrots
(a) specializēti cauruļvadi (izņemot 
sākumposma cauruļvadu tīklu), ko 
izmanto, lai no vairāk nekā viena avota, 
t.i., rūpnieciskām iekārtām (ieskaitot 
spēkstacijas), kas rada oglekļa dioksīdu 
sadedzināšanas procesā vai citās ķīmiskās 
reakcijās, kurās iesaistīti fosili vai nefosili 
oglekli saturoši savienojumi, transportētu 
antropogēnas izcelsmes oglekļa dioksīdu 
tā pastāvīgai ģeoloģiskai uzglabāšanai 
saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK;
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(b) iekārtas oglekļa dioksīda 
sašķidrināšanai un pagaidu glabāšanai, 
gatavojoties tā tālākai transportēšanai. 
Tas neietver infrastruktūru ģeoloģiskās 
formācijās, ko izmanto oglekļa dioksīda 
pastāvīgai uzglabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu 2009/31/EK, un saistītās 
virszemes un iesūknēšanas iekārtas;
(c) jebkāds aprīkojums vai iekārta, kas ir 
būtisks, lai attiecīgā sistēma darbotos 
pareizi un būtu ekspluatācijā 
neapdraudēta un efektīva, tostarp 
aizsardzības, uzraudzības un kontroles 
sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

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 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 
Komisijas, Aģentūras un elektroenerģijas 
PSOET pārstāvji.

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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, to 
projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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

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 
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projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un gāzes PSOET pārstāvji.

12. pantu, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas, Aģentūras un gāzes PSOET 
pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Sabine Wils

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

Grozījums Nr. 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Katra Grupa pēc vajadzības, ņemot vērā 
attiecīgās I pielikumā minētās prioritātes 
īstenošanu, uzaicina valsts pārvaldes 
iestāžu un regulatīvo iestāžu pārstāvjus, 
projektu virzītāju pārstāvjus un pārvades 
sistēmu operatoru pārstāvjus no ES 
kandidātvalstīm, potenciālajām 
kandidātvalstīm, Eiropas Ekonomikas 
zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalstīm, Enerģētikas 
kopienas iestāžu un struktūru pārstāvjus, 
pārstāvjus no valstīm, uz ko attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, un 
valstīm, ar ko Savienība iedibinājusi īpašu 
sadarbību enerģētikas jomā.

(3) Katra Grupa pēc vajadzības, ņemot vērā 
attiecīgās I pielikumā minētās prioritātes 
īstenošanu, uzaicina valsts pārvaldes 
iestāžu un regulatīvo iestāžu pārstāvjus, 
projektu virzītāju pārstāvjus, vides 
aizsardzības organizāciju pārstāvjus un 
pārvades sistēmu operatoru pārstāvjus no 
ES kandidātvalstīm, potenciālajām 
kandidātvalstīm, Eiropas Ekonomikas 
zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalstīm, Enerģētikas 
kopienas iestāžu un struktūru pārstāvjus, 
pārstāvjus no valstīm, uz ko attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, un 
valstīm, ar ko Savienība iedibinājusi īpašu 
sadarbību enerģētikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Katra Grupa pēc vajadzības, ņemot vērā 
attiecīgās I pielikumā minētās prioritātes 
īstenošanu, uzaicina valsts pārvaldes 
iestāžu un regulatīvo iestāžu pārstāvjus, 
projektu virzītāju pārstāvjus un pārvades 
sistēmu operatoru pārstāvjus no ES 
kandidātvalstīm, potenciālajām 

(3) Katra Grupa pēc vajadzības, ņemot vērā 
attiecīgās I pielikumā minētās prioritātes 
īstenošanu, uzaicina valsts pārvaldes 
iestāžu un regulatīvo iestāžu pārstāvjus, 
projektu virzītāju pārstāvjus, vides 
aizsardzības organizāciju pārstāvjus un 
pārvades sistēmu operatoru pārstāvjus no 
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kandidātvalstīm, Eiropas Ekonomikas 
zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalstīm, Enerģētikas 
kopienas iestāžu un struktūru pārstāvjus, 
pārstāvjus no valstīm, uz ko attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, un 
valstīm, ar ko Savienība iedibinājusi īpašu 
sadarbību enerģētikas jomā.

ES kandidātvalstīm, potenciālajām 
kandidātvalstīm, Eiropas Ekonomikas 
zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalstīm, Enerģētikas 
kopienas iestāžu un struktūru pārstāvjus, 
pārstāvjus no valstīm, uz ko attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, un 
valstīm, ar ko Savienība iedibinājusi īpašu 
sadarbību enerģētikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts

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 
apspriežas 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 gūto rezultātu, kā arī 
pirms 3. panta 4. punktā minētā 
ierosināto projektu saraksta iesniegšanas 
rīko sēdes vai konsultācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Kriton Arsenis

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. 
Grupa var rīkot uzklausīšanas vai 
apspriedes, ja tas ir lietderīgi tās uzdevumu 
izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Vladimir Urutchev

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 kopējas 
ieinteresētības 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.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Vladimir Urutchev

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

(4) Attiecībā uz visiem kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas Savienības 
sarakstos iekļauti pēc 2013. gada 
1. augusta, gāzes pārvades un glabāšanas 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ierosinātie oglekļa dioksīda 
transportēšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 4. punktā minētajā kategorijā, 
ir daļa no oglekļa dioksīda 
transportēšanas un uzglabāšanas 
pārrobežu infrastruktūrai veltīta plāna, ko 
izstrādājušas vairāk nekā divas 
dalībvalstis un ko Komisijai iesniedz vai 
nu attiecīgās dalībvalstis, vai šo 
dalībvalstu ieceltas struktūras.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 127
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts
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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;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ilgtspējību mēra, novērtējot elektrības 
tīklu infrastruktūras ietekmi uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Ilgtspējību mēra pēc tā, kāds ir projekta 
devums, lai samazinātu emisijas, lai 
nodrošinātu rezerves gadījumiem, kad tiek 
ražota atjaunojamā enerģija, vai gāzē 
pārvērstas elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

(d) Ilgtspējību mēra, novērtējot 
infrastruktūras ietekmi uz vidi un pēc tā, 
kāds ir projekta devums, lai samazinātu 
emisijas, lai nodrošinātu rezerves 
gadījumiem, kad tiek ražota atjaunojamā 
enerģija, vai gāzē pārvērstas 
elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ilgtspējību novērtē, pamatojoties uz 
ekoloģisko raksturlielumu un pārvades 
efektivitāti, kā arī infrastruktūras ietekmi 
uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Metodoloģijas pamatā ir kopējs 
ievaddatu kopums, kas ir reprezentatīvs 
Savienības elektroenerģijas un gāzes 
sistēmai n+5 gadā, N+10 gadā, N+15 gadā 
un n+20 gadā, kur "n" ir gads, kurā veic 
analīzi. Šajā datu kopumā ir vismaz šādi 
dati:

(1) Metodoloģijas pamatā ir kopējs 
ievaddatu kopums, kas ir reprezentatīvs 
Savienības elektroenerģijas un gāzes 
sistēmai n+5 gadā, N+10 gadā, N+15 gadā,
n+20 gadā, n+30 gadā un n+40 gadā, kur 
"n" ir gads, kurā veic analīzi. Šajā datu 
kopumā ir vismaz šādi dati:

Or. en

Grozījums Nr. 132
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Elektroenerģija: pieprasījuma scenāriji, (a) Elektroenerģija: pieprasījuma scenāriji 
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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;

(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 un pārvades projekti, par 
kuriem pieņemts galīgais lēmums par 
ieguldījumiem un ko plānots laist 
ekspluatācijā līdz n+5 gada beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Theodoros Skylakakis

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 

(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 
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dioksīda uztveršanas iekārtām), uzkrāšanas 
un pārvades projekti, par kuriem pieņemts 
galīgais lēmums par ieguldījumiem un ko 
plānots laist ekspluatācijā līdz n+5 gada 
beigām;

dioksīda uztveršanas iekārtām), uzkrāšanas 
potenciāla un uzkrāšanas un pārvades 
projekti, par kuriem pieņemts galīgais 
lēmums par ieguldījumiem un ko plānots 
laist ekspluatācijā līdz n+5 gada beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.)

Or. en

Pamatojums

Teksta precizējums.

Grozījums Nr. 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 

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

un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas, tostarp no 
akadēmiskajām aprindām un vides 
organizācijām, un tas ir jāpublicē. 
Komisija un Aģentūra vajadzības gadījumā 
nodrošina piekļuvi vajadzīgajiem trešo 
personu komerciālajiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
ekspluatācijas pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas, kā arī citas 
papildu izmaksas vides jomā. 
Metodoloģijā dotas norādes par aprēķinos 
izmantojamām diskonta likmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Rovana Plumb

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 

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

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.

Or. ro

Grozījums Nr. 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
V pielikums – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nākotnes izmaksas par ieguldījumiem 
jaunās ražošanas un pārvades jaudās visā 
projekta tehniskajā dzīves ciklā;

(c) nākotnes izmaksas par ieguldījumiem 
jaunās ražošanas un pārvades jaudās visā 
projekta tehniskajā dzīves ciklā, kad 
nākotnes izmaksu aplēšu pamatā ir 
Savienības mērķi un veiksmīgi īstenota 
enerģētikas sistēmu dekarbonizācijas 
trajektorija;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Yves Cochet, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
V pielikums – 6. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) ekosistēmu pakalpojumu tīrais 
zudums vai ieguvums.

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

Pamatojums

Apgādes drošība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā sakarā.

Grozījums Nr. 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
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 

(12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
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 modelī iekļauj pilnīgu 
ekonomiskās, sociālās un vides ietekmes 
novērtējumu, kurā ietvertas arī ārējās 
izmaksas, piem., tās, kas saistītas ar 
ekosistēmu pakalpojumu tīro ieguvumu 
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piesārņotāju emisijām vai apgādes drošību. vai zudumu, siltumnīcefekta gāzu un citu 
gaisa piesārņotāju emisijām vai apgādes 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
kopējas ieinteresētības projekts, tostarp 
attiecīgās iestādes, zemes īpašnieki un 
iedzīvotāji, kas mīt projekta tuvumā, 
sabiedrība kopumā un attiecīgās 
apvienības, organizācijas vai grupas tiek 
plaši informētas un ar tām apspriežas 
projekta sākumā atklātā un pārredzamā 
veidā. Vajadzības gadījumā kompetentā 
iestāde aktīvi atbalsta projekta virzītāja 
īstenotos pasākumus.

(a) Ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
kopējas ieinteresētības projekts, tostarp 
attiecīgās iestādes, zemes īpašnieki un 
iedzīvotāji, kas mīt projekta tuvumā, kā arī 
cita attiecīgā sabiedrības daļa, kā minēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā Nr. 2011/92/EK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu, tiek plaši informēta
un ar to apspriežas projekta sākumā atklātā 
un pārredzamā veidā. Vajadzības gadījumā 
kompetentā iestāde aktīvi atbalsta projekta 
virzītāja īstenotos pasākumus.

Or. lt

Grozījums Nr. 143
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
kopējas ieinteresētības projektu 
sabiedriskās apspriešanas procedūras ir pēc 
iespējas koncentrētas. Katra sabiedriskā 
apspriešana aptver visus jautājumus, kas 
attiecas uz konkrēto procedūras posmu, un 

(b) Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
kopējas ieinteresētības projektu 
sabiedriskās apspriešanas procedūras ir pēc 
iespējas koncentrētākas. Katra sabiedriskā 
apspriešana aptver visus jautājumus, kas 
attiecas uz konkrēto procedūras posmu, un 
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vienu jautājumu, kas attiecas uz konkrētu 
procedūras posmu, apspriež tikai vienā 
sabiedriskajā apspriešanā. Paziņojumā par 
sabiedrisko apspriešanu skaidri norāda, 
kādi jautājumi tiks apspriesti sabiedriskajā 
apspriešanā.

vienu jautājumu, kas attiecas uz konkrētu 
procedūras posmu, apspriež tikai vienā 
sabiedriskajā apspriešanā. Paziņojumā par 
sabiedrisko apspriešanu skaidri norāda, 
kādi jautājumi tiks apspriesti sabiedriskajā 
apspriešanā.

Or. it


