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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums paredz pārskatīt pašreizējo ziņošanas sistēmu attiecībā uz ieguldījumu 
projektiem enerģētikas jomā: tā mērķis ir apkopot pietiekamu informāciju par plānotajiem 
ieguldījumiem, lai Komisija varētu pārraudzīt infrastruktūras stāvokli un paredzēt iespējamās 
problēmas.

Lai gan priekšlikumam ir drīzāk administratīvs raksturs, tas signalizē par turpmāko 
ieguldījumu paredzamo veidu un īpašībām.  Tādēļ ir būtiski nākotnē pievērsties projektu 
ietekmei uz vidi, lai nodrošinātu garantijas un turpmākus stimulus nolūkā izveidot enerģētikas 
infrastruktūru un pārtraukt tās ekspluatāciju ilgtspējīgi un saudzīgi pret vidi. 

Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina grozīt priekšlikumu attiecībā uz šiem jautājumiem:

 pienācīga uzmanība ir jāpievērš ierosināto projektu ietekmei uz vidi, lai nodrošinātu 
enerģētikas sistēmas ilgtspējīgu attīstību; Ieguldījumu projekti ir jāpapildina ar 
atbilstīgu ietekmes uz vidi novērtējumu, ko cita starpā nosaka Padomes Direktīva 
85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu1; 

 infrastruktūras ekspluatāciju var pārtraukt pamazām, pakāpeniski samazinot ražošanas 
jaudu; Šādā gadījumā ir jāpaziņo ne vien galīgās slēgšanas laiks, bet arī pakāpeniskas 
darbības pārtraukšanas starpposma datumi;

 kad tiek pārtraukta infrastruktūras darbība, var būt nepieciešama teritorijas vides 
atveseļošana no piesārņojuma; Tādēļ ikreiz, kad tas ir vajadzīgs un to paredz noteikti 
tiesību akti, paziņojumā ir jānorāda informācija arī par plānotajiem atveseļošanas 
pasākumiem;

 lai nepieļautu, ka tiek izveidotas vairākas par robežvērtību nedaudz mazākas oglekļa 
dioksīda glabāšanas iekārtas, par visām oglekļa dioksīda glabāšanas iekārtām ir 
jāpaziņo neatkarīgi no to ietilpības.

Atzinuma sagatavotājs vispārīgos vilcienos norādīja, ka pašreizējos ES tiesību aktos jau ir 
paredzētas saistības ziņot un sniegt informāciju par pienākumiem attiecībā uz ieguldījumiem 
un infrastruktūru.  Būtu jānodrošina, lai šādas informācijas izmantošana tiktu labāk saskaņota 
nolūkā izvairīties no pienākuma ziņot vairākkārt.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. (grozīta)
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā jaunos politikas mērķus un 
norises tirgū, Kopienā jo īpaši sakarā ar 
gaidāmajām problēmām lielāka uzmanība 
jāpievērš investīcijām enerģētikas 
infrastruktūrā, paraugprakses veicināšanai 
un lielākas informētības nodrošināšanai 
attiecībā uz enerģētikas sistēmas turpmāko 
attīstību Kopienā.

(5) Ņemot vērā jaunos politikas mērķus un 
norises tirgū, Kopienā jo īpaši sakarā ar 
gaidāmajām problēmām lielāka uzmanība 
jāpievērš investīcijām enerģētikas 
infrastruktūrā, paraugprakses veicināšanai 
un lielākas informētības nodrošināšanai 
attiecībā uz enerģētikas sistēmas turpmāko 
attīstību Kopienā. Pienācīga uzmanība ir 
jāpievērš ierosināto projektu ietekmei uz 
vidi, lai nodrošinātu enerģētikas sistēmas 
ilgtspējīgu attīstību. Ja to paredz noteikti 
tiesību akti, ieguldījumu projekti būtu 
jāpapildina ar  ietekmes uz vidi 
novērtējumu un būtu arī jānorāda 
plānotie vides atveseļošanas pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts - fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) atsauce uz ieguldījumu projekta 
ietekmes uz vidi novērtējumu, ja šādu 
ietekmes novērtējumu paredz noteikti 
tiesību akti.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. pants - 2. punkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iespējamais slēgšanas termiņš. (b) iespējamais slēgšanas termiņš, tostarp 
attiecīgā gadījumā infrastruktūras 
darbības pakāpeniskas pārtraukšanas 
starpposma datumi.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. pants - 2. punkts - ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atsauce uz ekspluatācijas 
pārtraukšanas projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumu, ja šādu ietekmes 
novērtējumu paredz noteikti tiesību akti;

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. pants - 2. punkts - bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) plānoto vides atveseļošanas 
pasākumu saraksts, ja šādu atveseļošanu 
paredz noteikti tiesību akti.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
Pielikums - 5.2. punkts - ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

glabāšanas iekārtas (glabāšanas objekti vai 
kompleksi ar jaudu 100 kt un lielāku).

– Glabāšanas iekārtas (jebkādas ietilpības 
glabāšanas objekti vai kompleksi).

Or. en


