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Grozījums Nr. 27
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas
līgumu un jo īpaši tā 284. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un it īpaši tā 
194. panta 1. punktu,

Or. en

Pamatojums

Jaunajai regulai vajadzētu balstīties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. panta 
1. punktu, kas ir jauns juridiskais pamats enerģētikas jomā, jo enerģētika kalpo šajā punktā 
norādīto mērķu īstenošanai. Lēmumu pieņemšanas procedūra saskaņā ar šo jauno pantu ir 
koplēmuma procedūra, kas Eiropas Parlamentam ļaus pilnībā iesaistīties kā līdzvērtīgai 
likumdošanas iestādei.

Grozījums Nr. 28
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas
līgumu un jo īpaši tā 284. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 
194. pantu,

Or. en

Pamatojums

Ar šo tiesību aktu, kā zināms, jādod ieguldījums  kopējas enerģētikas politikas noteikšanā, ko 
veicot, svarīgs  priekšnoteikums attiecīgas stratēģijas izstrādāšanai  ir lielu enerģētikas 
infrastruktūru projektu pārraudzība. Tādēļ šādas kopīgas enerģētikas politikas noteikšanas 
juridiskajam pamatam vajadzētu būt Lisabonas līgumam (194. pants).
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Grozījums Nr. 29
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kopiena izvirzījusi mērķi īstenot 
vienotu enerģētikas politiku, kas vērsta uz 
Kopienas energoapgādes drošības 
paaugstināšanu, pakāpenisku pāreju uz 
zema oglekļa enerģētikas sistēmu un tādu 
enerģijas tirgu funkcionēšanu, kuros valda 
konkurence.

(1) Kopiena izvirzījusi mērķi īstenot 
vienotu un solidāru enerģētikas politiku, 
kas vērsta uz Kopienas energoapgādes 
drošības paaugstināšanu, pakāpenisku 
pāreju uz lielā mērā efektīvu zema oglekļa 
enerģētikas sistēmu un tādu enerģijas tirgu 
solidāru funkcionēšanu, kas balstās uz 
godīgu konkurenci iekšējā tirgus 
apstākļos.

Or. pl

Pamatojums

Runa nav tikai par to, lai tirgū tiktu nodrošināts konkurences princips. Kopējā tirgū jāvalda 
godīgai konkurencei, un, lai to nodrošinātu, nepieciešama solidāra enerģētikas politika, kuras 
pamatā ir ļoti efektīvas tehnoloģijas, kas garantē  zemu emisiju līmeni.

Grozījums Nr. 30
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kopiena izvirzījusi mērķi īstenot 
vienotu enerģētikas politiku, kas vērsta uz 
Kopienas energoapgādes drošības 
paaugstināšanu, pakāpenisku pāreju uz 
zema oglekļa enerģētikas sistēmu un tādu 
enerģijas tirgu funkcionēšanu, kuros valda 
konkurence.

(1) Kopiena izvirzījusi mērķi īstenot 
vienotu enerģētikas politiku, kas vērsta uz 
Kopienas energoapgādes drošības 
paaugstināšanu, pakāpenisku pāreju uz 
energoefektīvu ekonomiku, kas balstās uz 
atjaunojamo enerģiju, un tādu enerģijas 
tirgu funkcionēšanu, kuros valda 
konkurence.

Or. en
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Pamatojums

Enerģijas ietaupījums un energoefektivitāte ir finansiāli izdevīgs veids, kā samazināt oglekļa 
emisiju ES. Būtu jāpanāk, lai līdz 2050. gadam ES ekonomika pilnībā balstītos uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 31
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Viena no šīs politikas iezīmēm ir 
kopainas iegūšana par investīciju attīstību 
Kopienas enerģētikas infrastruktūrā. Tā 
Kopienai dotu iespēju izdarīt vajadzīgos 
salīdzinājumus un novērtējumus, kā arī 
pieņemt piemērotus pasākumus, 
pamatojoties uz atbilstošiem rādītājiem un 
analīzi, jo īpaši par energoresursu 
pieprasījuma un piedāvājuma bilanci 
turpmāk nākotnē.

(2) Viena no šīs politikas iezīmēm ir 
kopainas iegūšana par investīciju attīstību 
Kopienas enerģētikas infrastruktūrā. Tā 
Kopienai dotu iespēju izdarīt vajadzīgos 
salīdzinājumus un novērtējumus, kā arī 
pieņemt piemērotus pasākumus, 
pamatojoties uz atbilstošiem rādītājiem un 
analīzi, jo īpaši par energoresursu 
pieprasījuma un piedāvājuma bilanci 
turpmāk nākotnē un, proti, plašas 
publiskas apspriešanas rezultātā, kurā 
tiek iesaistītas  visas autoritatīvās grupas 
un apvienības.

Or. en

Pamatojums

Komisijai, izstrādājot EK rīcības plānus enerģētikas jomā, būtu jānodrošina plaša 
sabiedrības iesaistīšanās. 

Grozījums Nr. 32
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Aizvadīto dažu gadu laikā enerģētikas 
jomā Kopienā un ārpus tās notikušas 

(3) Aizvadīto dažu gadu laikā 
energoapgādes jomā Kopienā un ārpus tās 



PE430.916v01-00 6/63 AM\798540LV.doc

LV

ievērojamas pārmaiņas, kuru dēļ, lai 
nodrošinātu Kopienai nepieciešamo 
energoresursu piegādes, tādu enerģijas 
tirgu funkcionēšanu, kuros valda 
konkurence, un pakāpenisku pāreju uz 
zema oglekļa enerģētikas sistēmu Kopienā, 
investīcijas Kopienas enerģētikas 
infrastruktūrā kļūst ārkārtīgi svarīgs 
jautājums

notikušas ievērojamas negatīvas 
pārmaiņas, kuru dēļ, lai nodrošinātu 
Kopienai nepieciešamo energoresursu 
piegādes, tādu enerģijas tirgu pienācīgu 
funkcionēšanu, kuros valda konkurence, un 
pakāpenisku pāreju uz lielā mērā efektīvu 
zema oglekļa enerģētikas sistēmu Kopienā, 
investīcijas Kopienas enerģētikas 
infrastruktūrā kļūst ārkārtīgi svarīgs 
jautājums

Or. pl

Pamatojums

Jāuzsver, ka enerģētikas jomā ne tikai notikušas pārmaiņas, bet arī tas, ka šīs pārmaiņas 
bijušas negatīvas, kas izraisījis stabilu enerģijas piegāžu traucējumus ES iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 33
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Aizvadīto dažu gadu laikā enerģētikas 
jomā Kopienā un ārpus tās notikušas 
ievērojamas pārmaiņas, kuru dēļ, lai 
nodrošinātu Kopienai nepieciešamo 
energoresursu piegādes, tādu enerģijas 
tirgu funkcionēšanu, kuros valda 
konkurence, un pakāpenisku pāreju uz 
zema oglekļa enerģētikas sistēmu
Kopienā, investīcijas Kopienas enerģētikas 
infrastruktūrā kļūst ārkārtīgi svarīgs 
jautājums

(3) Dažu aizvadīto gadu laikā enerģētikas 
jomā Kopienā un ārpus tās notikušas 
ievērojamas pārmaiņas, kuru dēļ, lai 
nodrošinātu Kopienai nepieciešamo 
energoresursu piegādes, tādu enerģijas 
tirgu funkcionēšanu, kuros valda 
konkurence, un pakāpenisku pāreju 
Kopienā uz energoefektīvu ekonomiku, 
kas balstās uz atjaunojamo enerģiju,
investīcijas Kopienas enerģētikas 
infrastruktūrā kļūst ārkārtīgi svarīgs 
jautājums

Or. en

Pamatojums

Enerģijas ietaupījums un energoefektivitāte ir finansiāli izdevīgs veids, kā samazināt oglekļa 
emisiju ES. Būtu jāpanāk, lai līdz 2050. gadam ES ekonomika pilnībā balstītos uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.
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Grozījums Nr. 34
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jaunais enerģētikas konteksts nosaka 
nepieciešamību veikt ievērojams 
investīcijas visu enerģētikas nozares 
sektoru infrastruktūrā, attīstīt jaunu veidu 
infrastruktūras un jaunas tehnoloģijas, kas 
ienāk tirgū. Enerģētikas nozares 
liberalizācijas un iekšējā tirgus ciešāka 
integrācijas apstākļos aizvien lielāku lomu 
investīciju jomā iegūst uzņēmēji; tajā pašā 
laikā tādas jaunas politikas prasības kā 
mērķi, kas skar enerģijas avotu daļu kopējā 
enerģijas bilancē, ietekmē dalībvalstu 
politiku attiecībā uz jaunas enerģētikas 
infrastruktūras būvi un/vai esošās 
modernizāciju.

(4) Jaunais enerģētikas konteksts nosaka 
nepieciešamību veikt ievērojams 
investīcijas visās infrastruktūrās, jo īpaši 
atjaunojamo enerģijas avotu un 
energoefektivitātes jomā, attīstīt jaunu 
veidu infrastruktūras un jaunas 
tehnoloģijas, kas ienāk tirgū. Enerģētikas 
nozares liberalizācijas un iekšējā tirgus 
ciešāka integrācijas apstākļos aizvien 
lielāku lomu investīciju jomā iegūst 
uzņēmēji; tajā pašā laikā tādas jaunas 
politikas prasības kā mērķi, kas skar 
enerģijas avotu daļu kopējā enerģijas 
bilancē, ietekmē dalībvalstu politiku 
attiecībā uz jaunas enerģētikas 
infrastruktūras būvi un/vai esošās 
modernizāciju.

Or. en

Pamatojums

Enerģijas ietaupījums un energoefektivitāte ir finansiāli izdevīgs veids, kā samazināt oglekļa 
emisiju ES. Būtu jāpanāk, lai līdz 2050. gadam ES ekonomika pilnība balstītos uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 35
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai to veiktu, pirms ieguldījumu 
izdarīšanas jaunās infrastruktūrās, 
dalībvalstīm būtu pastāvīgi jāapsver 
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enerģijas patēriņa samazināšana, jo tas 
visvairāk atbilst ES mērķim 
energoefektivitātes jomā par 20 %, un 
šāda patēriņa samazināšana ir veids, kas, 
īstenojot ES mērķus par siltumnīcefektu 
izraisošo emisiju samazināšanu, rada 
vismazākās izmaksas, kā arī būtu jāuzlabo 
un jāpaplašina esošā infrastruktūra. 
Investīciju projektiem enerģijas 
infrastruktūrā pilnībā būtu jāatbilst 
mērķim par to, ka līdz 2020. gadam 
vismaz 20 % no enerģijas pieprasījuma 
jāapmierina ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem avotiem.

Or. en

Pamatojums

Regula būtu jāvērtē saistībā ar spēkā esošajiem EK noteikumiem attiecībā uz klimata 
aizsardzību, un no tā izrietošos plānus pilnībā būtu jāpielāgo paredzētajiem EK mērķiem, kā 
arī tiem jāveicina šo mērķu īstenošana.  

Grozījums Nr. 36
Adam Gierek

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 enerģētikas politikas
mērķus un norises tirgū, Kopienā jo īpaši 
sakarā ar gaidāmajām problēmām, kas 
saistītas ar apgādes drošību un 
energoavotiem, galvenā uzmanība 
jāpievērš investīcijām enerģētikas 
infrastruktūrā, paraugprakses veicināšanai 
un lielākas informētības nodrošināšanai 
attiecībā uz savstarpēji savienoto 
enerģētikas sistēmu turpmāko attīstību 
Kopienā.

Or. pl
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Pamatojums

Jānosaka, attiecībā uz kādiem ieguldījumiem jāparedz  īpašs labvēlības režīms, jo no tā ir 
atkarīga energoapgādes drošība, ņemot vērā arī enerģijas pārvadi starp dalībvalstu 
sistēmām.

Grozījums Nr. 37
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc Komisijai un jo īpaši Enerģētikas 
tirgus novērošanas centram ir vajadzīgi 
precīzi dati un informācija par investīciju 
projektiem, arī ar slēgšanu saistītajiem, 
pašos svarīgākajos Kopienas enerģētikas 
sistēmas komponentos.

(6) Tāpēc Komisijai un jo īpaši Enerģētikas 
tirgus novērošanas centram, lai 
nodrošinātu svarīgākās investīcijas, ir 
vajadzīgi precīzi dati un informācija par 
jau īstenojamajiem un turpmākajiem 
investīciju projektiem, arī ar tādiem, kas 
saistīti ar esošās infrastruktūras daļu
pagaidu vai galīgu slēgšanu, pašos 
svarīgākajos Kopienas enerģētikas sistēmas 
komponentos.

Or. pl

Pamatojums

Veicot tādas investīcijas pārraudzīto infrastruktūru jomā, kurām noteikts īpašs labvēlības 
režīms, jāņem vērā gan jau īstenojamie, gan arī turpmākie plāni, kā arī pagaidu vai galīga 
slēgšana.

Grozījums Nr. 38
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dati un informācija par sagaidāmajām 
ražošanas, transporta un glabāšanas jaudu 
izmaiņām un par projektiem dažādos 
enerģētikas nozares sektoros ir Kopienas 

(7) Dati un informācija par sagaidāmajām 
ražošanas, transporta un glabāšanas jaudu 
izmaiņām un par projektiem dažādos 
enerģētikas nozares sektoros ir Kopienas 
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interesēs. Tāpēc ir jānodrošina, ka 
Komisija ir informēta par investīciju 
projektiem, pie kuriem sākts darbs vai 
kurus plānots sākt piecu gadu laikā, un 
kuru mērķis ir triju gadu laikā izbeigt 
infrastruktūras ekspluatāciju.

interesēs. Tāpēc ir jānodrošina, ka 
Komisija ir informēta par investīciju 
projektiem, pie kuriem sākts darbs vai 
kurus plānots sākt piecu gadu laikā, un 
kuru mērķis ir triju gadu laikā izbeigt 
infrastruktūras ekspluatāciju. Lai precizētu, 
kurā izstrādāšanas posmā jāpiesaka 
plānotie investīciju projekti, šī regula būtu 
jāattiecina tikai uz projektiem, kurus jau 
apstiprinājusi kompetentā iestāde, tas ir, 
uz projektiem, attiecībā uz kuriem jau 
piešķirtas nepieciešamās atļaujas.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dati un informācija par sagaidāmajām 
ražošanas, transporta un glabāšanas jaudu 
izmaiņām un par projektiem dažādos 
enerģētikas nozares sektoros ir Kopienas 
interesēs. Tāpēc ir jānodrošina, ka 
Komisija ir informēta par investīciju 
projektiem, pie kuriem sākts darbs vai 
kurus plānots sākt piecu gadu laikā, un 
kuru mērķis ir triju gadu laikā izbeigt 
infrastruktūras ekspluatāciju.

(7) Dati un informācija par sagaidāmajām 
ražošanas, transporta un glabāšanas jaudu 
izmaiņām un par turpmākiem investīciju 
projektiem dažādos enerģētikas nozares
sektoros ir Kopienas interesēs. Tāpēc ir 
jārada priekšnoteikumi, ka Komisija un jo 
īpaši tās dienesti tirgus novērošanai ir 
informēti par investīciju projektiem, pie 
kuriem sākts darbs vai kurus plānots sākt 
piecu gadu laikā, un kuru mērķis ir piecu
gadu laikā uz laiku vai pilnībā izbeigt 
visas esošās infrastruktūras vai tās daļas 
ekspluatāciju.

Or. pl

Pamatojums

Dati un informācija par visu infrastruktūru vai kādu tās daļu, kuras ekspluatācija piecu gadu 
laikā jāizbeidz, nodrošina lielāku plānošanas drošību nekā informācija, kas attiecas tikai uz 
sākotnēji paredzētajiem trīs gadiem.
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Grozījums Nr. 40
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šim nolūkam dalībvalstīm jāpaziņo 
Komisijai dati un informācija par to 
teritorijā plānotajiem vai īstenojamajiem 
investīciju projektiem, kas saistīti ar naftas, 
dabasgāzes, elektroenerģijas, biodegvielu 
vai oglekļa dioksīda ražošanu, glabāšanu 
vai transportu. Iesaistītajiem uzņēmumiem 
jābūt pienākumam konkrētos datus paziņot 
attiecīgajai dalībvalstij.

(10) Šim nolūkam dalībvalstīm jāpaziņo 
Komisijai dati un informācija par to 
teritorijā plānotajiem vai tādiem 
īstenojamajiem investīciju projektiem 
enerģētikas infrastruktūrā, kas saistīti ar 
naftas, gāzes un ogļu, siltumenerģijas un 
dzesēšanas, tostarp centralizētai 
siltumapgādei un centralizētai dzesēšanai 
paredzēto avotu, atjaunojamo veidu 
degvielas transporta vajadzībām un 
elektroenerģijas ražošanu, glabāšanu vai 
transportu, kā arī oglekļa dioksīda 
uztveršanu, transportu un glabāšanu.
Iesaistītajiem uzņēmumiem jābūt 
pienākumam konkrētos datus paziņot 
attiecīgajai dalībvalstij.

Or. en

Pamatojums

Ar  šo grozījumu tiek precizēta un paplašināta regulas darbības joma, lai to varētu attiecināt 
uz  visiem enerģijas veidiem un dažādu enerģijas veidu visu infrastruktūru kopumā. 

Grozījums Nr. 41
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šim nolūkam dalībvalstīm jāpaziņo 
Komisijai dati un informācija par to 
teritorijā plānotajiem vai īstenojamajiem 
investīciju projektiem, kas saistīti ar naftas, 
dabasgāzes, elektroenerģijas, biodegvielu 
vai oglekļa dioksīda ražošanu, glabāšanu 
vai transportu. Iesaistītajiem uzņēmumiem 

(10) Šim nolūkam dalībvalstīm jāpaziņo 
Komisijai dati un informācija par to 
teritorijā plānotajiem vai īstenojamajiem 
investīciju projektiem, kas saistīti ar naftas, 
dabasgāzes, elektroenerģijas, biodegvielu, 
ogļu vai oglekļa dioksīda ražošanu, 
glabāšanu vai transportu. Iesaistītajiem 
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jābūt pienākumam konkrētos datus paziņot 
attiecīgajai dalībvalstij.

uzņēmumiem jābūt pienākumam konkrētos 
datus, kas nepieciešami pieteikto projektu 
īstenošanas kontrolei, paziņot attiecīgajai 
dalībvalstij vai dalībvalstīm, ja runa ir par 
pārrobežu tīkliem.

Or. pl

Pamatojums

Kāpēc tiek pieminēta gāze un nafta, bet netiek ņemts vērā svarīgs primārās enerģijas veids —
ogles? Jākontrolē arī pieteikto projektu īstenošana, īpaši, ja notiek kavēšanās to īstenošanā. 
Tikai tādā veidā tiek nodrošināta pārredzamība.

Grozījums Nr. 42
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai dalībvalstīm un uzņēmumiem, 
īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
novērstu nesamērīgu administratīvo slogu 
un samazinātu izmaksas, šajā regulā 
jāparedz iespējas dalībvalstis un 
uzņēmumus atbrīvot no ziņošanas 
pienākuma gadījumos, kad Komisijai tiek 
sniegta ekvivalenta informācija saskaņā ar 
Eiropas Savienības institūciju 
pieņemtajiem ES tiesību aktiem, kas 
attiecas uz enerģētikas nozari un ir vērsti 
uz tādu Eiropas enerģijas tirgu 
izveidošanu, kuros valda konkurence, un 
uz Eiropas enerģētikas sistēmas ilgtspējas 
un Eiropas Kopienas energoapgādes 
drošības mērķu sasniegšanu.

(12) Lai dalībvalstīm un uzņēmumiem, 
īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
novērstu nesamērīgu administratīvo slogu 
un samazinātu izmaksas, šajā regulā 
jāparedz iespējas dalībvalstis un 
uzņēmumus atbrīvot no ziņošanas 
pienākuma gadījumos, kad Komisijai tiek 
sniegta ekvivalenta informācija saskaņā ar 
Eiropas Savienības institūciju 
pieņemtajiem ES tiesību aktiem, kas 
attiecas uz enerģētikas nozari un ir vērsti 
uz tādu Eiropas enerģijas tirgu 
izveidošanu, kuros valda konkurence, un 
uz Eiropas enerģētikas sistēmas ilgtspējas 
un Eiropas Kopienas energoapgādes 
drošības mērķu sasniegšanu. Tālab būtu 
jāizvairās no paziņošanas pienākumu 
pārklāšanās, kuri tika paredzēti saistībā 
ar enerģētikas tirgu liberalizēšanas trešo 
paketi ( Direktīva 2009/72/EK, Direktīva 
2009/73/EK, Direktīva (EK) Nr. 713/2009, 
Direktīva (EK) Nr. 714/2009 un Direktīva 
(EK) Nr. 715/2009). 
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Or. en

Grozījums Nr. 43
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Dalībvalstis, to deleģētās iestādes 
vai attiecīgos gadījumos institūcijas, 
kurām uzticēti konkrēti investīciju plāni 
ES enerģētikas nozarē, nodrošina, ka 
Komisijai paziņotie dati un informācija ir 
kvalitatīva, atbilstoša, precīza, skaidra, 
saskaņota un tiek sniegta laikus, 
vienlaicīgi saglabājot komercdarbību 
ietekmējošu datu konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību 6. punktam, teksts jāpapildina ar apsvērumu, saskaņā ar kuru 
dalībvalstis, to deleģētās iestādes vai attiecīgos gadījumos institūcijas, kurām uzticēti konkrēti 
investīciju plāni ES enerģētikas nozarē, ir atbildīgas par to, ka Komisijai paziņotie dati un 
informācija ir kvalitatīva, atbilstoša, precīza, skaidra, saskaņota un tiek sniegta laikus, 
vienlaicīgi nodrošinot komercdarbību ietekmējošu datu konfidencialitātes saglabāšanu.

Grozījums Nr. 44
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Komisijai un jo īpaši tās Enerģētikas 
tirgus novērošanas centram regulāri jāveic 
Kopienas enerģētikas sistēmas sektoru 
strukturālo pārmaiņu un turpmāko 
perspektīvu analīze, gadījumos, kad tas 
vajadzīgs, veicot šīs enerģētikas sistēmas 
konkrētos aspektos padziļinātu analīzi; 

(15) Komisijai un jo īpaši tās Enerģētikas 
tirgus novērošanas centram regulāri jāveic 
Kopienas enerģētikas sistēmas sektoru 
strukturālo pārmaiņu un turpmāko 
perspektīvu analīze, gadījumos, kad tas 
vajadzīgs, veicot šīs enerģētikas sistēmas 
konkrētos aspektos padziļinātu analīzi; 
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šādai analīzei jādod konkrēts ieguldījums
infrastruktūras un investīciju iespējamo 
trūkumu identificēšanā, ņemot vērā 
energoresursu piedāvājuma un 
pieprasījuma bilanci ilgtermiņā.

šādai analīzei būtu jāpapildina valstu 
iniciatīvas, jāattīsta reģionālās dimensijas 
un jādod konkrēts ieguldījums 
energoapgādes drošības uzlabošanā, 
identificējot iespējamos infrastruktūras un 
investīciju trūkumus un ar to saistītos 
riskus, ņemot vērā energoresursu 
piedāvājuma un pieprasījuma bilanci 
ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Mazie un vidēji uzņēmumi drīkst 
tādā mērā gūt labumu no ziņošanas un 
uzraudzības saistībā ar enerģētikas 
investīciju projektiem, kad saistībā ar šo 
regulu savāktie dati kļūst publiski 
pieejami, nodrošinot investīciju jaunu un 
labāku koordinēšanu ilgtermiņā.   

Or. en

Grozījums Nr. 46
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veidotu kopīgu izpratni un 
veicinātu informētību attiecībā uz 
gaidāmajām norisēm tirgū, par kurām ir 
īpašas intereses jauniem tirgus 
dalībniekiem, Komisijai var palīdzēt 
eksperti no dalībvalstīm un citi kompetenti 

(16) Lai veidotu kopīgu izpratni par 
iespējamiem trūkumiem infrastruktūrā un 
ar šiem trūkumiem saistīto risku un 
veicinātu informētību attiecībā uz 
gaidāmajām norisēm tirgū, par kurām ir 
īpašas intereses jauniem tirgus 



AM\798540LV.doc 15/63 PE430.916v01-00

LV

eksperti. dalībniekiem, Komisijai var palīdzēt 
eksperti no dalībvalstīm un citi kompetenti 
eksperti.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ņemot vērā noteikumu regulāri 
ziņot par investīciju projektiem, Komisijai 
būtu jāinformē dalībvalstis par to 
pasākumu novērtējuma rezultātiem, kas 
nepieciešami investīciju deficīta vai 
nepareizu investīciju riska samazināšanai.      

Or. en

Grozījums Nr. 48
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu tiek noteikta vienota 
sistēma, pēc kuras Komisijai sniedz datus 
un informāciju par investīciju projektiem 
enerģētikas infrastruktūrā naftas, 
dabasgāzes, elektroenerģijas un 
biodegvielas sektoros un par investīciju 
projektiem, kas saistīti ar šajās nozarēs 
radušos oglekļa dioksīdu.

1. Ar šo regulu tiek noteikta vienota 
sistēma, pēc kuras Komisijai sniedz datus 
un informāciju par investīciju projektiem 
enerģētikas infrastruktūrā naftas, gāzes, 
ogļu, atjaunojamo veidu degvielas 
transporta vajadzībām, siltumenerģijas un 
dzesēšanas, tostarp centralizētas 
siltumapgādes un centralizētas 
dzesēšanas, elektroenerģijas, īpaši no 
ūdeņraža, iegūšanas jomās, kā arī 
enerģijas uzkrāšanas jomā un par 
investīciju projektiem, kas saistīti ar 
oglekļa dioksīda uztveršanu, transportu 
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un glabāšanu, kā arī par projektiem 
saistībā ar citām kodoliekārtām, kas 
darbojas kā kodolspēkstacijas.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēta un paplašināta regulas darbības joma, lai to varētu attiecināt 
uz  visiem enerģijas veidiem un dažādu enerģijas veidu visu infrastruktūru kopumā. 

Grozījums Nr. 49
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
1. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu tiek noteikta vienota 
sistēma, pēc kuras Komisijai sniedz datus 
un informāciju par investīciju projektiem 
enerģētikas infrastruktūrā naftas, 
dabasgāzes, elektroenerģijas un 
biodegvielas sektoros un par investīciju 
projektiem, kas saistīti ar šajās nozarēs 
radušos oglekļa dioksīdu.

1. Ar šo regulu tiek noteikta vienota 
sistēma, pēc kuras Komisijai sniedz sīkāku 
informāciju par investīciju projektiem 
enerģētikas infrastruktūrā naftas, 
dabasgāzes, ogļu, biodegvielas, 
kodoldegvielas, kā arī elektroenerģijas 
nozarēs, kas saistītas ar minētajiem 
enerģijas avotiem, un par investīciju 
projektiem, kas saistīti ar šajās nozarēs 
uztverto un izlietoto oglekļa dioksīdu, kas 
rodas, saražojot ikvienu enerģijas vienību.

Or. pl

Pamatojums

Sākotnējā redakcijā ir pieminēta biodegviela, bet savukārt nav minēti tādi enerģijas avoti kā, 
piemēram, ogles un kodolenerģija.
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Grozījums Nr. 50
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu tiek noteikta vienota 
sistēma, pēc kuras Komisijai sniedz datus 
un informāciju par investīciju projektiem 
enerģētikas infrastruktūrā naftas, 
dabasgāzes, elektroenerģijas un 
biodegvielas sektoros un par investīciju 
projektiem, kas saistīti ar šajās nozarēs 
radušos oglekļa dioksīdu.

1. Ar šo regulu tiek noteikta vienota 
sistēma, pēc kuras Komisijai sniedz datus 
un informāciju par tādiem investīciju 
projektiem enerģētikas infrastruktūrā 
naftas, dabasgāzes, elektroenerģijas un 
biodegvielas nozarēs, kuri tiek īstenoti 
Eiropas Savienības teritorijā vai kurus 
Eiropas uzņēmumi īsteno trešās valstīs, un 
par investīciju projektiem, kas saistīti ar 
šajās nozarēs radušos oglekļa dioksīdu.

Or. ro

Pamatojums

Teksta precizējums.

Grozījums Nr. 51
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
1. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu tiek noteikta vienota 
sistēma, pēc kuras Komisijai sniedz datus 
un informāciju par investīciju projektiem 
enerģētikas infrastruktūrā naftas, 
dabasgāzes, elektroenerģijas un 
biodegvielas sektoros un par investīciju 
projektiem, kas saistīti ar šajās nozarēs 
radušos oglekļa dioksīdu.

1. Ar šo regulu tiek noteikta vienota 
sistēma, pēc kuras Komisijai sniedz datus 
un informāciju par investīciju projektiem 
enerģētikas infrastruktūrā naftas, 
dabasgāzes, elektroenerģijas un 
biodegvielas nozarēs un par investīciju 
projektiem, kas saistīti ar šajās nozarēs 
radītā oglekļa dioksīda uztveršanu un 
glabāšanu.

Or. en
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Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 52
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
1. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula attiecas uz tādiem pielikumā 
minētajiem investīciju projektiem, pie 
kuriem sākts darbs vai kurus plānots sākt 
piecu gadu laikā, un projektiem, kuru 
ekspluatāciju plānots izbeigt triju gadu 
laikā.

2. Šī regula attiecas uz tādiem pielikumā 
minētajiem investīciju projektiem, pie 
kuriem sākts darbs vai kurus plānots sākt 
desmit gadu laikā, un projektiem, kuru 
ekspluatāciju plānots izbeigt piecu gadu 
laikā.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu izstrādāt attiecīgus pētījumus un plānus, ir svarīgi, ka regulas piemērošanas joma 
tiek paplašināta, lai tā attiektos arī uz ilgtermiņa projektiem.

Grozījums Nr. 53
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
1. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula attiecas uz tādiem pielikumā 
minētajiem investīciju projektiem, pie 
kuriem sākts darbs vai kurus plānots sākt 
piecu gadu laikā, un projektiem, kuru 
ekspluatāciju plānots izbeigt triju gadu 
laikā.

2. Šī regula attiecas uz tādiem pielikumā 
minētajiem investīciju projektiem, pie 
kuriem sākts darbs vai kurus plānots sākt 
piecu gadu laikā, un projektiem, kuru 
ekspluatāciju plānots izbeigt piecu gadu 
laikā.

Or. pl
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Pamatojums

Dati un informācija par visu infrastruktūru vai kādu tās daļu, kuras ekspluatācija piecu gadu 
laikā jāizbeidz, nodrošina lielāku plānošanas drošību nekā informācija, kas attiecas tikai uz 
sākotnēji paredzētajiem trīs gadiem.

Grozījums Nr. 54
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “infrastruktūra” ir visu veidu iekārtas 
vai iekārtu daļas, kas ir saistītas ar 
energonesēju vai oglekļa dioksīda 
ražošanu, transportu un glabāšanu;

(1) “infrastruktūra” ir visu veidu iekārtas 
vai iekārtu daļas, kas ir saistītas ar 
enerģijas, kā arī attiecīgo enerģijas avotu
vai oglekļa dioksīda ražošanu, transportu 
un glabāšanu;

Or. pl

Pamatojums

Enerģiju var uzkrāt šā vārda fizikālā nozīmē, tas nozīmē, siltumenerģijas, elektroenerģijas un 
potenciālās enerģijas (piemēram, ūdens)  veidā. Tomēr to var veikt arī ķīmiski, izmantojot 
enerģijas avotos esošās vielas, piemēram, ogļūdeņražus, ogles, ūdeņradi un citas. 

Grozījums Nr. 55
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. pants — 2. punkts — c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) esošās infrastruktūras slēgšanu; (c) visas esošās infrastruktūras vai kādas 
tās daļas slēgšanu uz laiku vai galīgi.

Or. pl

Pamatojums

Slēgšana var notikt galīgi vai tikai uz laiku, piemēram, tehniskās apkopes veikšanas dēļ vai 
pat plānotas uzņēmuma darbības pārtraukšanas rezultātā.
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Grozījums Nr. 56
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants — 2. punkts — ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) transporta sistēmu sanācija un 
izmantošana dabasgāzes un naftas 
caurulēm, sistēmu izveidošana datu 
pārvaldībai un simultānai uzskaitīšanai, 
tādu sistēmu izveidošana un pielietošana, 
kas palielina dabasgāzes piegādes 
drošību,

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi, ka tādi jēdzieni kā, piemēram, transporta sistēmu sanācija un izmantošana 
dabasgāzes un naftas caurulēm, sistēmu izveidošana datu pārvaldībai un simultānai 
uzskaitīšanai, tādu sistēmu izveidošana un pielietošana, kas palielina dabasgāzes apgādes 
drošību, arī tiek iekļauti „investīciju projektu” definīcijā.

Grozījums Nr. 57
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants — 2. punkts — cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) jaunu pieslēguma mezglu 
izstrādāšana enerģijas pārvades sistēmām 
starp Eiropas Savienību un tās 
kaimiņvalstīm,

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi, ka tiek aptverti arī pieslēguma mezgli enerģijas pārvades sistēmām starp ES un 
kaimiņvalstīm.
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Grozījums Nr. 58
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants — 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “plānotie investīciju projekti” ir 
investīciju projekti pirms būvdarbu 
sākšanas un kapitālieguldījumu 
veikšanas, vai faktiskas slēgšanas, tostarp 
arī tādi investīciju projekti, kuru būtiski 
aspekti (atrašanās vieta, līgumslēdzējs, 
uzņēmums, tehniskie raksturlielumi u.c.) 
kopumā vai daļēji ir jāizskata sīkāk vai 
par kuriem jāsaņem galīgs 
apstiprinājums;

(3) “plānotie investīciju projekti” ir 
investīciju projekti, attiecībā uz kuriem 
jau ir izsniegtas visas nepieciešamās 
atļaujas un apstiprinājumi.

Or. en

Pamatojums

Daži projekti, iespējams, neattīstās tālāk par sākotnējo plānošanas fāzi, un/vai arī turpmākā 
laika posmā varētu rasties tādas problēmas ar nepieciešamajām atļaujām, kuras savukārt 
saistītas ar investīciju trūkumu. Tālab Komisijai vajadzētu apsvērt tikai tos projektus, 
attiecībā uz kuriem jau izsniegtas visas atļaujas un apstiprinājumi. 

Grozījums Nr. 59
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. pants — 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “plānotie investīciju projekti” ir 
investīciju projekti pirms būvdarbu 
sākšanas un kapitālieguldījumu veikšanas, 
vai faktiskas slēgšanas, tostarp arī tādi 
investīciju projekti, kuru būtiski aspekti 
(atrašanās vieta, līgumslēdzējs, uzņēmums, 
tehniskie raksturlielumi u.c.) kopumā vai 
daļēji ir jāizskata sīkāk vai par kuriem 

(3) “plānotie investīciju projekti” ir 
investīciju projekti pirms būvdarbu 
sākšanas un kapitālieguldījumu veikšanas, 
vai faktiskas slēgšanas, tostarp arī tādi 
investīciju projekti, kuru būtiski aspekti 
(atrašanās vieta, līgumslēdzējs, uzņēmums, 
atsevišķi galvenie tehniskie un ar 
uzņēmumu saistīti raksturlielumi, ja runa 
nav par komercnoslēpumiem, u.c.) 
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jāsaņem galīgs apstiprinājums; kopumā vai daļēji ir jāizskata sīkāk vai par 
kuriem jāsaņem galīgs apstiprinājums;

Or. pl

Pamatojums

Attiecībā uz datiem par uzņēmumu runa parasti nav par komercnoslēpumiem. Tikai atsevišķi 
tehniski dati uzskatāmi par komercnoslēpumu.

Grozījums Nr. 60
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
2. pants — 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) “ražošana” ir elektroenerģijas 
ģenerācija un kurināmā un degvielas, arī 
biodegvielu, ražošana;

(6) “ražošana” ir naftas, gāzes un ogļu 
iegūšana, kā arī elektroenerģijas 
ģenerācija, tostarp siltuma un 
elektroenerģijas koģenerācija, vai 
siltumenerģijas ražošana, tostarp 
sasildīšana un dzesēšana, vai kurināmā un 
degvielas, arī biodegvielu, pārstrāde.

Or. en

Pamatojums

Definīcijai vajadzētu būt precīzākai, lai ņemtu vērā regulas piemērošanas jomu un 
nodrošinātu atbilstību jēdzienu izmantošanai pielikumā. 

Grozījums Nr. 61
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. pants — 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) „Energosistēma” ir noslēgta sistēma 
enerģijas ražošanai, kā arī lai 
nodrošinātu enerģijas transportēšanu, 
sadali un lietošanu kādā dalībvalstī vai 
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reģionā.

Or. pl

Pamatojums

Šeit runa ir par noslēgtu energosistēmu kādā dalībvalstī, neparedzot enerģijas pārrobežu 
transporta iespējas.

Grozījums Nr. 62
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants — 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) „Uztveršana” ir oglekļa dioksīda 
uztveršanas process no rūpnieciskām 
iekārtām, lai uzglabātu to. 

Or. en

Pamatojums

Definīcija saistībā ar 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/31/EK.

Grozījums Nr. 63
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. pants — 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “transports” ir enerģijas avotu, 
produktu vai oglekļa dioksīda pārvietošana 
tīklā: 

(7) “transports” ir elektroenerģijas, kā arī 
gāzes enerģijas vai šķidrās degvielas, vai 
oglekļa dioksīda pārvietošana tīklā:

(a) pa cauruļvadiem, izņemot augšupejošo 
cauruļvadu tīklus un izņemot cauruļvadu 
daļu, kuru galvenokārt izmanto vietējiem 
sadales tīkliem,

(a) pa cauruļvadiem, izņemot augšupejošo 
cauruļvadu tīklus un izņemot cauruļvadu 
daļu, kuru galvenokārt izmanto vietējiem 
sadales tīkliem,

(b) pa savstarpēji savienotām ultraaugsta 
sprieguma un augstsprieguma sistēmām, 

(b) pa savstarpēji savienotām ultraaugsta 
sprieguma un augstsprieguma sistēmām, 
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izņemot sistēmas, kuras galvenokārt 
izmanto vietējiem sadales tīkliem;

izņemot sistēmas, kuras galvenokārt 
izmanto vietējiem sadales tīkliem;

Or. pl

Pamatojums

Transports attiecas ne tikai uz tādiem enerģijas avotiem kā, piemēram, gāze un šķidra vai pat 
cieta degviela, bet arī uz elektroenerģiju. 

Grozījums Nr. 64
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. pants — 7. punkts — ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) „starpsavienotājs” ir vairākas 
sistēmas aptverošs pārrobežu savienojuma 
mezgls starp enerģijas pārvades tīkliem 
vai cauruļvadiem gāzveida vai šķidru 
ogļūdeņražu un to produktu transportam, 
kuri radušies atgāzēšanas, ogļu 
pārvēršanas gāzē vai sašķidrināšanas 
rezultātā, saglabājot iespēju pārvērst tās 
atpakaļ iepriekšējā agregātstāvoklī;

Or. pl

Pamatojums

Apzīmējums „starpsavienotājs” attiecas uz iekārtām ar savienojuma funkciju, kuras tātad 
kalpo līdz šim noslēgtu energosistēmu atvēršanai. 
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Grozījums Nr. 65
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
2. pants — 7. punkts — ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) izmantojot centralizētas 
siltumapgādes un dzesēšanas 
cauruļvadus.

Or. en

Pamatojums

Regulas priekšlikumā, nosakot jēdzienu „transports”, nav atsauce uz centralizētu 
siltumapgādi un dzesēšanu. Ja arī attiecībā uz centralizētas siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem runa ir par lokāli norobežotiem tīkliem, centralizēta siltumapgāde un dzesēšana būtu 
jāpiemin, jo, izmantojot šos tīklus, gūtais labums nāk par labu visai ES, proti, panākot lielāku 
apgādes drošību, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot emisiju. Turklāt siltumapgādes un 
dzesēšanas tīklu paplašināšanu visā Eiropā kavē augstās ieguldījumu izmaksas, kaut arī, 
iegūstot siltumu, infrastruktūras izmaksas atbilst vienīgi tādā veidā ietaupītajām degvielas 
izmaksām.

Grozījums Nr. 66
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. pants — 8. punkts — a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „glabāšanas un uzkrāšanas vieta” ir 
noslēgtu tvertņu sistēma vai attiecīga 
ģeoloģiska struktūra, kas veido noslēgtu 
uzglabāšanas telpu;

Or. pl

Pamatojums

Glabāšanas vietas arī ir infrastruktūras materiālas sastāvdaļas.
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Grozījums Nr. 67
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. pants — 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“glabāšana” ir enerģijas avotu vai oglekļa 
dioksīda pastāvīga vai pagaidu novietošana 
virszemes vai pazemes infrastruktūras 
objektos vai ģeoloģiskos objektos;

(b) “glabāšana” ir siltumenerģijas vai 
elektroenerģijas  vai šo enerģiju avotu, kā 
arī oglekļa dioksīda pastāvīga vai pagaidu 
novietošana virszemes vai pazemes 
infrastruktūras objektos vai ģeoloģiskos 
objektos;

Or. pl

Pamatojums

No jauna nosakot jēdzienu, tiek paplašināta izpratne par funkciju, kas ir enerģijas vai tās 
avotu uzkrāšana.

Grozījums Nr. 68
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
2. pants — 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “glabāšana” ir enerģijas avotu vai 
oglekļa dioksīda pastāvīga vai pagaidu 
novietošana virszemes vai pazemes 
infrastruktūras objektos vai ģeoloģiskos 
objektos;

(8) “glabāšana” ir enerģijas avotu pastāvīga 
vai pagaidu novietošana virszemes vai 
pazemes infrastruktūras objektos vai 
ģeoloģiskos objektos vai arī ilgstoša un 
videi nekaitīga oglekļa dioksīda 
noglabāšana apakšzemes ģeoloģiskos 
veidojumos;

Or. en

Pamatojums

Oglekļa dioksīda glabāšanas definīcijai vajadzētu atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem 
Padomes Direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2000/60/EK, 
2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1013/2006.
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Grozījums Nr. 69
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. pants — 10. punkts — a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) primārie enerģijas avoti, piemēram, 
nafta, dabasgāze vai akmeņogles, vai 
transformētas enerģijas avoti, piemēram, 
elektroenerģija;

(a) primārie enerģijas avoti, piemēram, 
nafta, dabasgāze, akmeņogles vai 
kodoldegviela, vai transformētas enerģijas 
avoti, piemēram, elektroenerģija;

Or. pl

Pamatojums

Kodoldegviela arī ir primārais enerģijas avots.

Grozījums Nr. 70
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. pants — 10. punkts — b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atjaunojamie enerģijas avoti, piemēram, 
hidroelektrostacijas, biomasa, vēja, saules, 
paisuma un ģeotermiskā enerģija;

Uz tekstu latviešu valodā neattiecas.

Or. pl

Pamatojums

Uz tekstu latviešu valodā neattiecas.
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Grozījums Nr. 71
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
2. pants — 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) „kodoliekārt” ir
(a) bagātināšanas iekārta, kodoldegvielas 
ražošanas iekārta, atomelektrostacija, 
pārstrādes iekārta, pētniecības reaktora 
iekārta, izlietotās kodoldegvielas 
glabātava, kā arī
(b) radioaktīvu atkritumu glabātavas, kas 
atrodas tajā pašā teritorijā un ir tieši 
saistītas ar a) punktā uzskaitītajām 
kodoliekārtām.

Or. en

Pamatojums

Regulai būtu jāattiecas uz visām ar kodolenerģiju saistītām infrastruktūrām. Definīcija tika 
pārņemta no Padomes Direktīvas 2009/71/EURATOM un atbilst 3. panta 1. punkta tekstam.

Grozījums Nr. 72
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants — 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) „apkopoti dati” ir dati, kas apkopoti 
valsts vai reģionālajā līmenī. Ja, veicot 
datu apkopošanu valsts līmenī, tiktu 
izpausti atsevišķa uzņēmuma 
komercdarbību ietekmējoši dati, datu 
apkopošana var notikt reģionālā līmenī. 
Atbilstošu reģionālo līmeni nosaka 
Komisija, balstoties uz attiecīgo 
dalībvalstu vai to pilnvaroto institūciju 
kopīgu priekšlikumu.
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Or. en

Pamatojums

Datu apkopošana valsts līmenī dažās dalībvalstīs nebūtu pietiekama, jo tajās šī regula 
attiektos tikai uz vienu vienīgu uzņēmumu. Tādēļ regulā vajadzētu paredzēt iespēju, ka datus 
var apkopot arī reģionālā līmenī. Tomēr, lai neatstātu paša uzņēmuma ziņā lēmuma 
pieņemšanu par to, kādā līmenī dati tiek apkopoti, atbilstošais reģionālais līmenis būtu 
jānosaka Komisijai, balstoties uz attiecīgo dalībvalstu vai to pilnvaroto institūciju kopīgu 
priekšlikumu.

Grozījums Nr. 73
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants — 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) „īpaša institūcija” ir institūcija, 
kurai saskaņā ar ES tiesību aktiem uzdota 
Kopienas līmeņa enerģijas infrastruktūras 
tīklu daudzgadu attīstības un ieguldījumu 
plānu izstrādāšana un pieņemšana, 
piemēram, attiecībā uz Elektroenerģijas 
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulas 
(EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem 
attiecībā uz piekļuvi tīklam 
elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā1

4. pantu vai attiecībā uz Gāzes pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklu saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā 
uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem2

4. pantu.
1  OV L 211, 14.8.2009., 15. lpp.
2  OV L 211, 14.8.2009., 36. lpp.

Or. en

Pamatojums

Regulas priekšlikumā vairākkārt ir izdarītas atsauces uz šādām īpašām institūcijām (skat. 
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3. panta 2. punktu). Vajadzētu precizēt, ka šis pants īpaši attiecas uz tīklu operatoru 
institūcijām, kas ir paredzētas saistībā ar enerģijas tirgu liberalizēšanas tiesību aktu trešo 
paketi, kura tika pieņemta 2009. gada sākumā. Tāpēc Elektroenerģijas pārvades sistēmu 
operatoru tīkls un Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls regulā būtu precīzi  
jānorāda. Vislabāk un visvienkāršāk to būtu norādīt kopā ar noteikumiem par jēdzieniem, kur 
tad arī ir iespējams precizējums attiecībā uz visu regulu.

Grozījums Nr. 74
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
2. pants — 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) „centralizēta siltumapgāde” vai 
„centralizēta dzesēšana” ir 
siltumenerģijas sadale, izmantojot tvaika, 
karsta ūdens vai atdzesētu šķidrumu tīklu, 
kas savieno centrālo ražošanas 
energoresursu ar daudzām ēkām vai 
vietām, telpu vai procesu sildīšanai vai 
dzesēšanai;

Or. en

Pamatojums

Regulā būtu jāmin centralizētas apkures nodrošināšana un siltuma un elektroenerģijas 
koģenerācija, kā arī jo īpaši centralizēta siltumapgāde un dzesēšana. Lielākā daļa 
elektroenerģijas ražošanas veidu ir efektīvi tad, ja tie rada siltumu vai siltumu un 
elektroenerģiju. Definīcija atbilst formulējumam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2009/28/EK 2. panta g) punktā.

Grozījums Nr. 75
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants — 1. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot proporcionalitātes principu 
attiecībā uz datu vākšanas un ziņošanas 
radīto slogu, dalībvalstis vai iestādes, 
kuram tās šo uzdevumu deleģējušas, no 

1. Ievērojot proporcionalitātes principu 
attiecībā uz datu vākšanas un ziņošanas 
radīto slogu, dalībvalstis vai iestādes, 
kuram tās šo uzdevumu deleģējušas, no 
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2010. gada sākuma un pēc tam reizi divos 
gados apkopo visus šajā regulā noteiktos 
datus un informāciju. 

2011. gada sākuma un pēc tam reizi divos 
gados apkopo visus šajā regulā noteiktos 
datus un informāciju. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā regulu pieņems 2010. gadā, nav reāli prasīt, lai jau 2010. gadā tiktu iesniegti ziņojumi. 
Attiecībā uz īpašo institūciju ziņojumiem, ko sniedz saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, nav 
iespējams jau 2010. gadā iesniegt 10 gadu plānus tīklu attīstībai Kopienas līmenī, kuri 
jāpieņem Eiropas elektroenerģijas tīkla un Eiropas gāzes pārvades tīkla operatoriem, jo 
attiecīgās regulas tiek piemērotas, tikai sākot ar 2011. gada 3. martu. 

Grozījums Nr. 76
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants — 1. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot proporcionalitātes principu 
attiecībā uz datu vākšanas un ziņošanas 
radīto slogu, dalībvalstis vai iestādes, 
kuram tās šo uzdevumu deleģējušas, no 
2010. gada sākuma un pēc tam reizi divos 
gados apkopo visus šajā regulā noteiktos 
datus un informāciju. 

1. Ievērojot proporcionalitātes principu 
attiecībā uz datu vākšanas un ziņošanas 
radīto slogu, dalībvalstis vai iestādes, 
kuram tās šo uzdevumu deleģējušas, no 
2011. gada sākuma un pēc tam reizi divos 
gados apkopo visus šajā regulā noteiktos 
datus un informāciju. 

Or. ro

Pamatojums

Lai būtu pietiekami daudz laika plānu pieņemšanai un publiskošanai, kā arī valsts līmenī 
pieņemamajiem pasākumiem, ar ko nodrošina atbilstību šīs regulas noteikumiem.
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Grozījums Nr. 77
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants — 1. punkts — 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apkopotos datus un informāciju par 
attiecīgajiem projektiem tās paziņo 
Komisijai 2010. gadā, kas ir pirmais 
pārskata gads, un pēc tam reizi divos 
gados. 

Apkopotos datus un informāciju par 
attiecīgajiem projektiem tās paziņo 
Komisijai 2011. gadā, kas ir pirmais 
pārskata gads, un pēc tam reizi divos 
gados. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā regulu pieņems 2010. gadā, nav reāli prasīt, lai jau 2010. gadā tiktu iesniegti ziņojumi. 
Attiecībā uz īpašo institūciju ziņojumiem, ko sniedz saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, nav 
iespējams jau 2010. gadā iesniegt 10 gadu plānus tīklu attīstībai Kopienas līmenī, kuri
jāpieņem Eiropas elektroenerģijas tīkla un Eiropas gāzes pārvades tīkla operatoriem, jo 
attiecīgās regulas tiek piemērotas, tikai sākot ar 2011. gada 3. martu. 

Grozījums Nr. 78
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants — 1. punkts — 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apkopotos datus un informāciju par 
attiecīgajiem projektiem tās paziņo 
Komisijai 2010. gadā, kas ir pirmais 
pārskata gads, un pēc tam reizi divos 
gados. 

Apkopotos datus un informāciju par 
attiecīgajiem projektiem tās paziņo 
Komisijai 2011. gadā, kas ir pirmais 
pārskata gads, un pēc tam reizi divos 
gados. 

Or. ro

Pamatojums

Ņemot vērā informācijas apkopošanas un sniegšanas radīto slogu un to, ka informāciju 
apkopo, sākot ar 2010. gadu, ir svarīgi, lai datus paziņotu pēc tam, kad ir nodrošināts 
pietiekami daudz laika 1. daļā minēto uzdevumu izpildei. Tādēļ 2011. gads šķiet pienācīgs 
termiņš pirmā ziņojuma iesniegšanai.
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Grozījums Nr. 79
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis novērš vairākkārtēju datu 
vākšanu un samazina izmaksas 
uzņēmumiem.

2. Dalībvalstis novērš vairākkārtēju datu 
vākšanu, ko jau nosaka pašreiz spēkā 
esošie ES noteikumi, un samazina 
izmaksas uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Šādi būtu jānovērš ziņojumu sniegšanas pienākuma dubultošanās un pārmērīgi lielais 
administratīvais slogs.  

Grozījums Nr. 80
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
5. pants — 1. punkts — a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) plānotās vai būvējamās jaudas; (a) plānotās vai būvējamās jaudas 
ražošanai, transportam vai uzglabāšanai, 
norādot, kuras jaudas tiek vēl tikai 
plānotas un kuras jau ir būvējamās 
jaudas;

Or. pl

Pamatojums

Lai izvērtētu energoapgādes drošību, ir svarīgi nošķirt tos investīciju projektus, kurus var 
uzskatīt par „drošiem” un kurus drīzumā varētu uzlabot, no tiem projektiem, kuri vēl tiek tikai 
plānoti. Lēmumu pieņemšanas process var radīt neskaidrību ražošanas nozarē. Arī transporta 
nozarē grūtības var radīt sarežģītā atļauju piešķiršanas kārtība.
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Grozījums Nr. 81
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
5. pants — 1. punkts — aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sīkāka informācija par finansējumu, 
jo īpaši paredzētajām summām un 
finansējuma avotiem, tostarp valsts 
ieguldītajiem līdzekļiem investīciju 
projektos;

Or. en

Pamatojums

Lai varētu veikt izmaksu novērtējumus un mērķtiecīgi izmantot publiskos līdzekļus, ir svarīgi 
sniegt informāciju par paredzētajiem enerģētikas infrastruktūras finansējuma avotiem, jo 
īpaši summām un to, cik lielu daļu projektos iegulda ES un dalībvalstis. 

Grozījums Nr. 82
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants — 1. punkts — ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) informācija, pamatojoties uz kuru 
piešķir nepieciešamās būvatļaujas;

Or. en

Pamatojums

Kā ierosināts Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumā (TEN/411), saskaņā ar šo 
regulu būtu jāizvērtē arī tie panākumi iesniegto projektu īstenošanā, kuri gūti, ņemot vērā 
plānoto laika grafiku.
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Grozījums Nr. 83
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
5. pants — 1. punkts — e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tehnoloģijas, kas paaugstina piegāžu 
drošību, piemēram, plūsmas pretējā 
virzienā, iespējas pāriet uz citu kurināmo 
vai citas attiecīgas iekārtas;

(e) tehnoloģijas, kas paaugstina piegāžu 
drošību, piemēram, sistēmu savstarpējās
plūsmas pretējā virzienā, iespējas pāriet uz 
citu kurināmo vai citas attiecīgas iekārtas;

Or. pl

Pamatojums

Transports attiecas uz visu ES.

Grozījums Nr. 84
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) laika periods, kurā infrastruktūra nav 
pieejama, ja tiek veikti modernizēšanas 
pasākumi;  

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu būtu jānodrošina, ka, ja tiek veikti modernizēšanas pasākumi, dara zināmu, 
cik ilgi iekārta nav pieejama un kādas tam ir sekas.  
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Grozījums Nr. 85
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
5. pants — 3. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumā, kas noteikts 3. pantā, 
norāda uzstādīto jaudu apjomu attiecīgā 
pārskata gada sākumā. 

3. Paziņojumā, kas noteikts 3. pantā, 
norāda uzstādīto ražošanas, transporta un 
uzglabāšanas jaudu apjomu attiecīgā 
pārskata gada sākumā.

Or. pl

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt precīzāku formulējumu.

Grozījums Nr. 86
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
5. pants — 3. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumā, kas noteikts 3. pantā, 
norāda uzstādīto jaudu apjomu attiecīgā 
pārskata gada sākumā. 

3. Paziņojumā, kas noteikts 3. pantā, 
norāda uzstādīto un pieejamo jaudu 
apjomu attiecīgā pārskata gada sākumā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.
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Grozījums Nr. 87
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
6. pants — 1. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, to deleģētās iestādes vai 
attiecīgos gadījumos institūcijas, kurām 
uzticēti konkrēti investīciju plāni ES 
enerģētikas nozarē, nodrošina, ka 
Komisijai paziņotie dati un informācija ir 
kvalitatīva, atbilstoša, precīza, skaidra, 
saskaņota un tiek sniegta laikus.

1. Dalībvalstis, to deleģētās iestādes vai 
attiecīgos gadījumos institūcijas, kurām 
uzticēti konkrēti investīciju plāni ES 
enerģētikas nozarē, nodrošina, ka 
Komisijai paziņotie dati un informācija ir 
kvalitatīva, atbilstoša, precīza, skaidra, 
saskaņota un tiek sniegta laikus, un 
rūpējas par to, lai investīcijas enerģētikas 
infrastruktūrā pilnībā atbilstu valstu 
mērķiem attiecībā uz enerģiju, ko iegūst 
no ilgtspējīgiem, atjaunojamiem avotiem, 
un lai tās atbilstu valstu rīcības plāniem 
saistībā ar atjaunojamo enerģiju.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo regulu sniegtā informācija būtu jāizmanto kopā ar informāciju, kas apkopota 
saistībā ar valstu rīcības plāniem atjaunojamās enerģijas jomā, jāpapildina tā, un tai 
vajadzētu būt pilnībā atbilstošai, lai varētu sasniegt ES mērķus attiecībā uz atjaunojamo 
enerģiju. Skatīt arī 10. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 88
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. pants — 1. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, to deleģētās iestādes vai 
attiecīgos gadījumos institūcijas, kurām 
uzticēti konkrēti investīciju plāni ES 
enerģētikas nozarē, nodrošina, ka 
Komisijai paziņotie dati un informācija ir 
kvalitatīva, atbilstoša, precīza, skaidra, 
saskaņota un tiek sniegta laikus.

1. Dalībvalstis, to deleģētās iestādes vai 
attiecīgos gadījumos īpašas institūcijas, 
kurām uzticēti konkrēti investīciju plāni ES 
enerģētikas nozarē, nodrošina, ka 
Komisijai paziņotie dati un informācija ir 
kvalitatīva, atbilstoša, precīza, skaidra, 
saskaņota un tiek sniegta laikus.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no jaunās definīcijas 2. panta 10.a punkta ab) apakšpunktā, ar ko precizē, ka 
Eiropas elektroenerģijas tīkla un Eiropas gāzes pārvades tīkla operatoru gadījumā runa ir 
par šādām „īpašām institūcijām”.

Grozījums Nr. 89
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
6. pants — 1. punkts — 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Institūcijas, kurām uzticēti konkrēti 
investīciju plāni ES enerģētikas nozarē, 
paziņojamajiem datiem un informācijai 
pievieno attiecīgus dalībvalstu komentārus 
par savākto datu un informācijas kvalitāti.

Institūcijas, kurām uzticēti konkrēti 
investīciju plāni ES enerģētikas nozarē, 
paziņojamajiem datiem un informācijai 
pievieno attiecīgus dalībvalstu komentārus 
par savākto datu un informācijas kvalitāti 
un atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm un iestādēm, kas darbojas dalībvalstu uzdevumā vai vajadzības gadījumā atbild 
par investīciju projektiem ES enerģētikas infrastruktūrai, ir jānodrošina ne tikai apkopotās 
informācijas kvalitāte, bet arī tās atbilstība. 

Grozījums Nr. 90
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. pants — 1. punkts — 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Institūcijas, kurām uzticēti konkrēti 
investīciju plāni ES enerģētikas nozarē, 
paziņojamajiem datiem un informācijai 
pievieno attiecīgus dalībvalstu komentārus 
par savākto datu un informācijas kvalitāti.

Īpašas institūcijas, kurām uzticēti konkrēti 
investīciju plāni ES enerģētikas nozarē, 
paziņojamajiem datiem un informācijai 
pievieno attiecīgus dalībvalstu komentārus 
par savākto datu un informācijas kvalitāti.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no jaunās definīcijas 2. panta 10.a punkta ab) apakšpunktā, ar ko precizē, ka 
Eiropas elektroenerģijas tīkla un Eiropas gāzes pārvades tīkla operatoru gadījumā runa ir 
par šādām „īpašām institūcijām”.

Grozījums Nr. 91
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
6. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var publicēt datus un 
informāciju, kas tai nosūtīta saskaņā ar šo 
regulu, jo īpaši 10. panta 3. punktā minētos 
analītiskos apskatus, ja šie dati un 
informācija tiek publicēta apkopotā veidā, 
neizpaužot sīkākas ziņas par konkrētiem 
uzņēmumiem.

2. Komisija publicē datus un informāciju, 
kas tai nosūtīta saskaņā ar šo regulu, jo 
īpaši 10. panta 3. punktā minētos 
analītiskos apskatus. Turklāt Komisija 
nodrošina piekļuvi vides informācijai 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1367/2006 
par to, kā Kopienas iestādēm un 
struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju 
par pieeju informācijai, sabiedrības 
dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem 1.

Dalībvalstīm vai to deleģētajām iestādēm 
attiecībā uz komerciāli sensitīviem datiem 
vai informāciju ir jāievēro 
konfidencialitāte.

Dalībvalstīm vai to deleģētajām iestādēm 
attiecībā uz komerciāli sensitīviem datiem 
vai informāciju ir jāievēro konfidencialitāte 
saskaņā ar noteikumiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. 
janvāra Direktīvā 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai 2.
1 OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.

2 OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pielāgot regulas noteikumus Orhūsas Konvencijai un attiecīgajiem 
tiesību aktiem, kas īstenojami EK un dalībvalstu līmenī, jo īpaši Orhūsas regulai un direktīvai 
par vides informācijas pieejamību sabiedrībai. 
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Grozījums Nr. 92
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
6. pants — 2. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var publicēt datus un 
informāciju, kas tai nosūtīta saskaņā ar šo 
regulu, jo īpaši 10. panta 3. punktā minētos 
analītiskos apskatus, ja šie dati un 
informācija tiek publicēta apkopotā veidā, 
neizpaužot sīkākas ziņas par konkrētiem 
uzņēmumiem.

2. Komisija ar dalībvalstu piekrišanu var 
publicēt datus un informāciju, kas tai 
nosūtīti saskaņā ar šo regulu, jo īpaši 
10. panta 3. punktā minētos analītiskos 
apskatus, ja šie dati un informācija tiek 
publicēti apkopotā veidā, turklāt
neizpaužot sīkākas ziņas par konkrētiem 
uzņēmumiem, vai publicēti tādā veidā, lai 
tos nevarētu izsecināt, jo īpaši tad, ja 
attiecīgajā dalībvalstī atrodas tikai viens 
šāds uzņēmums.

Or. pl

Pamatojums

Tehniska informācija apkopotā veidā ne vienmēr nodrošina slepenas uzņēmumu informācijas 
neizpaušanu, jo īpaši tad, ja dalībvalstī ir tikai viens šāds uzņēmums.

Grozījums Nr. 93
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
6. pants — 2. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var publicēt datus un 
informāciju, kas tai nosūtīta saskaņā ar šo 
regulu, jo īpaši 10. panta 3. punktā minētos 
analītiskos apskatus, ja šie dati un 
informācija tiek publicēta apkopotā veidā, 
neizpaužot sīkākas ziņas par konkrētiem 
uzņēmumiem.

2. Komisija var publicēt datus un 
informāciju, kas tai nosūtīta saskaņā ar šo 
regulu, jo īpaši 10. panta 3. punktā minētos 
analītiskos apskatus, ja šie dati un 
informācija tiek publicēta apkopotā veidā, 
neizpaužot sīkākas ziņas par konkrētiem 
uzņēmumiem, kuri nav iekļauti biržas 
sarakstā un kuru ievērojama daļa 
nepieder valstij, un ziņas par fiziskām 
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personām.

Or. fr

Pamatojums

Ja runa ir par uzņēmumiem, kuri iekļauti biržas saraktā un kuru ievērojama daļa pieder 
valstij, šo informāciju publicē, un tai nav jābūt konfidenciālai. Šā grozījuma mērķis ir 
nodrošināt lielāku pārredzamību iesaistītajām pusēm.

Grozījums Nr. 94
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
6. pants — 2. punkts — 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var publicēt datus un 
informāciju, kas tai nosūtīta saskaņā ar šo 
regulu, jo īpaši 10. panta 3. punktā minētos 
analītiskos apskatus, ja šie dati un 
informācija tiek publicēta apkopotā veidā, 
neizpaužot sīkākas ziņas par konkrētiem 
uzņēmumiem.

2. Komisija var publicēt apkopotus datus
un informāciju, kas tai nosūtīta saskaņā ar 
šo regulu, jo īpaši 10. panta 3. punktā 
minētos analītiskos apskatus, ja šie dati un 
informācija tiek publicēta apkopotā veidā 
valsts vai reģionālā līmenī, neizpaužot 
sīkākas ziņas par konkrētiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Publicējot apkopotu informāciju, ir jānovērš neizdevīgi konkurences apstākļi, kas varētu 
rasties mazās valstīs, kurās darbojas tikai viens operators vai daži operatori. To varētu 
atrisināt, reģionālā līmenī ieviešot informācijas šifrēšanu. Uz šo informācijas šifrēšanu ir 
īpaši jānorāda.

Grozījums Nr. 95
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija atbild par saskaņā ar šo regulu Komisija atbild par to plānošanai
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paziņoto datu un informācijas saņemšanai, 
glabāšanai un apstrādei nepieciešamo IT 
resursu izstrādi, hostingu jeb mitināšanu, 
pārvaldību un uzturēšanu.

paredzēto IT resursu izstrādi, hostingu jeb 
mitināšanu, pārvaldību un uzturēšanu, kuri 
nepieciešami, lai saņemtu, glabātu un 
apstrādātu saskaņā ar šo regulu paziņotos 
datus un informāciju par enerģētikas 
infrastruktūru.

Or. pl

Pamatojums

Jāprecizē, kādam nolūkam paredzēta šīs informācijas apstrāde.

Grozījums Nr. 96
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
10. pants — 1. punkts — ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, un 
attiecīgos gadījumos uz citiem datu 
avotiem, tostarp datiem, kurus Komisija ir 
iegādājusies, Komisija vismaz reizi divos 
gados veic ES enerģētikas sistēmas sektoru 
strukturālo pārmaiņu un perspektīvu analīzi 
ar šādiem konkrētiem mērķiem:

1. Pamatojoties uz saņemtajiem datiem un 
attiecīgos gadījumos uz citiem datu 
avotiem, tostarp valstu rīcības plāniem 
atjaunojamās enerģijas jomā, un jo īpaši 
datiem par decentralizētiem 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, kuru 
jauda ir mazāka nekā pielikumā noteiktie 
jaudas lielumi, kā arī datiem, kurus 
Komisija ir iegādājusies, Komisija vismaz 
reizi divos gados veic ES enerģētikas 
sistēmas sektoru strukturālo pārmaiņu un 
perspektīvu analīzi ar šādiem konkrētiem 
mērķiem:

Or. en

Pamatojums

Komisijai, izstrādājot rīcības plānus, būtu jāņem vērā arī tie decentralizētie atjaunojamie 
enerģijas avoti, kuri, lai arī uz tiem neattiecas regulas noteikumi, tiks iekļauti valstu rīcības 
plānos atjaunojamās enerģijas jomā. Jāņem vērā arī iespējamais saražotās enerģijas 
pārpalikums, un Komisijas izstrādātajos rīcības plānos tas būtu jāizklāsta. Skatīt arī 6. panta 
2. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 97
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
10. pants — 1. punkts — a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) identificēt iespējamos enerģijas 
pieprasījuma un piedāvājuma trūkumus;

(a) identificēt iespējamos enerģijas 
pieprasījuma un piedāvājuma trūkumus un 
pārpalikumus energoapgādē, tostarp 
siltuma pārpalikumu, ko rada rūpnieciskā 
un elektroenerģijas ražošana un ko 
izmanto centralizētā siltumapgādē un 
dzesēšanā;

Or. en

Pamatojums

Komisijai, izstrādājot rīcības plānus, būtu jāņem vērā arī tie decentralizētie atjaunojamie 
enerģijas avoti, kuri, lai arī uz tiem neattiecas regulas noteikumi, tiks iekļauti valstu rīcības 
plānos atjaunojamās enerģijas jomā. Jāņem vērā arī iespējamais saražotās enerģijas 
pārpalikums, un Komisijas izstrādātajos rīcības plānos tas būtu jāizklāsta. Skatīt arī 6. panta 
2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 98
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
10. pants — 1. punkts — ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) apzināt risku, kas saistīts ar 
pārmērīgi lielu atkarību no vienas 
enerģētikas infrastruktūras;  

Or. fr
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Grozījums Nr. 99
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
10. pants — 1. punkts — ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pārraudzīt trešo valstu investīciju 
projektus;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pielikuma 2.1. un 3.2. punkta grozījumus.

Grozījums Nr. 100
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
10. pants — 1. punkts — cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) izvērtēt investīciju projektu attīstību, 
sākot ar būvatļauju piešķiršanas datumu;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi zināt, kas ir noticis ar projektu pēc būvatļaujas saņemšanas un, jo īpaši, cik ilgs 
laiks pagājis, līdz infrastruktūra sākusi darboties. 

Grozījums Nr. 101
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
10. pants — 1. punkts — cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) pārbaudīt, kā dalībvalstis ievēro 
savus pienākumus jo īpaši attiecībā uz 
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atjaunojamiem enerģijas avotiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
10. pants — 1. punkts — cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) izvērtēt tīklu nolietojumu un 
investīciju nepieciešamību.

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
10. pants — 1. punkts — 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, ka, veicot 1. punktā 
minētos novērtējumus, projekti, kas 
atrodas agrīnā attīstības stadijā, tiek 
vērtēti pēc tā, cik lielas ir iespējas tos 
pabeigt. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai novērtējumi neradītu nepareizu priekšstatu par situāciju. 
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Grozījums Nr. 104
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
10. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto veidu
analītisko apskatu sagatavošanā Komisijai
var palīdzēt eksperti no dalībvalstīm un/vai 
citi attiecīgajā jomā kompetenti eksperti.

2. Analītisko apskatu sagatavošanā 
Komisija apspriežas ar iestādēm, kas 
atbild par investīciju plāniem ES 
enerģētikas nozarē, un tai var palīdzēt 
eksperti no dalībvalstīm un/vai citi 
attiecīgajā jomā kompetenti eksperti.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
10. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto veidu 
analītisko apskatu sagatavošanā Komisijai 
var palīdzēt eksperti no dalībvalstīm un/vai 
citi attiecīgajā jomā kompetenti eksperti.

2. Šā panta 1. punktā minēto veidu 
analītisko apskatu sagatavošanā Komisija 
apspriežas ar sabiedrību, tostarp visām 
attiecīgajām grupām un apvienībām, un 
tai var palīdzēt eksperti no dalībvalstīm 
un/vai citi attiecīgajā jomā kompetenti 
eksperti.

Or. en

Pamatojums

Komisijai, izstrādājot rīcības plānus EK enerģētikas politikas jomā, būtu jāparedz plaša 
sabiedrības iesaistīšanās.
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Grozījums Nr. 106
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
10. pants — 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija informē dalībvalstis par to 
pasākumu novērtējuma rezultātiem, kuri 
nepieciešami investīciju deficīta vai 
nepareizu investīciju riska mazināšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis saņemtu informāciju par novērtējuma rezultātiem.

Grozījums Nr. 107
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
10. pants — 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar ieinteresētajām pusēm var 
apspriest šādu analīžu rezultātus. Veiktās 
analīzes Komisija nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, un 
tās publicē.

3. Komisija ar ieinteresētajām pusēm var 
apspriest šādu analīžu rezultātus saskaņā 
ar 6. panta 1. punktu. Veiktās analīzes 
Komisija nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai, un tās publicē.

Or. nl

Pamatojums

Komisija, ja tā vēlas, var apspriest novērtējumus ar ieinteresētajām pusēm. Holandiešu 
lietotais termins „betrokken partijen” (attiecīgās puses) nav tik precīzs kā angļu termins 
„interested parties” (ieinteresētās puses). Tādēļ būtu jānorāda uz 6. panta 1. punktu, kurā šīs 
puses ir minētas.
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Grozījums Nr. 108
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
10. pants — 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai nodrošinātu dažādu ar 
pārraudzību saistītu publikāciju 
savstarpējo saskaņotību, Komisijai jāņem 
vērā ilggadējie investīciju projekti 
enerģētikas infrastruktūras jomā, kurus 
izstrādājušas īpašas iestādes, ko izveidoja 
saskaņā ar citiem attiecīgiem tiesību 
aktiem, piemēram, Regulu (EK) 
Nr. 714/2009.  

Or. pl

Pamatojums

Sniegtai informācijai jābūt saskaņotai.

Grozījums Nr. 109
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
11. pants — 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai uzlabotu informācijas kvalitāti, 
Komisija, veicot 1. punktā minēto 
novērtējumu, vajadzības gadījumā 
pārbauda pielikumā noteiktās 
robežvērtības un var pieprasīt, lai 
dalībvalstis precizētu infrastruktūras vai 
plānoto vai būvējamo jaudu galvenās 
īpašības.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīgs „šablons”, kurā ir apkopotas infrastruktūras vai plānoto vai būvējamo jaudu 
galvenās īpašības, jo šīs „galvenās īpašības”, kaut arī minētas 5. panta 1. punkta 
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b) apakšpunktā, nav definētas. Taču prasība izveidot sarakstu šajā regulā kavētu tās 
īstenošanu (skatīt arī Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu TEN/411).

Grozījums Nr. 110
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
Pielikums — 1. punkts — -1.1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.1. Ieguve
– Ieguves iekārtas ar jaudu vismaz 
20 000 barelu dienā vai vairāk.

Or. en

Pamatojums

Šādi nodrošina saskaņotību ar visu ierosinātās regulas tekstu.

Grozījums Nr. 111
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 1. punkts — 1.1. apakšpunkts — pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmums ir ķīmiskās rūpnīcas, kurās 
neražo kurināmo un/vai motoru degvielas, 
vai tos iegūst tikai kā blakusproduktus.

Izņēmums ir ķīmiskās rūpnīcas, kurās 
neražo kurināmo un/vai motoru degvielas, 
vai tos iegūst tikai kā blakusproduktus 
(mazāk nekā 10 % no gada produkcijas —
noteikti, pamatojoties uz daudzumu).

Or. en

Pamatojums

Tehnisks precizējums.



PE430.916v01-00 50/63 AM\798540LV.doc

LV

Grozījums Nr. 112
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
Pielikums — 1. punkts — 1.2. apakšpunkts — pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos projektos ietilpst arī investīcijas 
transporta sistēmu sanācijai un 
izmantošanai dabasgāzes un naftas 
caurulēm, sistēmu izveidošanai datu 
pārvaldībai un simultānai uzskaitīšanai, 
tādu sistēmu izveidošanai un 
pielietošanai, kas palielina naftas 
produktu piegādes drošību.

Neattiecas uz cauruļvadiem militāriem 
nolūkiem un cauruļvadiem piegādēm 
pārstrādes iekārtām, kuras neietilpst 
1.1. punktā noteiktajā jomā.

Neattiecas uz cauruļvadiem militāriem 
nolūkiem un cauruļvadiem piegādēm 
pārstrādes iekārtām, kuras neietilpst 
1.1. punktā noteiktajā jomā.

Or. ro

Pamatojums

Šajos projektos ietilpst arī investīcijas transporta sistēmu sanācijai un izmantošanai 
dabasgāzes un naftas caurulēm, sistēmu izveidošanai datu pārvaldībai un simultānai 
uzskaitīšanai, tādu sistēmu izveidošanai un pielietošanai, kas palielina naftas produktu 
piegādes drošību.

Grozījums Nr. 113
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 1. punkts — 1.2. apakšpunkts — pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neattiecas uz cauruļvadiem militāriem 
nolūkiem un cauruļvadiem piegādēm 
pārstrādes iekārtām, kuras neietilpst 
1.1. punktā noteiktajā jomā.

Neattiecas uz cauruļvadiem piegādēm 
pārstrādes iekārtām, kuras neietilpst 1.1. 
punktā noteiktajā jomā.

Or. en
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Pamatojums

Militāriem nolūkiem paredzētās iekārtas nevajadzētu uzskatīt par izņēmumu, jo šādi, 
pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts definīciju, tiek izslēgta liela daļa no infrastruktūras. Šis 
grozījums būtu jāpiemēro arī tad, ja Komisija vēlāk šo norādi uzskata par konfidenciāla 
rakstura informāciju.

Grozījums Nr. 114
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
Pielikums — 1. punkts — 1.3. apakšpunkts — pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos projektos ietilpst arī investīcijas 
naftas un naftas produktu glabāšanas 
iekārtu izmantošanai un sistēmu 
izveidošanai datu pārvaldībai un 
simultānai uzskaitīšanai.

Neattiecas uz tvertnēm, kas paredzētas 
militāriem nolūkiem, un tvertnēm 
piegādēm pārstrādes iekārtām, kuras 
neietilpst 1.1. punktā noteiktajā jomā.

Neattiecas uz tvertnēm, kas paredzētas 
militāriem nolūkiem, un tvertnēm 
piegādēm pārstrādes iekārtām, kuras 
neietilpst 1.1. punktā noteiktajā jomā.

Or. ro

Pamatojums

Šajos projektos būtu jāietilpst arī investīcijām naftas un naftas produktu glabāšanas iekārtu 
izmantošanai un sistēmu izveidošanai datu pārvaldībai un simultānai uzskaitīšanai.

Grozījums Nr. 115
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 1. punkts — 1.3. apakšpunkts — pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neattiecas uz tvertnēm, kas paredzētas 
militāriem nolūkiem, un tvertnēm
piegādēm pārstrādes iekārtām, kuras 
neietilpst 1.1. punktā noteiktajā jomā.

Neattiecas uz tvertnēm, kas paredzētas 
piegādēm pārstrādes iekārtām, kuras 
neietilpst 1.1. punktā noteiktajā jomā.
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Or. en

Pamatojums

Militāriem nolūkiem paredzētās iekārtas nevajadzētu uzskatīt par izņēmumu, jo šādi, 
pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts definīciju, tiek izslēgta liela daļa no infrastruktūras. Šis 
grozījums būtu jāpiemēro, protams, arī tad, ja Komisija vēlāk šo norādi uzskata par 
konfidenciāla rakstura informāciju.

Grozījums Nr. 116
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
Pielikums — 2. punkts — -2.1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-2.1. Ieguve
– Ieguves iekārtas ar jaudu vismaz 
0,1 milj. m3 dienā vai vairāk.

Or. en

Pamatojums

Šādi nodrošina saskaņotību ar visu ierosinātās regulas tekstu.

Grozījums Nr. 117
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
Pielikums — 2. punkts — 2.1. apakšpunkts — 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Cauruļvadi un projekti, kas ir kopējās 
interesēs pēc vadlīnijām, kuras noteiktas ar 
EK līguma 155. pantu.

Cauruļvadi, kas ir svarīgi savienojumi 
valstu vai starptautiskos savstarpēji 
savienotos tīklos un cauruļvados, un
projekti, kas ir kopējās interesēs pēc 
vadlīnijām, kuras noteiktas ar EK līguma 
155. pantu, kā arī projekti, kas minēti 
pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulā 
(EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido 
programmu ekonomikas atveseļošanas 
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atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo 
palīdzību projektiem enerģētikas jomā 1.

________________
1 OV L 200, 31.7.2009., 31. lpp.

Or. en

Pamatojums

Apspriežoties ar Eiropas Parlamenta Juridisko dienestu.

Grozījums Nr. 118
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
Pielikums — 2. punkts — 2.1. apakšpunkts — pēdējā rindkopa a (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos projektos ietilpst arī investīcijas 
transporta sistēmu sanācijai un 
izmantošanai dabasgāzes caurulēm, 
sistēmu izveidošanai datu pārvaldībai un 
simultānai uzskaitīšanai un tādu sistēmu 
izveidošanai, kas palielina dabasgāzes 
apgādes drošību.

Or. ro

Pamatojums

Šajos projektos būtu jāietilpst arī investīcijām transporta sistēmu sanācijai un izmantošanai 
dabasgāzes caurulēm, sistēmu izveidošanai datu pārvaldībai un simultānai uzskaitīšanai un 
tādu sistēmu izveidošanai, kas palielina dabasgāzes apgādes drošību.
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Grozījums Nr. 119
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
Pielikums — 2. punkts — 2.3. apakšpunkts — 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Datortehnika un programmatūra, ar ko 
pārrauga gāzes krājumus un savlaicīgi 
ziņo par tiem kompetentajām ES 
aģentūrām.

Or. en

Pamatojums

Šīs IT sistēmas ieviešana ir nozīmīgs ieguldījums infrastruktūrā, un tā ir noteikti 
nepieciešama, lai pastiprinātu un uzlabotu centienus radīt labi funkcionējošu brīdināšanas un 
novēršanas sistēmu gāzes apgādes drošības jomā. Šādi tiek nodrošināta arī pareiza N-1 
programmas piemērošana.

Grozījums Nr. 120
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
Pielikums — 2. punkts — 2.3. apakšpunkts — pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos projektos ietilpst arī investīcijas 
dabasgāzes uzglabāšanas iekārtu 
izmantošanai un sistēmu izveidošanai 
datu pārvaldībai un simultānai 
uzskaitīšanai.

Neattiecas uz gāzes cauruļvadiem, 
termināļiem un iekārtām, kas paredzēti 
militāriem nolūkiem vai kas paredzēti tādu 
ķīmisko uzņēmumu apgādei ar gāzi, kas 
neražo energoproduktus vai tos iegūst tikai 
kā blakusproduktus.

Neattiecas uz gāzes cauruļvadiem, 
termināļiem un iekārtām, kas paredzēti 
militāriem nolūkiem vai kas paredzēti tādu 
ķīmisko uzņēmumu apgādei ar gāzi, kas 
neražo energoproduktus vai tos iegūst tikai 
kā blakusproduktus.

Or. ro
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Pamatojums

Šajos projektos būtu jāietilpst arī investīcijām dabasgāzes uzglabāšanas iekārtu izmantošanai 
un sistēmu izveidošanai datu pārvaldībai un simultānai uzskaitīšanai.

Grozījums Nr. 121
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 2. punkts — 2.3. apakšpunkts — pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neattiecas uz gāzes cauruļvadiem, 
termināļiem un iekārtām, kas paredzēti
militāriem nolūkiem vai kas paredzēti tādu 
ķīmisko uzņēmumu apgādei ar gāzi, kuri 
neražo energoproduktus vai tos iegūst tikai 
kā blakusproduktus.

Neattiecas uz gāzes cauruļvadiem, 
termināļiem un iekārtām, kas paredzētas
tādu ķīmisko uzņēmumu apgādei ar gāzi, 
kuri neražo energoproduktus vai tos iegūst 
tikai kā blakusproduktus.

Or. en

Pamatojums

Militāriem nolūkiem paredzētās iekārtas nevajadzētu uzskatīt par izņēmumu, jo šādi, 
pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts definīciju, tiek izslēgta liela daļa no infrastruktūras. Šis 
grozījums būtu jāpiemēro, protams, arī tad, ja Komisija vēlāk šo norādi uzskata par 
konfidenciāla rakstura informāciju.

Grozījums Nr. 122
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a AKMEŅOGLES, LIGNĪTS UN 
NAFTAS SLĀNEKLIS 
– Jaunas vai paplašinātas virszemes 
iekārtas, kas gadā saražo [xx] tonnas vai 
vairāk.
– Jaunas vai paplašinātas apakšzemes 
iekārtas, kas gadā saražo [xx] tonnas vai 
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vairāk.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ogles ir minētas enerģijas avotu definīcijā, pielikumā būtu jāiekļauj arī sadaļa par ogļu 
infrastruktūru.

Grozījums Nr. 123
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
Pielikums — 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ogles
– Ieguves iekārtas ar jaudu, kas ir XXX 
vai vairāk.
– Ražošanas iekārtas ar jaudu, kas ir 
XXX vai vairāk.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 3. punkts — 3.1. apakšpunkts — 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Koncentrētas saules termiskās enerģijas, 
ģeotermiskās enerģijas un fotoelementu 
iekārtas (ģeneratori ar vienības jaudu 
10 MW un lielāku).

– Koncentrētas saules termiskās enerģijas 
un ģeotermiskās enerģijas iekārtas 
(ģeneratori ar vienības jaudu 10 MW un 
lielāku), kā arī fotoelementu iekārtas (ar 
jaudu 1 MW un lielāku);

Or. en

Pamatojums

Fotoelementu iekārtām ierosinātā robežvērtība acīmredzot ir krietni par augstu, un, nosakot 
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to, nav ņemta vērā fotoelementu tehnoloģijas decentralizētā struktūra. Saglabājot 10 MW 
lielo robežvērtību, tas galvenokārt nozīmētu, ka regula attiecas uz mazāk nekā 10 % no 
fotoelementu iekārtām.

Grozījums Nr. 125
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
Pielikums — 3. punkts — 3.1. apakšpunkts — 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Koncentrētas saules termiskās enerģijas, 
ģeotermiskās enerģijas un fotoelementu 
iekārtas (ģeneratori ar vienības jaudu 
10 MW un lielāku).

– Koncentrētas saules termiskās enerģijas, 
ģeotermiskās enerģijas un fotoelementu 
iekārtas (ģeneratori ar vienības jaudu 
5 MW un lielāku).

Or. en

Pamatojums

Aptuveni rēķinot, regula attiektos uz mazāk nekā 10 % no fotoelementu iekārtām, ja tiek 
saglabāta 10 MW lielā robežvērtība.

Grozījums Nr. 126
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 3. punkts — 3.1. apakšpunkts — 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Iekārtas elektroenerģijas ģenerācijai no 
biomasas/atkritumiem (ģeneratori ar 
vienības jaudu 10 MW un lielāku).

– Iekārtas elektroenerģijas ražošanai no 
biomasas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā,
vai atkritumiem (ģeneratori ar vienības 
jaudu 5 MW un lielāku).

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
Pielikums — 3. punkts — 3.1. apakšpunkts — 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Decentralizētas iekārtas enerģijas 
ražošanai no atjaunojamiem avotiem, 
kuras ir saistītas ar elektroenerģijas tīklu 
vai gūst labumu no atpirkšanas līguma ar 
uzņēmumu, kura kopējā ražošanas jauda 
ir vairāk nekā 10 MW.   

Or. fr

Grozījums Nr. 128
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 3. punkts — 3.2. apakšpunkts — 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Pārvades gaisvadu līnijas, ja tās 
paredzētas 150 kV un augstākam 
spriegumam.

– Pārvades gaisvadu līnijas, ja tās 
paredzētas 100 kV un augstākam 
spriegumam.

Or. en

Pamatojums

Nosakot 150 kV lielu robežvērtību, daudzas plānotās līnijas ar 110 kV lielu spriegumu dažās 
dalībvalstīs varētu tikt izslēgtas. 
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Grozījums Nr. 129
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
Pielikums — 3. punkts — 3.2. apakšpunkts — 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Projekti, kas ir kopējās interesēs pēc 
vadlīnijām, kuras noteiktas ar EK līguma 
155. pantu.

– Projekti, kas ir kopējās interesēs pēc 
vadlīnijām, kuras noteiktas ar EK līguma 
155. pantu, un projekti, kas minēti 
pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulā 
(EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido 
programmu ekonomikas atveseļošanas 
atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo 
palīdzību projektiem enerģētikas jomā 1.
________________
1 OV L 200, 31.7.2009., 31. lpp.

Or. en

Pamatojums

Apspriežoties ar Eiropas Parlamenta Juridisko dienestu.

Grozījums Nr. 130
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 3. punkts — 3.2. apakšpunkts — 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Centralizētas siltumapgādes cauruļvadi,
kuru diametrs ir 300 mm vai vairāk.

Or. en

Pamatojums

Centralizētas siltumapgādes infrastruktūrām ir stratēģiski svarīga nozīme, lai sasniegtu 
mērķus, līdz 2020. gadam nodrošināt lielāku efektivitāti un palielināt atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu siltuma ražošanas un dzesēšanas tirgos. Priekšlikumā būtu jānorāda uz 
šīm infrastruktūrām.
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Grozījums Nr. 131
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 3. punkts — 3.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.a. Glabāšanas iekārtas/glabātavas un 
citas kodoliekārtas
– Elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas.
– Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas 
iekārtas.
– Kodoliekārtas, kas nav minētas 
3.1. punkta 1. ievilkumā un 3.3. punkta 
2. ievilkumā.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
Pielikums — 5. punkts — -5.1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-5.1. Uztveršana
– CO2 uztveršanas iekārtas, kuras 
(vajadzības gadījumā) ir saistītas ar 
1.1. punktā un 3.1. punktā minētajām 
ražošanas iekārtām un kuru uztveršanas 
jauda ir 100 kt gadā vai vairāk.    

Or. en

Pamatojums

Šādi nodrošina saskaņotību ar visu ierosinātās regulas tekstu.
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Grozījums Nr. 133
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
Pielikums — 5. punkts — 5.2. apakšpunkts — 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šādi nodrošina saskaņotību ar visu ierosinātās regulas tekstu.

Grozījums Nr. 134
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
Pielikums — 5. punkts — 5.2. apakšpunkts — pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā apakšpunktā iekļauj arī projektus, 
kas saistīti ar oglekļa dioksīda glabāšanu 
ģeoloģiskās glabātavās, kuras paredzētas 
regulā, ar ko izveido programmu 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam, 
piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību 
projektiem enerģētikas jomā.

Neattiecas uz pētniecībai vai tehnoloģiju 
attīstīšanai paredzētām glabāšanas 
iekārtām.

Neattiecas uz pētniecībai vai tehnoloģiju 
attīstīšanai paredzētām glabāšanas 
iekārtām.

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi šajā apakšpunktā iekļaut arī projektus, kas saistīti ar oglekļa dioksīda glabāšanu 
ģeoloģiskās glabātavās, kuras paredzētas regulā, ar ko izveido programmu ekonomikas 
atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas 
jomā.
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Grozījums Nr. 135
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
Pielikums — 5. punkts — 5.2. apakšpunkts — pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos projektos ietilpst arī investīcijas 
oglekļa dioksīda uzglabāšanas iekārtu 
izmantošanai un sistēmu izveidošanai 
datu pārvaldībai un simultānai 
uzskaitīšanai.

Neattiecas uz pētniecībai vai tehnoloģiju 
attīstīšanai paredzētām glabāšanas 
iekārtām.

Neattiecas uz pētniecībai vai tehnoloģiju 
attīstīšanai paredzētām glabāšanas 
iekārtām.

Or. ro

Pamatojums

Šajos projektos būtu jāietilpst arī investīcijām oglekļa dioksīda uzglabāšanas iekārtu 
izmantošanai un sistēmu izveidošanai datu pārvaldībai un simultānai uzskaitīšanai.

Grozījums Nr. 136
Yannick Jadot

Regulas priekšlikums
Pielikums — 5. punkts — 5.2. apakšpunkts — pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neattiecas uz pētniecībai vai tehnoloģiju 
attīstīšanai paredzētām glabāšanas 
iekārtām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pētniecības un attīstības jomā īstenojamiem projektiem nevajadzētu būt izņēmumam, jo tas 
galvenokārt nozīmētu, ka nākamajos 10-15 gados nebūtu vispār pieejama informācija par 
oglekļa dioksīda uztveršanu un glabāšanu. Direktīva par oglekļa dioksīda uztveršanu un 
glabāšanu principā attiecas arī uz šādām iekārtām. 
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