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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja apsveic Komisiju ar ierosināto priekšlikumu pamatotām Eiropas 
energoinfrastruktūras attīstības vadlīnijām un uzskata to par būtisku soli, kas vēl vairāk 
stiprinās Eiropas Savienību. Ar šo priekšlikumu paredz noteikumus Eiropas energotīklu 
savlaicīgai attīstībai un sadarbspējai, lai sasniegtu Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
nospraustos enerģētikas politikas mērķus — nodrošināt enerģijas iekšējā tirgus darbību, 
nodrošināt energoapgādes drošību Savienībā, veicināt energoefektivitāti un taupību un jaunu 
un neizsīkstošu enerģijas veidu attīstību, kā arī veicināt enerģijas tīklu sinerģiju. Atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka šis Eiropas Savienībai ir īpaši svarīgs energoapgādes drošības 
jautājums.

Vairākas ES dalībvalstis joprojām ir atkarīgas no viena enerģijas piegādātāja, un šāda 
situācija neatbilst labas pārvaldības principam. Šādi apstākļi ievērojami palielina tādu 
starpgadījumu risku, kas rodas situācijās, kad piegādātājs saskaras, piemēram, ar tehniskām 
problēmām. Šāda situācija nav ilgtspējīga, tādēļ atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē arī 
Komisijas paziņojumu „Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””, kas ir paziņojums par daudzgadu 
finanšu shēmu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, kurā cita starpā ierosināts izveidot 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, lai veicinātu enerģētikas, transporta un 
digitālās infrastruktūras prioritāšu īstenošanu, izmantojot vienotu fondu 40 mljrd. euro 
apmērā, no kuriem 9,1 mljrd. euro atvēlēti enerģētikai.

Savā priekšlikumā Komisija ierosina izveidot ierobežotu skaitu prioritāro projektu, kas aptver 
elektroenerģijas un gāzes tīklus un naftas un oglekļa dioksīda transportēšanas infrastruktūru. 
Kopumā Komisija ir apzinājusi 12 prioritāros projektus un jomas, kas saistītas ar enerģētiku.

Atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt, ka priekšlikums attiecas ne tikai uz neatjaunojamās 
enerģijas avotiem. Ar šīs regulas palīdzību Savienība varēs sasniegt savus klimata un 
enerģētikas mērķus: līdz 2020. gadam par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, par 
20 % palielināt energoefektivitāti un panākt par 20 % lielāku atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā. Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikumā pausto apņemšanos 
risināt ļoti svarīgo jautājumu par ilgtspējīgu un videi nekaitīgu enerģētikas politiku. Atzinuma 
sagatavotāja pauž bažas par šo jautājumu, taču uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir labi 
sabalansēts. Tāpat atzinuma sagatavotāja uzsver, ka projektus, kas nodara kaitējumu videi, 
nevajadzētu atbalstīt. Viens no kopējas ieinteresētības projektu vērtēšanas kritērijiem ir darbu 
ilgtspējas līmenis. Šo kritēriju mēra, izvērtējot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu un 
elektrotīkla infrastruktūras ietekmi uz vidi. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komitejai savā atzinumā nevajadzētu koncentrēties uz vides 
jautājumiem, jo par šo jomu atbildīgā ENVI komiteja gatavo pati savu atzinumu.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šo projektu īstenošana ir būtiska Līgumā par Eiropas 
Savienību izklāstīto enerģētikas politikas mērķu sasniegšanai. Viņa arī uzskata, ka tas tomēr 
nedrīkst novest pie enerģijas cenu palielināšanās. Eiropas iedzīvotājiem ir vajadzīga droša 
energoapgāde, taču tas nedrīkst būtiski ietekmēt enerģijas cenu. Atzinuma sagatavotāja pauž 
nožēlu, ka trūkst padziļināta pētījuma par to, kā šo projektu īstenošana ietekmēs enerģijas 
cenas. Tomēr, izvērtējot šādu projektu nepieciešamību un to pozitīvo ietekmi uz konkurenci, 
ir sagaidāma enerģijas cenu pazemināšanās.
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Kopumā tiek lēsts, ka prioritārajām jomām un projektiem, kas aptver elektroenerģijas un 
gāzes tīklus, kā arī naftas un oglekļa dioksīda transportēšanas infrastruktūras projektiem būs 
vajadzīgi apmēram 200 mljrd. euro. Komisija uzskata, ka lielāko daļu šo projektu finansēs 
privātie ieguldītāji, jo tie ir finansiāli izdevīgi. Taču vairāki projekti būs paredzēti mazākām 
dalībvalstīm, un šādos gadījumos privātie ieguldītāji varētu nebūt ieinteresēti šo projektu 
īstenošanā, jo ieguldīto līdzekļu atgūšanas periods ir pārāk ilgs. Šā iemesla dēļ Komisija ir 
piešķīrusi finansējumu 9,1 mljrd. euro apmērā, lai finansētu projektus, kas privātajiem 
ieguldītājiem nešķiet tik pievilcīgi, taču ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības energoapgādes 
drošībai.

Kopumā atzinuma sagatavotāja regulas priekšlikumu vērtē atzinīgi un pauž cerību, ka tā 
stāsies spēkā atbilstīgi ierosinātajam grafikam. Atzinuma sagatavotāja aicina citus Parlamenta 
deputātus, Komisiju un Padomi rīkoties atbildīgi un nepadarīt šīs regulas pieņemšanas 
procesu par politisku jautājumu, jo šāda notikumu gaita varētu apdraudēt Savienības 
energoapgādes drošību.

Nedaudzo turpmāk tekstā ierosināto grozījumu mērķis ir uzsvērt, cik svarīga vienotajam 
tirgum kopumā un jo īpaši Eiropas uzņēmumiem un patērētājiem ir energoinfrastruktūras 
attīstība, kā arī risināt komunikācijas aspektus, proti, jautājumus par valodām, kurās būs 
pieejama Komisijas izveidotā pārredzamības platforma, un par attiecīgās informācijas 
publicēšanu no projektu virzītāju puses.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Aizvien integrētākā iekšējā enerģijas 
tirgū ir nepieciešami skaidri un pārredzami 
noteikumi par izmaksu pārrobežu sadali, 
lai paātrinātu ieguldījumus pārrobežu 
infrastruktūrā. Eiropadome 2011. gada 
4. februārī atgādināja, cik svarīgi ir 
veicināt tādu regulējumu, kas piesaista 
ieguldījumus tīkliem, kur tarifi tiek noteikti 
atbilstīgi ieguldījumu vajadzībām un 
pārrobežu ieguldījumu gadījumā izmaksas 
tiek pienācīgi sadalītas, tajā pašā laikā 
veicinot konkurenci un konkurētspēju 
(īpaši attiecībā uz Eiropas uzņēmumiem) 

(27) Aizvien integrētākā iekšējā enerģijas 
tirgū ir nepieciešami skaidri un pārredzami 
noteikumi par izmaksu pārrobežu sadali, 
lai paātrinātu ieguldījumus pārrobežu 
infrastruktūrā Eiropas uzņēmumu un 
patērētāju labā. Eiropadome 2011. gada 
4. februārī atgādināja, cik svarīgi ir 
veicināt tādu regulējumu, kas piesaista 
ieguldījumus tīkliem, kur tarifi tiek noteikti 
atbilstīgi ieguldījumu vajadzībām un 
pārrobežu ieguldījumu gadījumā izmaksas
tiek pienācīgi sadalītas, tajā pašā laikā 
veicinot konkurenci un konkurētspēju 
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un ņemot vērā ietekmi uz patērētājiem. (īpaši attiecībā uz Eiropas uzņēmumiem) 
un ņemot vērā ietekmi uz patērētājiem.

Or. en

Pamatojums
Sk. arī attiecīgo 16. panta c) apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) projekts ir dzīvotspējīgs no 
ekonomiskā, sociālā un vides viedokļa, jo 
īpaši iekšējā tirgus darbības nolūkā; un

Or. en

Pamatojums
Ir jāuzsver labas energoapgādes nozīmība iekšējā tirgus darbībai un Eiropas valstu 
ekonomikām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus darbība un pakalpojumi klientiem; – tirgus darbība un pakalpojumi klientiem, 
jo īpaši attiecībā uz vienkāršajiem 
patērētājiem;

Or. en

Pamatojums
Kritērijos, kas piemērojami viedo elektroenerģijas tīklu projektiem, īpaši jāņem vērā gala 
lietotāji.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Sarindojot projektus pēc tā, kā tie sekmē 
tās pašas prioritātes īstenošanu, pienācīgu 
uzmanību pievērš tam, cik steidzams ir 
katrs ierosinātais projekts, lai sasniegtu 
enerģētikas politikas mērķus — tirgus 
integrāciju un konkurenci, ilgtspējību un 
apgādes drošību —, 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, jo īpaši vienkāršo 
patērētāju, skaitam un situācijai, gada 
energopatēriņam un no elastīgas 
dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

Or. en

Pamatojums
Viedo elektroenerģijas tīklu projektos īpaši jāņem vērā gala lietotāji, t. i. vienkāršie
patērētāji.

Grozījums Nr. 5

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, kam sabiedrība var 
bez maksas viegli piekļūt.

Or. en
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Pamatojums
Vārdu savienojums „brīvi piekļūt” var būt maldinošs, jo tiek izmantots autortiesību jomā.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums
Ir jāuzsver labas energoapgādes nozīmība iekšējā tirgus darbībai un Eiropas valstu 
ekonomikām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
16. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes 
nozarēm — kā mainījies starpsavienojumu 
līmenis starp dalībvalstīm, kāda ir attiecīgā 
enerģijas cenu dinamika, cik daudz tīkla 
sistēmas atteiču bijis, kādi ir to cēloņi un 
saistītās ekonomiskās izmaksas;

(c) attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes 
nozarēm — kā mainījies starpsavienojumu 
līmenis starp dalībvalstīm, kāda ir attiecīgā 
enerģijas cenu dinamika Savienības
uzņēmumiem un patērētājiem, cik daudz 
tīkla sistēmas atteiču bijis, kādi ir to cēloņi 
un saistītās ekonomiskās izmaksas;

Or. en

Pamatojums
Sk. arī attiecīgo 27. apsvēruma grozījumu.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido sabiedrībai viegli 
pieejamu infrastruktūras pārredzamības 
platformu. Platforma ietver šādu 
informāciju:

Komisija izveido sabiedrībai viegli 
pieejamu infrastruktūras pārredzamības 
platformu visās Savienības oficiālajās 
valodās. Platforma ietver šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
 V pielikums – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) konkurence, proti, dažādu operatoru 
tirgus vara un cenu konverģence starp 
dažādām dalībvalstīm;

(a) konkurence, proti, dažādu operatoru 
tirgus vara un cenu, jo īpaši to cenu, kas 
skar vienkāršos patērētājus, konverģence 
starp dažādām dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
 V pielikums – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) konkurence, proti, dažādu operatoru 
tirgus vara un cenu konverģence starp 
dažādām dalībvalstīm;

(a) konkurence, proti, dažādu operatoru 
tirgus vara un cenu, jo īpaši to cenu, kas 
skar vienkāršos patērētājus, konverģence 
starp dažādām dalībvalstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

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 piesārņotāju emisijām vai 
apgādes drošību.

(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, 
kurš īpaši tiek veikts iekšējā tirgus 
darbības nolūkā un kurā ietvertas arī 
ārējās izmaksas, piem., tās, kas saistītas ar 
siltumnīcefekta gāzu un citu gaisa 
piesārņotāju emisijām vai apgādes drošību.

Or. en

Pamatojums
Ir jāuzsver labas energoapgādes nozīmība iekšējā tirgus darbībai un Eiropas valstu 
ekonomikām.


