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Grozījums Nr. 265
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) projekts atbilst Savienības mērķiem 
enerģētikas un klimata jomā, kurus 
Eiropadome cita starpā ir apstiprinājusi 
savos secinājumos;

Or. en

Pamatojums

Eiropadome ir apstiprinājusi ES mērķi līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 80–95 %, un, lai to panāktu, ir vajadzīga enerģētikas nozare, kuras oglekļa 
emisijas ir gandrīz nulle. Visām jaunajām, ES finansētajām infrastruktūrām būtu jāatbalsta 
pašreizējie 2020. gada siltumnīcefekta gāzu un atjaunojamo energoavotu saistošie mērķi, kā 
arī jāatbilst 2050. gada plāna par zemākām oglekļa emisijām mērķiem.

Grozījums Nr. 266
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekts ir nepieciešams, lai īstenotu I 
pielikumā minētos energoinfrastruktūras 
prioritāros koridorus un jomas; un

a) projekts nodrošina iespēju īstenot I 
pielikumā minētos energoinfrastruktūras 
prioritāros koridorus un jomas; un

Or. en

Pamatojums

Izmaksu un ieguvumu analīze būtu jāņem vērā projektu agrīnākajos posmos. Šis pants ir 
jāinterpretē saistībā ar 15. pantu attiecībā uz projektu atbilstību, lai saņemtu Savienības 
finansējumu. Dzīvotspējas jēdziens no „ekonomiskā” un „komerciālā” viedokļa tiek 
alternatīvi izmantots, lai izvēlētos un finansētu kopējas ieinteresētības projektus, tāpēc ir 
ierosināts precīzāks formulējums.
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Grozījums Nr. 267
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) projektam ir Eiropas pievienotā 
vērtība, un saskaņā ar izmaksu un 
ieguvumu analīzi projekta ieguvumi ir 
lielāki par izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) projekts atbilst Savienības mērķiem 
enerģētikas un klimata jomā, kurus 
Eiropadome cita starpā ir apstiprinājusi 
savos secinājumos;

Or. en

Pamatojums

Eiropadome ir apstiprinājusi ES mērķi līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 80–95 %, un, lai to panāktu, ir vajadzīga enerģētikas nozare, kuras oglekļa 
emisijas ir gandrīz nulle. Visām jaunajām, ES finansētajām infrastruktūrām būtu jāatbalsta 
pašreizējie 2020. gada siltumnīcefekta gāzu un atjaunojamo energoavotu saistošie mērķi, kā 
arī jāatbilst 2050. gada plāna par zemākām oglekļa emisijām mērķiem.

Grozījums Nr. 269
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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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, būtiski palīdz 
samazināt Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un atbalsta 2020. un 
2050. gada atjaunojamo energoavotu 
mērķus; un

Or. en

Grozījums Nr. 270
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) projekta iespējamie ieguvumi, kas 
novērtēti saskaņā ar attiecīgajiem 
specifiskajiem kritērijiem 2. punktā, ir 
lielāki par izmaksām; un

Or. en

Grozījums Nr. 271
Marita Ulvskog

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 veicina visus trīs Savienības 
enerģētikas politikas pīlārus, it sevišķi 
ilgtspējību un konkurētspēju; un

Or. en
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Grozījums Nr. 272
Ioan Enciu

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 un sekmē 
Savienības enerģētikas tīklu līdzsvarotu 
attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) projekta iespējamie ekonomiskie, 
sociālie un ekoloģiskie ieguvumi ir lielāki 
par tā izmaksām; un

Or. en

Grozījums Nr. 274
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) projekta iespējamie ieguvumi ir lielāki 
par tā izmaksām;

Or. en
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Pamatojums

Izmaksu un ieguvumu analīze būtu jāņem vērā projektu agrīnākajos posmos. Šis pants ir 
jāinterpretē saistībā ar 15. pantu attiecībā uz projektu atbilstību, lai saņemtu Savienības 
finansējumu. Dzīvotspējas jēdziens no „ekonomiskā” un „komerciālā” viedokļa tiek 
alternatīvi izmantots, lai izvēlētos un finansētu kopējas ieinteresētības projektus, tāpēc ir 
ierosināts precīzāks formulējums.

Grozījums Nr. 275
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā
Francisco Sosa Wagner

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 ilgtermiņā no 
ekonomiskā, sociālā un vides viedokļa; un

Or. en

Grozījums Nr. 276
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) projekts veicina 2020. un 2050. gada 
mērķus klimata un enerģētikas jomā; un

Or. en

Grozījums Nr. 277
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) projekta iespējamie ieguvumi ir lielāki 
par tā izmaksām;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no izkropļojumiem tirgū, izmaksu lietderībai būtu jābūt ļoti svarīgam kritērijam 
kopējas ieinteresētības projektu atlasē.

Grozījums Nr. 278
Algirdas Saudargas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) projektā ir iesaistītas vismaz divas 
dalībvalstis, ja tas tieši šķērso vienas vai 
vairāku dalībvalstu sauszemes vai jūras 
robežu, vai ja tas atrodas vienas dalībvalsts 
teritorijā, bet tam tomēr ir ievērojama 
pārrobežu ietekme, vai — iekšējas 
nostiprināšanas gadījumā — ja projekts 
attiecas uz pārrobežu starpsavienojumu,
kā izklāstīts IV pielikuma 1. punktā vai ja 
tā mērķis ir savienot salas un perifēros 
reģionus ar Savienības tīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Niki Tzavela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) projektā ir iesaistītas vismaz divas 
dalībvalstis, proti, tas vai nu tieši šķērso 

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

vairāku dalībvalstu sauszemes vai jūras 
robežu, vai atrodas vienas dalībvalsts 
teritorijā un tam ir ievērojama pārrobežu 
ietekme, kā izklāstīts IV pielikuma 
1. punktā; vai ja tā mērķis ir savienot 
enerģētiski izolētas salas un perifērās 
dalībvalstis ar Savienības tīkliem;

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina vajadzība pēc starpsavienojumiem ar enerģētiski izolētām salām un perifērām 
dalībvalstīm, kas atbilst arī Padomes 2011. gada 4. februāra secinājumiem.

Grozījums Nr. 280
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) projektā ir iesaistītas vismaz divas 
dalībvalstis, nenodrošinot labvēlīgāku 
attieksmi pret nevienu no tām, proti, tas 
vai nu tieši šķērso vienas vai vairāku 
dalībvalstu robežu, vai atrodas vienas 
dalībvalsts teritorijā un tam ir ievērojama 
pārrobežu ietekme, kā izklāstīts IV 
pielikuma 1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 281
Amalia Sartori, Mario Mauro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) projektā ir iesaistītas vismaz divas 
dalībvalstis, proti, tas vai nu tieši šķērso 

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

vienas vai vairāku dalībvalstu robežu, vai 
atrodas vienas dalībvalsts teritorijā un tam 
ir ievērojama pārrobežu ietekme gan uz 
dalībvalstīm, gan trešām valstīm, kā 
izklāstīts IV pielikuma 1. punktā;

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka ievērojama pārrobežu ietekme var attiekties gan uz dalībvalstīm, gan 
trešām valstīm (Itālijas gadījumā tas var attiekties uz projektiem ar Šveici 1. pielikuma 
2. koridorā un Melnkalni 1. pielikuma 3. koridorā, un tās abas ir trešās valstis).

Grozījums Nr. 282
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 283
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) projektā ir iesaistīta viena dalībvalsts 
un viena trešā valsts un tam ir ievērojama 
pārrobežu ietekme, kā izklāstīts 
IV pielikuma 1. punktā;
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Or. en

Pamatojums

Projekti, kuros ir iesaistītas ES dalībvalstis un trešās valstis, var veicināt I pielikumā 
aprakstītās Eiropas energoinfrastruktūras prioritāro koridoru un jomu attīstību un 
sadarbspēju.

Grozījums Nr. 284
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) projekta iespējamie ieguvumi, kas 
novērtēti saskaņā ar attiecīgajiem 
specifiskajiem kritērijiem 2. punktā, ir 
lielāki par izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 285
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Projekts būtiski atbalsta stratēģiju 
„Enerģētika 2020”, 2020. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā un 
ilgtermiņa mērķi līdz 2050. gadam 
izveidot konkurētspējīgu Eiropas 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Yannick Jadot
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Projekts atbilst Savienības mērķiem 
enerģētikas un klimata jomā, kurus 
Eiropadome cita starpā ir apstiprinājusi 
savos secinājumos.

Or. en

Pamatojums

Eiropadome, kas sanāca kopā 2009. gada oktobrī, ir apstiprinājusi ES mērķi līdz 
2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80–95 %, un, lai to panāktu, ir 
vajadzīga enerģētikas nozare, kuras oglekļa emisijas ir gandrīz nulle. Visām jaunajām, ES 
finansētajām infrastruktūrām būtu jāatbalsta pašreizējie 2020. gada energoefektivitātes, 
siltumnīcefekta gāzu un atjaunojamo energoavotu saistošie mērķi, kā arī jāatbilst 2050. gada 
plāna par zemākām oglekļa emisijām mērķiem.

Grozījums Nr. 287
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 288
Henri Weber
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 289
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, konkurence un 
sistēmas elastība;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 290
Algirdas Saudargas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, konkurence un 
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, konkurence un 
sistēmas elastība, koncentrējot uzmanību 
uz pārrobežu starpsavienojumu skaita 
palielināšanu, pārvades nepilnību 
novēršanu un starpsavienojumu izveidi ar 
izolētajām dalībvalstīm; 

Or. en
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Grozījums Nr. 291
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, konkurence un
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, konkurence, sistēmas 
elastība un tirgus likviditāte;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– ilgtspējība, attīstot enerģijas ražošanu 
no atjaunojamiem energoavotiem un 
nodrošinot enerģijas pārvadi uz 
lielākajiem patēriņa centriem un 
glabāšanas vietām;

Or. nl

Pamatojums

Atjaunojamo energoavotu turpmāka attīstība ir ļoti svarīga, lai sasniegtu enerģētikas 
politikas mērķus. Tāpēc atbalsts būtu pirmām kārtām jāparedz atjaunojamo energoavotu 
projektiem. 

Grozījums Nr. 293
Lena Kolarska-Bobińska

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 294
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sadarbspēja un sistēmas ekspluatācijas 
drošība;

– apgādes drošība, cita starpā nodrošinot 
sadarbspēju un sistēmas ekspluatācijas 
drošību un uzticamību;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sadarbspēja un sistēmas ekspluatācijas 
drošība.

– sadarbspēja, sistēmas stabilitāte un 
sistēmas ekspluatācijas drošība.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Silvia-Adriana Ţicău

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

– solidaritātes nodrošināšana starp 
dalībvalstīm, reaģējot uz pagaidu vai 
pastāvīgu energoresursu trūkumu kādā 
no tām;

Or. ro

Grozījums Nr. 297
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jaunu elektrostaciju pievienošana 
tīklam, ietverot atjaunojamos 
energoavotus, kas nodrošinātu 
elektroenerģijas izgūšanu;

Or. en

Pamatojums

ES veic grūtu uzdevumu, cenšoties aizstāt vecās, neefektīvās un neekoloģiskās elektrostacijas, 
piemēram, tās, kurās izmanto fosilo kurināmo. ES tiks atvērtas jaunas elektrostacijas, arī 
teritorijā, kur tīkls ir nepietiekami attīstīts vai ir jāatjauno. Tāpēc regulā būtu jānosaka 
stimuli ieguldījumiem jaunās elektrostacijās, veicinot vajadzīgo tīkla attīstību, lai nodrošinātu 
iespēju tīklam pievienot jauno elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 298
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nepilnību novēršana;

Or. en
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Grozījums Nr. 299
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) Attiecībā uz gāzes projektiem, kas 
ietilpst kādā no II pielikuma 2. punktā 
minētajām kategorijām, projekts būtiski 
sekmē apgādes drošību, samazinot 
atkarību no viena piegādes avota vai 
maršruta, un vismaz vienu no šiem 
specifiskajiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 300
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 301
Marita Ulvskog

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

– tirgus integrācija, sadarbspēja un 
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, cita starpā novēršot 
vismaz vienas dalībvalsts izolāciju;
sadarbspēja un sistēmas elastība;

Or. en

Grozījums Nr. 302
Algirdas Saudargas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, sadarbspēja un 
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, sadarbspēja un 
sistēmas elastība, koncentrējot uzmanību 
uz starpsavienojumu izveidi ar izolētajām 
dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 303
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, sadarbspēja un
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, sadarbspēja, sistēmas 
elastība un tirgus likviditāte;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Ioannis A. Tsoukalas

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

– apgādes drošība, inter alia piegāžu 
avotu, piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 305
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apgādes drošība, inter alia piegāžu avotu, 
piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

– apgādes drošība, inter alia piegāžu avotu, 
piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija, samazinot atkarību no 
viena piegādes avota vai maršruta;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Niki Tzavela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apgādes drošība, inter alia piegāžu avotu, 
piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

– apgādes drošība, inter alia piegāžu avotu, 
piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija un atkarības no viena 
piegādes avota vai maršruta
samazināšana;

Or. en

Pamatojums

Gāzes projektiem būtu jāpiemēro tas pats, kas attiecas uz naftas transportēšanas projektiem.
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Grozījums Nr. 307
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apgādes drošība, inter alia piegāžu avotu, 
piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

– apgādes drošība, inter alia reverso 
plūsmu piegāžu avotu, piegāžu partneru un 
maršrutu diversifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 308
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apgādes drošība, inter alia piegāžu avotu, 
piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

– apgādes drošība, inter alia piegāžu avotu, 
piegāžu partneru un maršrutu, kā arī 
reverso plūsmu diversifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apgādes drošība, inter alia piegāžu 
avotu, piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

– apgādes drošība, cita starpā piegāžu 
avotu, piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

Or. en
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Grozījums Nr. 310
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– konkurence, cita starpā piegāžu avotu, 
piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 311
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– konkurence, inter alia piegāžu avotu, 
piegāžu partneru un maršrutu, kā arī 
reverso plūsmu diversifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ilgtspējība. – ilgtspējība, cita starpā samazinot 
emisijas, atbalstot nepastāvīgu ražošanu 
no atjaunojamiem energoavotiem un 
uzlabojot no atjaunojamiem 
energoavotiem iegūtas gāzes 
izmantošanu.



PE487.998v01-00 22/110 AM\900617LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 313
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ilgtspējība. – ilgtspējība, piemēram, izmantojot tādus 
alternatīvus gāzes avotus kā biogāzi.

Or. fr

Grozījums Nr. 314
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– solidaritātes nodrošināšana starp 
dalībvalstīm, reaģējot uz pagaidu vai 
pastāvīgu energoresursu trūkumu kādā 
no tām;

Or. ro

Grozījums Nr. 315
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nepilnību novēršana;

Or. en
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Grozījums Nr. 316
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas viedo tīklu projektiem noteiktie kritēriji būtu pārāk ierobežojoši, ja projekta 
uzdevums būtu ievērojami sekmēt visas specifiskās funkcijas. Turklāt kā viena no 
specifiskajām funkcijām būtu jānosaka un regulā jāietver enerģijas decentralizēta ražošana 
no atjaunojamiem energoavotiem.

Grozījums Nr. 317
Rachida Dati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Pamatojums

Gāzes viedo tīklu ietveršana nodrošinātu patiesu pievienoto vērtību Eiropas enerģētikas 
tīklam, it sevišķi ņemot vērā to piedāvāto elastību un iespējas integrēt atjaunojamos 
energoavotus.

Grozījums Nr. 318
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– elektroenerģijas pārvades un sadales 
efektivitāte un sadarbspēja tīkla ikdienas 
ekspluatācijā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 319
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vispusīgas sistēmas darbības 
procedūras, ar ko saskaņā sadala 
pārvades un sadales tīklu operatoru 
dažādās atbildības jomas, pieņemot 
scenāriju par apjomīgu enerģijas 
decentralizētu ražošanu no 
atjaunojamiem energoavotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 320
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– enerģijas decentralizētas ražošanas no 
atjaunojamiem energoavotiem 
integrēšana, ietverot mikroražotņu 
savienojumus un integrēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 321
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lietotāju iesaistīšana energopatēriņa 
vadībā.

– lietotāju un kopienu iesaistīšana 
energopatēriņa vadībā.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– būtiski lielāka apjoma zemas oglekļa 
emisijas elektroierīču, piemēram, 
elektrisko transportlīdzekļu, 
energoapgāde ar progresīvām 
tehniskajām un tirgus pieejām;

Or. en
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Grozījums Nr. 323
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 6.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– solidaritātes nodrošināšana starp 
dalībvalstīm, reaģējot uz pagaidu vai 
pastāvīgu energoresursu trūkumu kādā 
no tām;

Or. ro

Grozījums Nr. 324
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Attiecībā uz elektroenerģijas viedo 
tīklu projektiem, kas ietilpst kādā no 
II pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā 
minētajām kategorijām, projekts būtiski 
sekmē vismaz vienu no šādām specifiskām 
funkcijām:
– tīkla lietotāju, kas rada jaunas tehniskās 
prasības, integrācija un iesaistīšanās 
attiecībā uz gāzes piedāvājumu un 
pieprasījumu, it sevišķi uz biometāna un 
ūdeņraža pieprasījumu;
– elektroenerģijas pārvades un sadales 
efektivitāte un sadarbspēja tīkla ikdienas 
ekspluatācijā;
– tīkla drošība, sistēmu kontrole un 
piegādes kvalitāte;
– optimizēta plānošana par rentabliem 
ieguldījumiem tīklos nākotnē;
– tirgus darbība un pakalpojumi 
klientiem;
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– lietotāju iesaistīšana energopatēriņa 
vadībā.

Or. fr

Pamatojums

Gāzes viedajiem tīkliem var būt tikpat svarīga nozīme, kāda piemīt elektroenerģijas viedajiem 
tīkliem, jo tie var sekmēt gāzes infrastruktūru konkurētspēju, kvalitāti un efektīvu darbību, kā 
arī veicināt atjaunojamo energoavotu integrēšanu tīklā.

Grozījums Nr. 325
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) enerģijas decentralizētas ražošanas no 
atjaunojamiem energoavotiem 
integrēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 326
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

– apgādes drošība, samazinot atkarību no 
viena piegādes avota vai maršruta;
– efektīva un ilgtspējīga resursu 
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izmantošana, mazinot vides riskus;
– sadarbspēja.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apgādes drošība, samazinot atkarību no 
viena piegādes avota vai maršruta;

– apgādes drošība, cita starpā piegāžu 
avotu, piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ naftas un gāzes sektorā apgādes drošības kritērijs atšķiras.

Grozījums Nr. 328
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– efektīva un ilgtspējīga resursu 
izmantošana, mazinot vides riskus;

– efektīva un ilgtspējīga resursu 
izmantošana (saskaņā ar attiecīgajiem 
vides standartiem);

Or. en

Pamatojums

Cauruļvadu projekti ir jāīsteno saskaņā ar attiecīgajiem vides standartiem. Risku 
samazināšanai nevajadzētu būt šādu infrastruktūras projektu vienīgajam mērķim. Sākotnējais 
formulējums radītu milzīgus administratīvos slogus.
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Grozījums Nr. 329
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– solidaritātes nodrošināšana starp 
dalībvalstīm, reaģējot uz pagaidu vai 
pastāvīgu energoresursu trūkumu kādā 
no tām;

Or. ro

Grozījums Nr. 330
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en
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Grozījums Nr. 331
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Grozījums Nr. 332
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 333
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– oglekļa dioksīda transportēšanas 
noturības un drošības palielināšana;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 334
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– efektīva resursu izmantošana, lai būtu 
iespējams pieslēgums vairākiem CO2
avotiem un glabātavām, izmantojot 
kopīgu infrastruktūru un samazinot vides
noslodzi un riskus.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Tā kā oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas ekonomiskā un komerciālā dzīvotspēja vēl nav 
apliecināta un tā kā netiek plānots, ka šo tehnoloģiju laidīs komerciālā apgrozībā ātrāk kā 
2020. gadā, šajā regulā nevajadzētu tam paredzēt nekādu finansiālu atbalstu. Finansiālu 
atbalstu pētījumiem par oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas potenciālu jau nodrošina ar 
citu Eiropas kanālu starpniecību.

Grozījums Nr. 335
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
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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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir noteikt un uzskaitīt kopējas ieinteresētības projektus, nevis sarindot šos 
projektus.

Grozījums Nr. 336
Bernd Lange

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 

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 netieši ietekmē 
un/vai kādā mērā tas ir tieši 
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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.

komplementārs ar citiem ierosinātajiem 
projektiem.

Or. de

Grozījums Nr. 337
Adina-Ioana Vălean

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, sadarbspēju ar 
esošajām infrastruktūrām, vietējās 
teritorijas sistēmu stabilitāti, ilgtspējību un 
apgādes drošību —, cik daudzas 
dalībvalstis katrs projekts ietekmē un kādā 
mērā tas ir komplementārs ar citiem 
ierosinātajiem projektiem. Būtu arī 
jāapsver mazāku projektu attīstības 
iespējas salīdzinājumā ar lieliem 
projektiem, jo mazākiem projektiem 
varētu būt lielāka pievienotā vērtība un 
tos varētu ātrāk īsteno, tādējādi ātrāk 
pabeidzot tīkla izveidi. 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 
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lietotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Lena Kolarska-Bobińska

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. Katra grupa sarindo projektus pēc tā, kā 
tie sekmē tās pašas prioritātes koridoru vai 
jomu īstenošanu. Katra grupa savās 
atsaucēs nosaka sarindošanas metodi un 
relatīvo svērumu kritērijiem, kas noteikti 
šā panta 2. un 4. punktā. Sarindošanas 
rezultātā projektus varētu ietvert 
vispārīgās grupās.

Šajā saistībā (turklāt nodrošinot 
vienlīdzīgas iespējas projektiem, kuros 
iesaistītas perifērās dalībvalstis) pienācīgu 
uzmanību pievērš tam:
a) cik steidzams ir katrs ierosinātais 
projekts, lai sasniegtu enerģētikas politikas 
mērķus — tirgus integrāciju un 
konkurenci, ilgtspējību un apgādes 
drošību;
b) cik daudzas dalībvalstis katrs projekts 
ietekmē; un

c) kādā mērā tas ir komplementārs ar 
citiem ierosinātajiem projektiem.
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Attiecībā uz „viedo tīklu” projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā minētajā kategorijā, sarindo 
tos projektus, kuri skar tās pašas divas 
dalībvalstis, un pienācīgu uzmanību 
pievērš arī projekta skarto lietotāju 
skaitam, gada energopatēriņam un no 
elastīgas dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Pavel Poc

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, sadarbspēju ar 
esošajām infrastruktūrām, vietējās 
teritorijas sistēmu stabilitāti, apgādes 
drošību un ilgtspējību —, 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.

Or. en
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Pamatojums

Sarindojot projektus, būtu jāņem vērā arī elektrosistēmu un gāzes sistēmu darbības drošība. 
Sadarbspējas ar esošajām (gāzes) infrastruktūrām un vietējo teritorijas (elektroenerģijas) 
sistēmu stabilitātes kritēriju ieviešana varētu palīdzēt izvairīties no pārvades sistēmu 
pārmērīgas noslodzes, ko rada neplānotas plūsmas. Šāda noslodze varētu apdraudēt 
energotīklu drošību un ierobežot pārrobežu jaudu.

Grozījums Nr. 340
Kathleen Van Brempt

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 
no elastīgas dispečervadības 
atjaunojamiem energoavotiem saražotas 
elektroenerģijas īpatsvaram teritorijā.

Or. nl

Grozījums Nr. 341
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
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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, 
palielinot no atjaunojamiem 
energoavotiem iegūtās enerģijas īpatsvaru
un energoefektivitāti, kā arī apgādes 
drošību —, cik daudzas dalībvalstis katrs 
projekts ietekmē, kādā mērā tas ir 
komplementārs ar citiem ierosinātajiem 
projektiem un esošās 
energoinfrastruktūras optimizācijas 
potenciālu. Attiecībā uz projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā minētajā kategorijā, pienācīgu 
uzmanību pievērš arī projekta skarto 
lietotāju kopējam skaitam, gada 
energopatēriņam un no elastīgas 
dispečervadības un atjaunojamiem 
energoavotiem saražotas enerģijas 
relatīvajam īpatsvaram teritorijā, kur 
atrodas lietotāji.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar infrastruktūras attīstības efektivitātes hierarhijas principu projekti vienmēr būtu 
jānovērtē, ņemot vērā alternatīvu pasākumu potenciālu izmantot esošo infrastruktūru. 
Eiropas energoinfrastruktūras attīstības ietekmi uz vidi var mazināt, arī nodrošinot esošās 
energoinfrastruktūras pietiekamu optimizāciju. Šādu jautājumu saskaņots novērtējums ir 
svarīgs, lai nodrošinātu nepieciešamo sabiedrības atbalstu kopējas ieinteresētības projektiem.

Grozījums Nr. 342
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
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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, Savienības 
energotīklu līdzsvarotu attīstību, 
ilgtspējību un apgādes drošību —, cik 
daudzas dalībvalstis katrs projekts ietekmē
ar nosacījumu, ka neviena dalībvalsts 
netiek diskriminēta ģeogrāfisku vai 
ekonomisku apsvērumu dēļ, un kādā mērā 
tas ir komplementārs ar citiem 
ierosinātajiem projektiem. Attiecībā uz 
projektiem, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta e) apakšpunktā minētajā 
kategorijā, pienācīgu uzmanību pievērš arī 
projekta skarto lietotāju skaitam, gada 
energopatēriņam un no elastīgas 
dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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 

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 
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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.

ierosinātajiem projektiem, ar esošās 
energoinfrastruktūras optimizāciju un ar 
iespējamās sinerģijas ar citiem tīkliem 
izmantošanu. Attiecībā uz projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā minētajā kategorijā, pienācīgu 
uzmanību pievērš arī projekta skarto 
lietotāju skaitam, gada energopatēriņam un 
no elastīgas dispečervadības avotiem 
saražotas enerģijas īpatsvaram teritorijā, 
kur atrodas lietotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da 
Graça Carvalho

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, svarīgākais 
prioritātes nosacījums ir izmaksu un 
ieguvumu analīze. Tomēr 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.

Or. en
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Pamatojums

Izmaksu un ieguvumu analīzei ir jābūt svarīgākajam pārvaldības instrumentam projektu 
sarindošanā, lai tiktu nodrošināta Eiropas līmeņa plānošanas pieeja.

Grozījums Nr. 345
Jolanta Emilia Hibner

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. Sagatavojot projektu sarakstu pēc tā, kā 
tie sekmē tās pašas prioritātes koridora 
īstenošanu, Grupa 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.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sarindojot projektus pēc tā, kā tie sekmē 4. Sarindojot projektus pēc tā, kā tie sekmē 
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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.

tās pašas prioritātes īstenošanu, pienācīgu 
uzmanību pievērš tam, cik steidzams 
saskaņā ar nepārprotamu pamatojumu ir 
katrs ierosinātais projekts, lai sasniegtu 
enerģētikas politikas mērķus — tirgus 
integrāciju un konkurenci, ilgtspējību,
apgādes drošību un avotu, partneru un 
maršrutu diversifikāciju —, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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 

4. Sagatavojot projektu sarakstu pēc tā, kā 
tie sekmē tās pašas prioritātes koridora 
īstenošanu, Grupa 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 
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enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

Or. en

Pamatojums

Visiem projektiem, kas izvēlēti kā kopējas ieinteresētības projekti, būtu jāpiemēro vienlīdzīgi 
nosacījumi, lai izvairītos no diskriminācijas.

Grozījums Nr. 348
Evžen Tošenovský

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. Sagatavojot projektu sarakstu pēc tā, kā 
tie sekmē tās pašas prioritātes koridora 
īstenošanu, Grupa 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.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Algirdas Saudargas
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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. Atlasot 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;
– tam, cik daudzas dalībvalstis katrs 
projekts ietekmē;
– tam, kādā mērā projekts ir 
komplementārs ar citiem ierosinātajiem 
projektiem;

– projektiem, kuros piedalās operatori no 
citām dalībvalstīm papildus tām, kuru 
teritorijā projekts tiek veikts;
– attiecībā uz projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajā kategorijā, uzmanību pievērš
projekta skarto lietotāju relatīvajam 
skaitam, gada energopatēriņam un no 
elastīgas dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.
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Or. en

Grozījums Nr. 350
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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, sadarbspēju ar 
esošo infrastruktūru, vietējās teritorijas 
sistēmu stabilitāti, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Amalia Sartori

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 

4. Sarindojot projektus pēc tā, kā tie sekmē 
tās pašas prioritātes īstenošanu, pienācīgu 
uzmanību pievērš tam, cik steidzams ir 
katrs ierosinātais projekts, lai sasniegtu 



AM\900617LV.doc 45/110 PE487.998v01-00

LV

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.

enerģētikas politikas mērķus — tirgus 
integrāciju un konkurenci, sadarbspēju ar 
esošajām infrastruktūrām, vietējās 
teritorijas sistēmu stabilitāti, apgādes 
drošību un ilgtspējību —, 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.

Or. en

Pamatojums

Sarindojot projektus, būtu jāņem vērā arī elektrosistēmu un gāzes sistēmu darbības drošība. 
Sadarbspējas ar esošajām (gāzes) infrastruktūrām un vietējo teritorijas (elektroenerģijas) 
sistēmu stabilitātes kritēriju ieviešana varētu palīdzēt izvairīties no pārvades sistēmu 
pārmērīgas noslodzes, ko rada neplānotas plūsmas. Šāda noslodze varētu apdraudēt 
energotīklu drošību un ierobežot pārrobežu jaudu.

Grozījums Nr. 352
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

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 

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, 
klimata un atjaunojamo energoavotu 
mērķus un apgādes drošību —, cik 
daudzas dalībvalstis katrs projekts ietekmē 
un kādā mērā tas ir komplementārs ar 
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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.

citiem ierosinātajiem projektiem. Attiecībā 
uz projektiem, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta e) apakšpunktā minētajā 
kategorijā, pienācīgu uzmanību pievērš arī 
projekta skarto lietotāju skaitam, gada 
energopatēriņam un no elastīgas 
dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Niki Tzavela

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, starpsavienojumus ar 
izolētajām dalībvalstīm 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.

Or. en

Pamatojums

Projekti, kas paredz starpsavienojumus starp izolētajām dalībvalstīm un Savienības
energotīkliem, ir steidzami, kā noteikts Padomes 2011. gada 4. februāra secinājumos.
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Grozījums Nr. 354
Konrad Szymański

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. Sagatavojot projektu sarakstu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Projektiem, kas saņēmuši 
finansējumu saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 663/2009, būtu tieši jāietilpst to 
projektu kategorijā, kurus saskaņā ar šo 
regulu uzskata par kopējas ieinteresētības 
projektiem.
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Or. en

Pamatojums

Šīs regulas pamatā būtu jābūt Eiropas enerģētikas programmas ekonomikas atveseļošanai 
(EEPEA) infrastruktūras prioritātēm. Tāpēc, sagatavojot kopējas ieinteresētības projektu 
sarakstu, ir svarīgi pienācīgi ņemt vērā arī šos projektus.

Grozījums Nr. 356
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projekta virzītāji kopējas ieinteresētības 
projektus īsteno saskaņā ar īstenošanas 
plānu, kurā iekļauts priekšizpētes un 
projektēšanas pētījumu, regulatīvo iestāžu 
apstiprināšanas, celtniecības un laišanas 
ekspluatācijā grafiks un 11. panta 3. punktā 
minētais atļaujas piešķiršanas grafiks. 
Pārvades sistēmu operatori, sadales sistēmu 
operatori vai citi operatori realizē kopējas 
ieinteresētības projektu savā jomā.

1. Projekta virzītāji saviem kopējas 
ieinteresētības projektiem izstrādā 
īstenošanas plānu. Šajā plānā tiek iekļauts
priekšizpētes un projektēšanas pētījumu, 
regulatīvo iestāžu apstiprināšanas, 
celtniecības un laišanas ekspluatācijā 
grafiks un 11. panta 3. punktā minētais 
atļaujas piešķiršanas grafiks Pārvades 
sistēmu operatori, sadales sistēmu operatori 
vai citi operatori sadarbojas, lai veicinātu 
kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu 
savā jomā. Aģentūra konsultē attiecīgo(-
ās) grupu(-as) par regulatīvo aspektu 
īstenošanas iespējām, jo īpaši par 
regulatīvās apstiprināšanas grafiku.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projekta virzītāji kopējas ieinteresētības 
projektus īsteno saskaņā ar īstenošanas 
plānu, kurā iekļauts priekšizpētes un 

1. Projekta virzītāji kopējas ieinteresētības 
projektus īsteno saskaņā ar īstenošanas 
plānu, kurā iekļauts priekšizpētes un 
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projektēšanas pētījumu, regulatīvo iestāžu 
apstiprināšanas, celtniecības un laišanas 
ekspluatācijā grafiks un 11. panta 3. punktā 
minētais atļaujas piešķiršanas grafiks. 
Pārvades sistēmu operatori, sadales 
sistēmu operatori vai citi operatori realizē 
kopējas ieinteresētības projektu savā 
jomā.

projektēšanas pētījumu, regulatīvo iestāžu 
apstiprināšanas, celtniecības un laišanas 
ekspluatācijā grafiks un 11. panta 3. punktā 
minētais atļaujas piešķiršanas grafiks. 
Hidroakumulācijas projektus un 
projektus, kas ietilpst II pielikuma 
2. punkta b) un c) apakšpunktā 
noteiktajās kategorijās, nerealizē pārvades 
sistēmu operatori.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību Trešajai enerģētikas paketei, pārvades sistēmas operatoriem 
nevajadzētu ļaut realizēt hidroakumulācijas projektus un sašķidrinātas dabasgāzes 
termināļus, jo tas var izkropļot konkurenci.

Grozījums Nr. 358
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projekta virzītāji kopējas ieinteresētības
projektus īsteno saskaņā ar īstenošanas 
plānu, kurā iekļauts priekšizpētes un 
projektēšanas pētījumu, regulatīvo iestāžu 
apstiprināšanas, celtniecības un laišanas 
ekspluatācijā grafiks un 11. panta 3. punktā 
minētais atļaujas piešķiršanas grafiks. 
Pārvades sistēmu operatori, sadales sistēmu 
operatori vai citi operatori realizē kopējas 
ieinteresētības projektu savā jomā.

1. Projekta virzītāji īsteno kopējas 
ieinteresētības projektus. Šajā plānā tiek 
iekļauts priekšizpētes un projektēšanas 
pētījumu, regulatīvo iestāžu 
apstiprināšanas, celtniecības un laišanas 
ekspluatācijā grafiks un 11. panta 3. punktā 
minētais atļaujas piešķiršanas grafiks 
Pārvades sistēmu operatori, sadales sistēmu 
operatori vai citi operatori realizē kopējas 
ieinteresētības projektu savā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra un Grupas seko līdzi kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas gaitai. 
Grupas var pieprasīt papildu informāciju, 
ko sniedz saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, 
verificēt sniegto informāciju uz vietas un 
sasaukt sanāksmes ar attiecīgajām pusēm. 
Grupas var arī pieprasīt Aģentūrai veikt
pasākumus, lai atvieglinātu kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu.

2. Aģentūra un Grupas seko līdzi kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas gaitai. 
Šajā sakarībā valsts regulatīvās iestādes 
un projekta virzītāji katrā reģionālās 
grupas sanāksmē atskaitās par panākto 
virzību. Grupas var pieprasīt papildu 
informāciju saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, 
verificēt informāciju uz vietas un sasaukt 
sanāksmes ar attiecīgajām pusēm. Grupas 
var arī pieprasīt Aģentūrai vai citai 
attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei 
izdot vadlīnijas vai citus pasākumus, kas 
atvieglotu kopējas ieinteresētības projektu 
īstenošanu saskaņā ar īstenošanas 
plāniem.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra un Grupas seko līdzi kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas gaitai. 
Grupas var pieprasīt papildu informāciju, 
ko sniedz saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, 
verificēt sniegto informāciju uz vietas un 
sasaukt sanāksmes ar attiecīgajām pusēm. 
Grupas var arī pieprasīt Aģentūrai veikt 
pasākumus, lai atvieglinātu kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu.

2. Aģentūra un Grupas seko līdzi kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas gaitai. 
Šajā sakarībā projekta virzītāji katrā 
reģionālās grupas sanāksmē atskaitās par 
panākto virzību. Grupas var pieprasīt 
papildu informāciju saskaņā ar 3., 4. un 5. 
punktu, verificēt informāciju uz vietas un 
sasaukt sanāksmes ar attiecīgajām pusēm. 
Grupas var arī pieprasīt Aģentūrai vai citai 
attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei 
izdot vadlīnijas un dot rīkojumus projektu 
virzītājiem veikt pasākumus, lai paātrinātu 
kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu
saskaņā ar īstenošanas plānu.

Or. en
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Grozījums Nr. 361
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra un Grupas seko līdzi kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas gaitai. 
Grupas var pieprasīt papildu informāciju, 
ko sniedz saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, 
verificēt sniegto informāciju uz vietas un 
sasaukt sanāksmes ar attiecīgajām pusēm.
Grupas var arī pieprasīt Aģentūrai veikt 
pasākumus, lai atvieglinātu kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu.

2. Aģentūra un Grupas seko līdzi kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas gaitai. 
Šajā sakarībā valsts regulatīvās iestādes 
un projekta virzītāji katrā reģionālās 
grupas sanāksmē atskaitās par panākto 
virzību. Grupas var pieprasīt papildu 
informāciju, ko sniedz saskaņā ar 3., 4. un 
5. punktu, verificēt sniegto informāciju uz 
vietas un sasaukt sanāksmes ar attiecīgajām 
pusēm. Grupas var arī pieprasīt Aģentūrai 
veikt pasākumus, lai atvieglinātu kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra un Grupas seko līdzi kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas gaitai. 
Grupas var pieprasīt papildu informāciju, 
ko sniedz saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, 
verificēt sniegto informāciju uz vietas un 
sasaukt sanāksmes ar attiecīgajām pusēm. 
Grupas var arī pieprasīt Aģentūrai veikt 
pasākumus, lai atvieglinātu kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu.

2. Aģentūra un Grupas seko līdzi kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas gaitai. 
Grupas var pieprasīt papildu informāciju, 
ko sniedz saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, 
verificēt sniegto informāciju uz vietas un 
sasaukt sanāksmes ar attiecīgajām pusēm. 
Grupas var arī pieprasīt Aģentūrai veikt 
pasākumus, lai atvieglinātu kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu. Šie 
pasākumi būtu jāīsteno, cieši 
sadarbojoties ar attiecīgajām valsts 
regulatīvajām iestādēm un pārvades 
sistēmas operatoriem.
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Or. en

Grozījums Nr. 363
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Līdz 31. martam katru gadu pēc gada, 
kurā izraudzīti kopējas ieinteresētības 
projekti saskaņā ar 4. pantu, projekta 
virzītāji iesniedz gada ziņojumu Aģentūrai 
par katru projektu, kas ietilpst II pielikuma 
1. un 2. punktā minētajās kategorijās, vai 
attiecīgajai Grupai par katru projektu, kas 
ietilpst II pielikuma 3. un 4. punktā 
minētajās kategorijās. Ziņojumu iesniedz 
arī 9. pantā minētajām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm. Ziņojumā 
izklāsta:

Or. en

Pamatojums

Šī informācija būtu jāsaņem arī kompetentajām iestādēm, jo atļauju piešķiršana projektiem ir 
to uzdevums, nevis grupu vai ACER uzdevums.

Grozījums Nr. 364
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

attiecīgajai Grupai par katru projektu, kas 
ietilpst II pielikuma 3. punktā minētajās 
kategorijās. Ziņojumā izklāsta:

Or. en

Grozījums Nr. 365
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra vai attiecīgā Grupa var 
pieprasīt, lai ziņojumu sagatavo vai pirms 
iesniegšanas pārskata ārējs neatkarīgs 
eksperts.

Or. en

Grozījums Nr. 366
András Gyürk

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) faktiskās kapitālizmaksas
salīdzinājumā ar plānotajām ieguldījuma 
izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 367
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā gadījumā — vai ir 
aizkavēšanās salīdzinājumā ar īstenošanas 
plānu, un vai ir piedzīvotas citas grūtības.

b) attiecīgā gadījumā — vai ir 
aizkavēšanās salīdzinājumā ar īstenošanas 
plānu, un vai ir piedzīvotas citas grūtības, it 
sevišķi grūtības ar finansējuma 
nodrošināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pārskatīts plāns, kura mērķis ir 
novērst kavējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecīgā gadījumā — atjauninātais
īstenošanas plāns.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs mēnešu laikā kopš gada ziņojumu 
saņemšanas Aģentūra Grupām iesniedz 
konsolidētu ziņojumu par kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajās 
kategorijās, kurā izvērtētas gūtās sekmes 
un vajadzības gadījumā ierosināti 
pasākumi, kā pārvarēt aizkavēšanos un 
konstatētās grūtības. Saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 713/2009 6. panta 8. un 9. punkta 
noteikumiem novērtējumā aplūko arī to, 
vai tiek konsekventi īstenoti Savienības 
tīklu attīstības plāni attiecībā uz I 
pielikumā minētajiem 
energoinfrastruktūras prioritārajiem 
koridoriem un jomām.

4. Trīs mēnešu laikā kopš gada ziņojumu 
saņemšanas Aģentūra Grupām iesniedz 
konsolidētu ziņojumu par kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajās 
kategorijās, kurā izvērtētas gūtās sekmes 
un vajadzības gadījumā ierosināti 
pasākumi, kā pārvarēt aizkavēšanos un 
konstatētās grūtības. Šie pasākumi var 
ietvert sankcijas par nevajadzīgiem 
kavējumiem, ko izraisījuši projekta 
virzītāji. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
713/2009 6. panta 8. un 9. punkta 
noteikumiem novērtējumā aplūko arī to, 
vai tiek konsekventi īstenoti Savienības 
tīklu attīstības plāni attiecībā uz I 
pielikumā minētajiem 
energoinfrastruktūras prioritārajiem 
koridoriem un jomām.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina arī iespēja piemērot sankcijas projekta virzītājiem par viņu izraisītajiem 
kavējumiem.

Grozījums Nr. 371
András Gyürk

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs mēnešu laikā kopš gada ziņojumu 
saņemšanas Aģentūra Grupām iesniedz 
konsolidētu ziņojumu par kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajās 
kategorijās, kurā izvērtētas gūtās sekmes 
un vajadzības gadījumā ierosināti 
pasākumi, kā pārvarēt aizkavēšanos un 

4. Trīs mēnešu laikā kopš gada ziņojumu 
saņemšanas Aģentūra Grupām iesniedz 
konsolidētu ziņojumu par kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajās 
kategorijās, kurā izvērtētas kopējās 
kapitālizmaksas, gūtās sekmes un 
vajadzības gadījumā ierosināti pasākumi, 
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konstatētās grūtības. Saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 713/2009 6. panta 8. un 9. punkta 
noteikumiem novērtējumā aplūko arī to, 
vai tiek konsekventi īstenoti Savienības 
tīklu attīstības plāni attiecībā uz I 
pielikumā minētajiem 
energoinfrastruktūras prioritārajiem 
koridoriem un jomām.

kā pārvarēt aizkavēšanos un konstatētās 
grūtības. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
713/2009 6. panta 8. un 9. punkta 
noteikumiem novērtējumā aplūko arī to, 
vai tiek konsekventi īstenoti Savienības 
tīklu attīstības plāni attiecībā uz I 
pielikumā minētajiem 
energoinfrastruktūras prioritārajiem 
koridoriem un jomām.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs mēnešu laikā kopš gada ziņojumu 
saņemšanas Aģentūra Grupām iesniedz 
konsolidētu ziņojumu par kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajās 
kategorijās, kurā izvērtētas gūtās sekmes 
un vajadzības gadījumā ierosināti 
pasākumi, kā pārvarēt aizkavēšanos un 
konstatētās grūtības. Saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 713/2009 6. panta 8. un 9. punkta 
noteikumiem novērtējumā aplūko arī to, 
vai tiek konsekventi īstenoti Savienības 
tīklu attīstības plāni attiecībā uz I 
pielikumā minētajiem 
energoinfrastruktūras prioritārajiem 
koridoriem un jomām.

4. Trīs mēnešu laikā kopš gada ziņojumu 
saņemšanas Aģentūra Grupām, Komisijai 
un Eiropas Parlamentam iesniedz 
konsolidētu ziņojumu par kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajās 
kategorijās, kurā izvērtētas gūtās sekmes 
un vajadzības gadījumā ierosināti 
pasākumi, kā pārvarēt aizkavēšanos un 
konstatētās grūtības. Saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 713/2009 6. panta 8. un 9. punkta 
noteikumiem novērtējumā aplūko arī to, 
vai tiek konsekventi īstenoti Savienības 
tīklu attīstības plāni attiecībā uz I 
pielikumā minētajiem 
energoinfrastruktūras prioritārajiem 
koridoriem un jomām.

Or. ro

Grozījums Nr. 373
András Gyürk
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Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katru gadu 9. pantā minētās attiecīgās 
kompetentās iestādes sanāksmē, ko 
organizē pēc tam, kad saņemti 3. punktā 
minētie gada ziņojumi, ziņo attiecīgajai 
grupai par to teritorijā esošo kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas stadiju 
un — attiecīgā gadījumā — īstenošanas 
aizkavēšanos.

5. Katru gadu 9. pantā minētās attiecīgās 
kompetentās iestādes sanāksmē, ko 
organizē pēc tam, kad saņemti 3. punktā 
minētie gada ziņojumi, ziņo attiecīgajai 
grupai par to teritorijā esošo kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanas stadiju 
un — attiecīgā gadījumā — būtiskiem 
ieguldījuma izmaksu pieaugumiem vai 
īstenošanas aizkavēšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
izbūve un laišana ekspluatācijā ir 
aizkavējusies salīdzinājumā ar īstenošanas 
plānu un ja tas nav noticis tādu būtisku 
iemeslu dēļ, ko projekta virzītājs nespēj 
kontrolēt:

a) ciktāl Direktīvas 2009/72/EK un 
Direktīvas 2009/73/EK 22. panta 
7. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētie pasākumi ir piemērojami saskaņā 
ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, 
valsts regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
ieguldījums tiek veikts;
b) ja valsts regulatīvo iestāžu pasākumi 
saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu nav 
pietiekami, lai nodrošinātu, ka 
ieguldījums tiek veikts, vai ja tie nav 
piemērojami, projekta virzītājs izvēlas 
trešo personu, kura finansē vai izbūvē 
projektu; projekta virzītājs šo personu 



PE487.998v01-00 58/110 AM\900617LV.doc

LV

izvēlas pirms kavējums par diviem gadiem 
pārsniedz īstenošanas plānā norādīto 
ekspluatācijā nodošanas datumu;
c) ja trešā persona netiek izvēlēta saskaņā 
ar b) apakšpunktu, valsts regulatīvā 
iestāde vai dalībvalsts divu mēnešu laikā 
norīko trešo personu, kas finansē vai 
izbūvē projektu, un projekta virzītājs 
akceptē šo izvēli.
d) ja kavējums par diviem gadiem un 
diviem mēnešiem pārsniedz īstenošanas 
plānā norādīto ekspluatācijā nodošanas 
datumu, 9. pantā minētā attiecīgā 
kompetentā iestāde var publicēt
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
kurā varētu piedalīties ikviens projekta 
virzītājs, lai izbūvētu projektu noteiktajā 
termiņā; prioritāte būtu jāpiešķir projekta 
virzītājiem un ieguldītājiem no 
Reģionālās grupas dalībvalstīm, kurās 
attiecīgais projekts tiek attīstīts; 
nepieciešamības gadījumā valsts 
regulatīvās iestādes var, saņemot 
Komisijas atļauju, pieņemt stimulus 
papildus tiem, kas pieņemti saskaņā ar 
14. pantu saistībā ar uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus;
e) ja tiek piemērots c) vai d) apakšpunkts, 
sistēmas operatori, kuru teritorijā atrodas 
ieguldījumu objekts, operatoram(-iem) vai 
ieguldītajam(-iem) vai trešai(-ām) 
personai(-ām), kas īsteno projektu, sniedz 
visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu.

Or. en

Pamatojums

Padomes nostājā ietvertais teksts. Šis grozījums ir vajadzīgs, lai skaidri noteiktu publisku 
iepirkumu, ja projekts tiek kavēts. Sākotnējā tekstā nav noteikts, kā Komisija īstenotu šo 
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procesu. Turklāt tieši kompetentās iestādes, nevis Komisijas, rīcībā ir zināšanas un iespējas 
atrast jaunu projekta virzītāju.

Grozījums Nr. 375
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā ir aizkavējusies par 
vairāk nekā diviem gadiem salīdzinājumā 
ar īstenošanas plānu un ja iemesli ir 
nepārprotami attiecināmi uz projekta 
nepareizu vadību no projekta virzītāja 
puses:

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi var būt ne tikai nepārvaramas varas iemesli, bet arī kavējumi tādu iemeslu dēļ, kas 
ietilpst projekta virzītāja atbildības jomā (piemēram, apsvērums, vai piešķirt kopējas 
ieinteresētības projektu pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus vai ne). Projekta virzītājs 
varētu saskarties ar kavējumiem, lai gan ir rīkojies kā rūpīgs un saprātīgs operators 
(piemēram, kopējas ieinteresētības projektu uzskata par neapmierinošu vai pārmēru dārgu).

Grozījums Nr. 376
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā ir aizkavējusies par 
vairāk nekā diviem gadiem salīdzinājumā 
ar īstenošanas plānu un ja iemesli ir 
nepārprotami attiecināmi uz projekta 
nepareizu vadību no projekta virzītāja 
puses:
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Or. en

Grozījums Nr. 377
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā ir aizkavējusies 
salīdzinājumā ar īstenošanas plānu un ja 
tas nav noticis tādu būtisku iemeslu dēļ, 
ko projekta virzītājs nespēj kontrolēt:

Or. en

Grozījums Nr. 378
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
īstenošana bez pienācīga pamatojuma ir 
aizkavējusies par vairāk nekā trim gadiem 
salīdzinājumā ar īstenošanas plānu un ja 
tas nav noticis tādu būtisku iemeslu dēļ, 
ko projekta virzītājs nespēj kontrolēt:

Or. en

Grozījums Nr. 379
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
īstenošana bez pienācīga pamatojuma ir 
aizkavējusies par vairāk nekā trim gadiem 
salīdzinājumā ar īstenošanas plānu un ja 
tas nav noticis tādu būtisku iemeslu dēļ, 
ko projekta virzītājs nespēj kontrolēt:

Or. en

Grozījums Nr. 380
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
īstenošana bez pienācīga pamatojuma ir 
aizkavējusies par vairāk nekā trim gadiem 
salīdzinājumā ar īstenošanas plānu un ja 
tas nav noticis tādu būtisku iemeslu dēļ, 
ko projekta virzītājs nespēj kontrolēt:

Or. en

Grozījums Nr. 381
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
īstenošana bez pienācīga pamatojuma ir 
aizkavējusies par vairāk nekā diviem 
gadiem salīdzinājumā ar īstenošanas plānu 
un ja tas nav noticis tādu būtisku iemeslu 
dēļ, ko projekta virzītājs nespēj kontrolēt:
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Or. en

Grozījums Nr. 382
András Gyürk

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā ir aizkavējusies par 
vairāk nekā diviem gadiem un ja kavējums 
ir attiecināms uz projekta virzītāju:

Or. en

Grozījums Nr. 383
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā ir aizkavējusies par 
vairāk nekā diviem gadiem salīdzinājumā 
ar īstenošanas plānu un ja iemesli ir 
nepārprotami attiecināmi uz projekta vāju 
īstenošanu no projekta virzītāja puses:

Or. fr

Pamatojums

Frāze „pienācīgs pamatojums” ir nenoteikta un ir jāpaskaidro. Iestādēm būs jāpierāda, ka 
par vāju projekta īstenošanu faktiski ir atbildīgs attiecīgais projekta virzītājs.

Grozījums Nr. 384
Algirdas Saudargas
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Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā ir aizkavējusies par 
vairāk nekā diviem gadiem salīdzinājumā 
ar īstenošanas plānu un ja tas nav noticis 
nepārvaramas varas dēļ:

Or. en

Grozījums Nr. 385
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 386
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā projekta virzītājs akceptē 
viena vai vairāku citu operatoru vai 
ieguldītāju ieguldījumus, lai īstenotu 
projektu. Sistēmas operators, kura 
teritorijā atrodas ieguldījumu objekts, 
sniedz īstenotājam(-iem) operatoram(-
iem) vai ieguldītājam(-iem) visu 

svītrots
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ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 387
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā projekta virzītājs akceptē viena 
vai vairāku citu operatoru vai ieguldītāju 
ieguldījumus, lai īstenotu projektu. 
Sistēmas operators, kura teritorijā atrodas 
ieguldījumu objekts, sniedz īstenotājam(-
iem) operatoram(-iem) vai ieguldītājam(-
iem) visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;

a) ciktāl Direktīvas 2009/72/EK un 
Direktīvas 2009/73/EK 22. panta 
7. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētie pasākumi ir piemērojami saskaņā 
ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, 
valsts regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
ieguldījums tiek veikts;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā projekta virzītājs akceptē viena 
vai vairāku citu operatoru vai ieguldītāju 

a) ciktāl Direktīvas 2009/72/EK un 
Direktīvas 2009/73/EK 22. panta 
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ieguldījumus, lai īstenotu projektu. 
Sistēmas operators, kura teritorijā atrodas 
ieguldījumu objekts, sniedz īstenotājam(-
iem) operatoram(-iem) vai ieguldītājam(-
iem) visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;

7. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētie pasākumi ir piemērojami saskaņā 
ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, 
valsts regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
ieguldījums tiek veikts;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā projekta virzītājs akceptē viena 
vai vairāku citu operatoru vai ieguldītāju 
ieguldījumus, lai īstenotu projektu. 
Sistēmas operators, kura teritorijā atrodas 
ieguldījumu objekts, sniedz īstenotājam(-
iem) operatoram(-iem) vai ieguldītājam(-
iem) visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;

a) attiecīgā projekta virzītājs Grupai 
iesniedz pārskatītu plānu, lai atbilstīgā 
termiņā īstenotu projektu;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā projekta virzītājs akceptē viena 
vai vairāku citu operatoru vai ieguldītāju 
ieguldījumus, lai īstenotu projektu. 
Sistēmas operators, kura teritorijā atrodas 
ieguldījumu objekts, sniedz īstenotājam(-
iem) operatoram(-iem) vai ieguldītājam(-
iem) visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;

a) attiecīgā projekta virzītājs Grupai 
iesniedz pārskatītu plānu, lai atbilstīgā 
termiņā īstenotu projektu;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā projekta virzītājs akceptē viena
vai vairāku citu operatoru vai ieguldītāju 
ieguldījumus, lai īstenotu projektu. 
Sistēmas operators, kura teritorijā atrodas 
ieguldījumu objekts, sniedz īstenotājam(-
iem) operatoram(-iem) vai ieguldītājam(-
iem) visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;

a) ja valsts regulatīvo iestāžu pasākumi 
saskaņā ar iepriekšējo teikumu nav 
pietiekami, lai nodrošinātu, ka 
ieguldījums tiek veikts, vai ja tie nav 
piemērojami, attiecīgā projekta virzītājs 
akceptē vienu vai vairākas trešās 
personas, kas finansē vai izbūvē objektu, 
lai īstenotu projektu. Sistēmas operators, 
kura teritorijā atrodas ieguldījumu objekts, 
sniedz īstenotājam(-iem) operatoram(-iem) 
vai ieguldītājam(-iem) visu ieguldījuma 
veikšanai vajadzīgo informāciju, pieslēdz 
jaunos aktīvus pārvades sistēmai un dara 
visu iespējamo, lai atvieglinātu 
ieguldījumu projekta īstenošanu un kopējas 
ieinteresētības projekta drošu, uzticamu un 
efektīvu ekspluatāciju un uzturēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 392
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 393
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 394
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – b, c un d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Komisija var nākt klajā ar 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 

b) ciktāl Direktīvas 2009/72/EK un 
Direktīvas 2009/73/EK 22. panta 
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kurā var piedalīties ikviens projekta 
virzītājs, lai izbūvētu projektu atbilstīgi 
pieņemtajam grafikam.

7. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētie pasākumi ir piemērojami saskaņā 
ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, 
valsts regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
ieguldījums tiek veikts;
c) ja valsts regulatīvo iestāžu pasākumi 
saskaņā ar iepriekšējo teikumu nav 
pietiekami, lai nodrošinātu, ka 
ieguldījums tiek veikts, vai ja tie nav 
piemērojami, attiecīgā projekta virzītājs 
akceptē vienu vai vairākas trešās 
personas, kas finansē vai izbūvē objektu, 
lai īstenotu projektu. Sistēmas operators, 
kura teritorijā atrodas ieguldījumu 
objekts, sniedz īstenotājam(-iem) 
operatoram(-iem) vai ieguldītājam(-iem) 
visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;
d) lai piemērotu šā panta noteikumus, citu 
operatoru iesaistīšanās ir pieļaujama tikai 
saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja valsts regulatīvo iestāžu pasākumi 
saskaņā ar iepriekšējo teikumu nav 
pietiekami, lai nodrošinātu, ka 
ieguldījums tiek veikts, vai ja tie nav 
piemērojami, attiecīgā projekta virzītājs 
akceptē vienas vai vairāku trešo personu 
ieguldījumus, kas finansē vai izbūvē 
objektu, lai īstenotu projektu. Sistēmas 
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operators, kura teritorijā atrodas 
ieguldījumu objekts, sniedz īstenotājam(-
iem) operatoram(-iem) vai ieguldītājam(-
iem) visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 396
Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja valsts regulatīvo iestāžu pasākumi 
saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu nav 
pietiekami, lai nodrošinātu, ka 
ieguldījums tiek veikts, vai ja tie nav 
piemērojami, projekta virzītājs izvēlas 
trešo personu, kura finansē vai izbūvē 
projektu; projekta virzītājs šo personu 
izvēlas pirms kavējums par diviem gadiem 
pārsniedz īstenošanas plānā norādīto
ekspluatācijā nodošanas datumu, ja 
kavējuma iemesls ir nepietiekami 
finansējuma avoti.

Or. en

Pamatojums

Ar ierosinātajiem pasākumiem (jauns finansējuma avots) risina tikai tādus kavējumus, kuru 
iemesls ir nepietiekami finansējuma avoti. Citi iemesli, ko projekta virzītājs nespēj kontrolēt, 
nedrīkst izraisīt šādas sekas.

Grozījums Nr. 397
Evžen Tošenovský
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Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja valsts regulatīvo iestāžu pasākumi 
saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu nav 
pietiekami, lai nodrošinātu, ka 
ieguldījums tiek veikts, vai ja tie nav 
piemērojami, projekta virzītājs izvēlas 
trešo personu, kura finansē vai izbūvē 
projektu; projekta virzītājs šo personu 
izvēlas pirms kavējums par diviem gadiem 
pārsniedz īstenošanas plānā norādīto 
ekspluatācijā nodošanas datumu;

Or. en

Grozījums Nr. 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja valsts regulatīvo iestāžu pasākumi 
saskaņā ar iepriekšējo teikumu nav 
pietiekami, lai nodrošinātu, ka 
ieguldījums tiek veikts, vai ja tie nav 
piemērojami, attiecīgā projekta virzītājs 
akceptē vienu vai vairākas trešās 
personas, kas finansē vai izbūvē objektu, 
lai īstenotu projektu. Sistēmas operators, 
kura teritorijā atrodas ieguldījumu 
objekts, sniedz īstenotājam(-iem) 
operatoram(-iem) vai ieguldītājam(-iem) 
visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 399
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja trešā persona netiek izvēlēta 
saskaņā ar b) apakšpunktu, valsts 
regulatīvā iestāde vai dalībvalsts divu 
mēnešu laikā norīko trešo personu, kas 
finansē vai izbūvē projektu, un projekta 
virzītājs akceptē šo izvēli.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja kavējums par diviem gadiem 
pārsniedz īstenošanas plānā noteikto 
datumu, Komisija var publicēt
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
kurā var piedalīties ikviens projekta 
virzītājs, lai izbūvētu projektu noteiktajā 
termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecīgā projekta virzītājs Grupai 
iesniedz pārskatītu plānu, lai atbilstīgā 
termiņā īstenotu projektu;

Or. en

Grozījums Nr. 402
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ja tiek piemērots c) apakšpunkts, 
sistēmas operatori, kuru teritorijā atrodas 
ieguldījumu objekts, operatoram(-iem) vai 
ieguldītajam(-iem) vai trešai(-ām) 
personai(-ām), kas īsteno projektu, sniedz 
visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ciktāl Direktīvas 2009/72/EK un 
Direktīvas 2009/73/EK 22. panta 
7. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētie pasākumi ir piemērojami saskaņā 
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pieņemtajam grafikam. ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, 
valsts regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
ieguldījums tiek veikts;

Or. en

Grozījums Nr. 404
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ciktāl Direktīvas 2009/72/EK un 
Direktīvas 2009/73/EK 22. panta 
7. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētie pasākumi ir piemērojami saskaņā 
ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, 
valsts regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
ieguldījums tiek veikts;

Or. en

Grozījums Nr. 405
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) lai piemērotu šā panta noteikumus, 
citu operatoru iesaistīšanās ir pieļaujama 
tikai saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Konrad Szymański
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Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) lai piemērotu šā panta noteikumus, 
citu operatoru iesaistīšanās ir pieļaujama 
tikai saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Rachida Dati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā ir aizkavējusies par 
vairāk nekā diviem gadiem salīdzinājumā 
ar īstenošanas plānu un ja kavējuma 
iemesli ir ārpus projekta virzītāja 
kontroles, iesaistītās personas var 
vienoties par jaunu projekta grafiku, 
saņemot Komisijas atļauju.

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā izmantotā frāze „pienācīgs pamatojums” ir nenoteikta. Nebūtu godīgi 
pieaicināt jaunus virzītājus vai ieguldītājus, ja problēmas, ar ko projekts saskāries, nav 
projekta virzītāja vaina. Tāpēc pārmērīgs kavējums būtu jāpaskaidro. Projekta virzītājam 
būtu jāprasa sniegt pierādījumus, ka kavējuma iemesli ir ārpus viņa kontroles.

Grozījums Nr. 408
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējas ieinteresētības projektu var svītrot 
no Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu saraksta saskaņā ar 3. panta
1. punkta otrajā teikumā minēto procedūru, 
ja:

Kopējas ieinteresētības projektu var svītrot 
no Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu saraksta saskaņā ar 3. panta
6.a punkta otrajā teikumā minēto 
procedūru, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 409
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksu un ieguvumu analīze 
energosistēmas mērogā, ko veicis PSOET 
saskaņā ar III pielikuma 6. punktu, 
attiecībā uz projektu nav pozitīva;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 410
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksu un ieguvumu analīze 
energosistēmas mērogā, ko veicis PSOET 
saskaņā ar III pielikuma 6. punktu, 
attiecībā uz projektu nav pozitīva;

svītrots

Or. da

Pamatojums

Iekļaušana kopējas ieinteresētības projektu sarakstā notiek, pamatojoties uz sākotnējo 
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izmaksu un ieguvumu analīzi. Tāpēc ir jāpieņem, ka visi sarakstā iekļautie projekti ir 
nodrošinājuši pozitīvu rezultātu, ja vien izmaksu un ieguvumu analīzē netika izmantota 
nepareiza informācija. Elektroenerģijas PSOET nevajadzētu būt tiesīgam pašam un pēc 
saviem ieskatiem svītrot kopējas ieinteresētības projektus no saraksta.

Grozījums Nr. 411
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksu un ieguvumu analīze 
energosistēmas mērogā, ko veicis PSOET 
saskaņā ar III pielikuma 6. punktu, 
attiecībā uz projektu nav pozitīva;

svītrots

Or. ro

Pamatojums

Visas energosistēmas izmaksu un ieguvumu analīzi veic pirms iekļaušanas sarakstā.

Grozījums Nr. 412
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksu un ieguvumu analīze 
energosistēmas mērogā, ko veicis PSOET 
saskaņā ar III pielikuma 6. punktu, 
attiecībā uz projektu nav pozitīva;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai projekti atbilstu kopējas ieinteresētības projekta statusam, tiem vispirms ir jāveic un 
jāiesniedz 12. pantā minētā izmaksu un ieguvumu analīze. Turklāt projektus nevajadzētu 
svītrot no saraksta tikai pēc PSOET ieskatiem.
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Grozījums Nr. 413
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 414
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. da

Pamatojums

Komisijas kopējas ieinteresētības projektu sarakstā nevajadzētu ietvert vienīgi tīkla attīstības 
desmit gadu plāna projektus. Un attiecīgi nevajadzētu būt iespējai projektu svītrot no 
saraksta tikai tādēļ, ka tas vairs nav tīkla attīstības desmit gadu plāna projekts.

Grozījums Nr. 415
Algirdas Saudargas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 416
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 417
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai projekti atbilstu kopējas ieinteresētības projekta statusam, tiem vispirms ir jāveic un 
jāiesniedz 12. pantā minētā izmaksu un ieguvumu analīze. Turklāt projektus nevajadzētu 
svītrot no saraksta tikai pēc PSOET ieskatiem.

Grozījums Nr. 418
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) saistītās izmaksas par 30 % pārsniedz 
īstenošanas plānā aprēķinātās izmaksas 
tam pašam laikposmam ar nosacījumu, ka 
to nepamato izmaiņas tirgus apstākļos, 
kuras nebija iespējams paredzēt 3. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja projekts netiek īstenots ierosinātajā 
un atļautajā termiņā;

Or. es

Pamatojums

Lai pabeigtu iemeslu uzskaitījumu, kādēļ projektus neiekļauj sarakstā.

Grozījums Nr. 420
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Projekti, kas svītroti no Savienības 
saraksta, zaudē visas tiesības un saistības, 
kas saskaņā ar šo regulu attiecas uz kopējas 
ieinteresētības projektiem. Šis pants neskar 
Savienības finansējumu, kas projektam 
izmaksāts, pirms pieņemts lēmums par tā 
svītrošanu no saraksta, un racionāla 
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atļauju izsniegšanas procesa 
izmantošanu, ko jau piemēro saskaņā ar 
III nodaļas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Projekti, kas svītroti no Savienības 
saraksta, zaudē visas tiesības un saistības, 
kas saskaņā ar šo regulu attiecas uz kopējas 
ieinteresētības projektiem. Šis pants neskar 
Savienības finansējumu, kas projektam 
izmaksāts, pirms pieņemts lēmums par tā 
svītrošanu no saraksta, un racionāla 
atļauju izsniegšanas procesa 
izmantošanu, ko jau piemēro saskaņā ar 
III nodaļas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Projekti, kas svītroti no Savienības 
saraksta, zaudē visas tiesības un saistības, 
kas saskaņā ar šo regulu attiecas uz kopējas 
ieinteresētības projektiem. Šis pants neskar 
Savienības finansējumu, kas projektam 
izmaksāts, pirms pieņemts lēmums par tā 
svītrošanu no saraksta, ja vien lēmuma 
pamatā nebija tīša maldināšana, kā 
minēts c) apakšpunktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 423
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Novēršanas mehānisms, lai nepieļautu Eiropas līdzekļu nepareizi izmantošanu.

Grozījums Nr. 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 425
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Eiropas koordinatoram būtu jābūt personai, par kuru panākta savstarpēja vienošanās starp
Komisiju un attiecīgo dalībvalsti.

Grozījums Nr. 426
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 427
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 428
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) konsultēt projekta virzītājus saistībā 
ar projekta finanšu paketi;

Or. en

Grozījums Nr. 429
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ierosināt kopējas ieinteresētības 
projektu saraksta ierobežošanu;

Or. es

Pamatojums

Lai detalizētāk noteiktu Eiropas koordinatora atbildības jomu.
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Grozījums Nr. 430
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Eiropas koordinatoru izvēlas, 
pamatojoties uz viņa pieredzi viņam 
uzticēto specifisko uzdevumu jomā 
attiecībā uz šo projektu(-iem). Pirms 
iecelšanas Eiropas koordinators vai šā 
amata kandidāti ierodas attiecīgajā 
Eiropas Parlamenta komitejā.

Or. ro

Grozījums Nr. 431
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Koordinatora pilnvaras, lai viņš varētu 
piemērot pasākumus, kas sekmē 
projekta(-u) īstenošanu, kopīgi nosaka 
attiecīgās dalībvalstis un Komisija.

Or. pt

Grozījums Nr. 432
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
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Kopējas ieinteresētības projektu maršruta 
koridoru atlase
1. Pirms atļauju piešķiršanas procedūras 
uzsākšanas sašaurina kopējas 
ieinteresētības projektu maršruta koridoru 
aptuveno kursu, īstenojot atsevišķas 
procedūras, kurās izsver variantus un 
nodrošina sabiedrības līdzdalību ar valsts 
sektora iestādes vai citas struktūras 
starpniecību. Izskata un aplūko vismaz 
trīs piemērotākos variantus.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka šādas 
procedūras tiek uzsāktas un pabeigtas bez 
kavējumiem. Dalībvalstis attiecīgajai 
grupai regulāri ziņo par procedūru 
virzību.
3. Šo noteikumu nepiemēro projektiem, 
kuru maršruta koridora kursu jau ir 
detalizēti noteikusi valsts sektora iestāde 
vai cita struktūra saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem. 

Or. de

Grozījums Nr. 433
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projektiem 
piešķir augstāko iespējamo valsts nozīmes 
statusu un atļauju piešķiršanas procedūru 
laikā tos uzskata par šādas nozīmes 
projektiem, ja šādu kārtību paredz valsts 
tiesību akti, kas piemērojami attiecīgajam 
energoinfrastruktūras veidam, un 
saskaņā ar šo kārtību.

1. Kopējas ieinteresētības projektiem 
piešķir augstāko iespējamo valsts nozīmes 
statusu un atļauju piešķiršanas procedūru 
laikā tos uzskata par šādas nozīmes 
projektiem. 

Or. en
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Pamatojums

Kopējas ieinteresētības projektiem jāpiešķir augstākais iespējamais valsts nozīmes statuss un 
atļauju piešķiršanas procedūru laikā tie jāuzskata par šādas nozīmes projektiem, lai 
paātrinātu atļauju piešķiršanu. Dalībvalstīm, kuru attiecīgajos valsts tiesību aktos nav 
paredzēta šāda kārtība, ir jāizstrādā likumdošanas mehānismi, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo 
noteikumu.

Grozījums Nr. 434
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai paātrinātu atļauju piešķiršanas 
procedūras un sekmētu sabiedrības 
iesaistīšanos, šīs nodaļas noteikumi ir 
piemērojami visiem kopējas ieinteresētības 
projektiem.

1. Lai paātrinātu atļauju piešķiršanas
procedūras un sekmētu sabiedrības 
iesaistīšanos, šīs nodaļas noteikumi ir 
piemērojami visiem kopējas ieinteresētības 
projektiem un visiem projektiem, kas atzīti 
par vajadzīgiem, lai nodrošinātu kopējas 
ieinteresētības projektu tehnisko 
dzīvotspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projektiem 
piešķir augstāko iespējamo valsts nozīmes 
statusu un atļauju piešķiršanas procedūru 
laikā tos uzskata par šādas nozīmes 
projektiem, ja šādu kārtību paredz valsts 
tiesību akti, kas piemērojami attiecīgajam 
energoinfrastruktūras veidam, un 
saskaņā ar šo kārtību.

1. Kopējas ieinteresētības projektiem 
piešķir augstāko iespējamo valsts nozīmes 
statusu un atļauju piešķiršanas procedūru 
laikā tos uzskata par šādas nozīmes 
projektiem. 
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Or. en

Grozījums Nr. 436
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projektiem 
piešķir augstāko iespējamo valsts nozīmes 
statusu un atļauju piešķiršanas procedūru 
laikā tos uzskata par šādas nozīmes 
projektiem, ja šādu kārtību paredz valsts 
tiesību akti, kas piemērojami attiecīgajam 
energoinfrastruktūras veidam, un saskaņā 
ar šo kārtību.

1. Kopējas ieinteresētības projektiem ir 
jāpiešķir valsts nozīmes projekta statusam 
identisks statuss un atļauju piešķiršanas 
procedūru laikā tie jāuzskata par šādas 
nozīmes projektiem, savukārt lēmumu par 
prioritāriem projektiem pieņem saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem, kas piemērojami 
attiecīgajam energoinfrastruktūras veidam.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu saraksta pieņemšana nozīmē, ka 
šie projekti ir atbilst vajadzībām 
attiecīgajās dalībvalstīs, skatoties no 
enerģētikas politikas perspektīvas, un to 
atzīst visas iesaistītās puses.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 439
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu ar kopējas 
ieinteresētības projektiem saistītās 
dokumentācijas efektīvu administratīvo 
apstrādi, projekta virzītāji un visas 
attiecīgās iestādes nodrošina, ka šai 
dokumentācijai no resursu sadales 
viedokļa tiek piemērots vislabvēlīgākais 
režīms.

3. Lai nodrošinātu ar kopējas 
ieinteresētības projektiem saistītās 
dokumentācijas efektīvu administratīvo 
apstrādi, projekta virzītāji un visas 
attiecīgās iestādes nodrošina, ka projektu 
aplūko objektīvi un tāpat, kā pārējos 
projektus.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu ar kopējas 
ieinteresētības projektiem saistītās 
dokumentācijas efektīvu administratīvo 

3. Lai nodrošinātu ar kopējas 
ieinteresētības projektiem saistītās 
dokumentācijas efektīvu administratīvo 
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apstrādi, projekta virzītāji un visas 
attiecīgās iestādes nodrošina, ka šai 
dokumentācijai no resursu sadales viedokļa 
tiek piemērots vislabvēlīgākais režīms.

apstrādi, visas attiecīgās iestādes 
nodrošina, ka šai dokumentācijai no 
resursu sadales viedokļa tiek piemērots 
vislabvēlīgākais režīms.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ievērotu 11. pantā minētos termiņus un 
samazinātu administratīvo slogu saistībā ar 
kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu, 
dalībvalstis deviņu mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai optimizētu vides novērtējuma 
procedūras. Šie pasākumi neskar saistības, 
kas izriet no Savienības tiesību aktiem.

Lai ievērotu 11. pantā minētos termiņus un 
samazinātu administratīvo slogu saistībā ar 
kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu, 
dalībvalstis veic pasākumus, lai optimizētu 
vides novērtējuma procedūras, kas 
paredzētas valsts tiesību aktos vai 
administratīvajos noteikumos. Šie 
pasākumi neskar saistības, kas izriet no 
Savienības tiesību aktiem un valsts tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ievērotu 11. pantā minētos termiņus un 
samazinātu administratīvo slogu saistībā ar 
kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu, 
dalībvalstis deviņu mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā veic pasākumus, lai 
optimizētu vides novērtējuma procedūras. 
Šie pasākumi neskar saistības, kas izriet no 

Lai ievērotu 11. pantā minētos termiņus un 
samazinātu administratīvo slogu saistībā ar 
kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu, 
dalībvalstis deviņu mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā veic pasākumus, lai 
optimizētu vides novērtējuma procedūras, 
it sevišķi nodrošinot pietiekamus resursus 



PE487.998v01-00 90/110 AM\900617LV.doc

LV

Savienības tiesību aktiem. un zināšanas. Šie pasākumi neskar 
saistības, kas izriet no Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 443
Werner Langen

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ievērotu 11. pantā minētos termiņus un 
samazinātu administratīvo slogu saistībā ar 
kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu, 
dalībvalstis deviņu mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā veic pasākumus, lai 
optimizētu vides novērtējuma procedūras. 
Šie pasākumi neskar saistības, kas izriet no 
Savienības tiesību aktiem.

Lai ievērotu 11. pantā minētos termiņus un 
samazinātu administratīvo slogu saistībā ar 
kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu, 
dalībvalstis deviņu mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā veic saistošus 
pasākumus, lai optimizētu vides 
novērtējuma procedūras. Šie pasākumi 
neskar saistības, kas izriet no Savienības 
tiesību aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 444
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā kopš šis regulas 
stāšanās spēkā izdod vadlīnijas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm definēt piemērotus 
pasākumus un lai nodrošinātu to vides 
novērtējuma procedūru saskanīgu 
piemērošanu, kas nepieciešamas kopējas 
ieinteresētības projektiem saskaņā ar ES 
tiesību aktiem.

Komisija trīs mēnešu laikā kopš šis regulas 
stāšanās spēkā izdod vadlīnijas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm definēt un īstenot
piemērotus pasākumus un lai nodrošinātu 
to vides novērtējuma procedūru saskanīgu 
piemērošanu, kas nepieciešamas kopējas 
ieinteresētības projektiem saskaņā ar ES 
tiesību aktiem, un uzrauga to 
piemērošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 445
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā kopš šis regulas 
stāšanās spēkā izdod vadlīnijas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm definēt piemērotus 
pasākumus un lai nodrošinātu to vides 
novērtējuma procedūru saskanīgu 
piemērošanu, kas nepieciešamas kopējas 
ieinteresētības projektiem saskaņā ar ES 
tiesību aktiem.

Komisija trīs mēnešu laikā kopš šis regulas 
stāšanās spēkā izdod vadlīnijas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm definēt piemērotus 
saistošus pasākumus un lai nodrošinātu to 
vides novērtējuma procedūru saskanīgu 
piemērošanu, kas nepieciešamas kopējas 
ieinteresētības projektiem saskaņā ar ES 
tiesību aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 446
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Svītrots kā nevajadzīgs.

Grozījums Nr. 447
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā tas attiecas uz spēkā esošo tiesību aktu prasībām, šajā regulā nevar noteikt absolūtu 
termiņu tās pareizai īstenošanai attiecībā uz konkrētiem projektiem.

Grozījums Nr. 448
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde, neskarot attiecīgās 
prasības saskaņā ar Savienības un 
starptautiskajiem tiesību aktiem, 11. panta 
1. punktā minētajā termiņā pieņem
visaptverošu lēmumu saskaņā ar vienu no 
šādām shēmām:

2. Kompetentā iestāde, neskarot attiecīgās 
prasības saskaņā ar Savienības un 
starptautiskajiem tiesību aktiem, 
nodrošina, ka tiek pieņemts visaptverošs 
lēmums.

Visaptverošais lēmums var sastāvēt no 
vairākiem atsevišķiem juridiski saistošiem 
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lēmumiem, ko izdod vairākas iestādes, 
kuras jākoordinē kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde, neskarot attiecīgās 
prasības saskaņā ar Savienības un 
starptautiskajiem tiesību aktiem, 11. panta 
1. punktā minētajā termiņā pieņem 
visaptverošu lēmumu saskaņā ar vienu no
šādām shēmām:

2. Kompetentā iestāde, neskarot attiecīgās 
prasības saskaņā ar Savienības un 
starptautiskajiem tiesību aktiem, 11. panta 
1. punktā minētajā termiņā pieņem 
visaptverošu lēmumu saskaņā ar šādu
shēmu:

Or. en

Grozījums Nr. 450
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 451
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 452
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) koordinētā shēma: visaptverošais 
lēmums var sastāvēt no vairākiem 
atsevišķiem juridiski saistošiem 
lēmumiem, ko izdod kompetentā iestāde 
un citas attiecīgās iestādes. Kompetentā 

svītrots
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iestāde katrā gadījumā atsevišķi nosaka 
saprātīgu termiņu, kurā jāpieņem 
atsevišķie lēmumi. Kompetentā iestāde var 
pieņemt atsevišķu lēmumu citas attiecīgās 
valsts iestādes vietā, ja minētā cita iestāde 
šādu lēmumu nepieņem noteiktajā 
termiņā un ja aizkavēšanos nevar 
pienācīgi pamatot. Kompetentā iestāde var 
atcelt citas valsts iestādes atsevišķu 
lēmumu, ja tā uzskata, ka lēmums nav 
pietiekami pamatots, proti, attiecīgā 
iestāde nav izklāstījusi pietiekamus 
pierādījumus. Kompetentā iestāde 
nodrošina, ka tiek ievērotas attiecīgās 
starptautisko un Savienības tiesību aktu 
prasības, un tai pienācīgi jāpamato savs 
lēmums.

Or. en

Pamatojums

Aizsargājot attiecīgās tiesiskās garantijas, Eiropas iestādēm būtu jānodrošina iespēja 
piemērot vienotu un efektīvu procedūru ar centralizētu pieeju (vienots koordinators) un 
striktiem termiņiem attiecībā uz iesaistītajām administrācijām. Termiņa kavējumu 
pagarināšana palielina izmaksas, ko galu galā uzņemas patērētājs. Integrētā shēma paātrinās 
procesu, savukārt koordinētā shēma būs tikai daļējs risinājums, bet nenovērsīs problēmu 
pilnībā.

Grozījums Nr. 453
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) koordinētā shēma: visaptverošais 
lēmums var sastāvēt no vairākiem 
atsevišķiem juridiski saistošiem 
lēmumiem, ko izdod kompetentā iestāde un 
citas attiecīgās iestādes. Kompetentā 
iestāde katrā gadījumā atsevišķi nosaka 
saprātīgu termiņu, kurā jāpieņem atsevišķie 
lēmumi. Kompetentā iestāde var pieņemt 
atsevišķu lēmumu citas attiecīgās valsts 

b) koordinētā shēma: visaptverošais 
lēmums var sastāvēt no vairākiem 
atsevišķiem juridiski saistošiem 
lēmumiem, ko izdod kompetentā iestāde un 
citas attiecīgās iestādes. Kompetentā 
iestāde katrā gadījumā atsevišķi nosaka 
saprātīgu termiņu, kurā jāpieņem atsevišķie 
lēmumi. Kompetentā iestāde var pieņemt 
atsevišķu lēmumu citas attiecīgās valsts 



PE487.998v01-00 96/110 AM\900617LV.doc

LV

iestādes vietā, ja minētā cita iestāde šādu 
lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā un ja 
aizkavēšanos nevar pienācīgi pamatot. 
Kompetentā iestāde var atcelt citas valsts 
iestādes atsevišķu lēmumu, ja tā uzskata, 
ka lēmums nav pietiekami pamatots, proti, 
attiecīgā iestāde nav izklāstījusi 
pietiekamus pierādījumus. Kompetentā 
iestāde nodrošina, ka tiek ievērotas 
attiecīgās starptautisko un Savienības 
tiesību aktu prasības, un tai pienācīgi 
jāpamato savs lēmums.

iestādes vietā, ja minētā cita iestāde šādu 
lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā un ja 
aizkavēšanos nevar pienācīgi pamatot. 
Kompetentā iestāde var atcelt citas valsts 
iestādes atsevišķu lēmumu, ja tā uzskata, 
ka lēmums nav pietiekami pamatots, proti, 
attiecīgā iestāde nav izklāstījusi 
pietiekamus pierādījumus. Kompetentā 
iestāde nodrošina, ka tiek ievērotas 
attiecīgās starptautisko un Savienības 
tiesību aktu prasības, un tai pienācīgi 
jāpamato savs lēmums. Koordinēto shēmu 
var izmantot tikai pārejas periodā, kas 
nepārsniedz 10 gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. Integrēto shēmu piemēro 
tikai pēc šī datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\900617LV.doc 97/110 PE487.998v01-00

LV

tiesību aktu prasības, un tai pienācīgi 
jāpamato savs lēmums.

tiesību aktu prasības, un tai pienācīgi 
jāpamato savs lēmums. Koordinēto shēmu 
var izmantot tikai pārejas periodā, kas 
nepārsniedz 10 gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. Integrēto shēmu piemēro 
tikai pēc šī datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) koordinētā shēma: visaptverošais 
lēmums var sastāvēt no vairākiem 
atsevišķiem juridiski saistošiem 
lēmumiem, ko izdod kompetentā iestāde un 
citas attiecīgās iestādes. Kompetentā 
iestāde katrā gadījumā atsevišķi nosaka 
saprātīgu termiņu, kurā jāpieņem atsevišķie 
lēmumi. Kompetentā iestāde var pieņemt 
atsevišķu lēmumu citas attiecīgās valsts 
iestādes vietā, ja minētā cita iestāde šādu 
lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā un ja 
aizkavēšanos nevar pienācīgi pamatot. 
Kompetentā iestāde var atcelt citas valsts 
iestādes atsevišķu lēmumu, ja tā uzskata, 
ka lēmums nav pietiekami pamatots, proti, 
attiecīgā iestāde nav izklāstījusi 
pietiekamus pierādījumus. Kompetentā 
iestāde nodrošina, ka tiek ievērotas 
attiecīgās starptautisko un Savienības 
tiesību aktu prasības, un tai pienācīgi 
jāpamato savs lēmums. Koordinēto shēmu 
var izmantot tikai pārejas periodā, kas 
nepārsniedz 5 gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 456
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 457
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sadarbības shēma: visaptverošais 
lēmums var sastāvēt no vairākiem 
atsevišķiem juridiski saistošiem 
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lēmumiem, ko izdod kompetentā iestāde 
un citas attiecīgās iestādes. Kompetentā 
iestāde, apspriežoties ar citām 
attiecīgajām iestādēm, katrā gadījumā 
atsevišķi nosaka saprātīgu termiņu, kurā 
jāpieņem atsevišķie lēmumi, kā arī 
izrietošo galīgo pieļaujamo termiņu. 
Kompetentā iestāde uzrauga, kā attiecīgās 
valstis ievēro šos termiņus. Ja ir 
sagaidāms, ka iesaistītās iestādes lēmums 
netiks pieņemts termiņā, šī iestāde laikus 
informē kompetento iestādi, norādot 
kavējuma pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka 
pārsūdzības, ar ko apstrīd visaptverošā 
lēmuma likumību pēc būtības vai 
procesuālo likumību, tiek izskatītas pēc 
iespējas efektīvāk un administratīvajās vai 
tiesu sistēmās, kurās tās ir ierosinātas, 
tām tiek piešķirta prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalsts izvēlas un piemēro tikai to 
no 2. punktā minētajām shēmām, kas 
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kopējas ieinteresētības projektiem 
nodrošina labvēlīgāku procedūru nekā 
procedūra, kura dalībvalstī bija spēkā 
pirms šīs regulas piemērošanas datuma.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums neļauj dalībvalstīm izvēlēties shēmu, kas praksē nodrošinātu sliktākus 
rezultātus vai nenodrošinātu nekādus pozitīvus rezultātus salīdzinājumā ar atļauju 
piešķiršanas procedūrām, kuras ir spēkā pašreizējā valsts praksē.

Grozījums Nr. 460
Amalia Sartori, Mario Mauro

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai palielinātu pārredzamību attiecībā uz 
visām iesaistītajām personām, kompetentā 
iestāde deviņu mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā publicē 
rokasgrāmatu par atļauju piešķiršanas 
procedūrām, kas piemērojamas kopējas 
ieinteresētības projektiem. Rokasgrāmatu 
pēc vajadzības atjaunina un dara pieejamu 
sabiedrībai. Rokasgrāmatā iekļauj vismaz 
VI pielikuma 1. punktā norādīto 
informāciju.

1. Lai palielinātu pārredzamību attiecībā uz 
visām iesaistītajām personām, kompetentā 
iestāde deviņu mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā publicē 
rokasgrāmatu par atļauju piešķiršanas 
procedūrām, kas piemērojamas kopējas 
ieinteresētības projektiem. Rokasgrāmatu 
pēc vajadzības atjaunina un dara pieejamu 
sabiedrībai. Rokasgrāmatā iekļauj vismaz 
VI pielikuma 1. punktā norādīto 
informāciju. Šis noteikums neskar valsts 
pārredzamības un sabiedriskās 
apspriešanas procedūru, kas piemērota 
valsts līmenī. 

Or. en

Pamatojums

Pašizskaidrojošs.

Grozījums Nr. 461
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai palielinātu pārredzamību attiecībā uz 
visām iesaistītajām personām, kompetentā 
iestāde deviņu mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā publicē 
rokasgrāmatu par atļauju piešķiršanas 
procedūrām, kas piemērojamas kopējas 
ieinteresētības projektiem. Rokasgrāmatu 
pēc vajadzības atjaunina un dara pieejamu 
sabiedrībai. Rokasgrāmatā iekļauj vismaz 
VI pielikuma 1. punktā norādīto 
informāciju.

1. Lai palielinātu pārredzamību attiecībā uz 
visām iesaistītajām personām, kompetentā 
iestāde deviņu mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā publicē 
rokasgrāmatu par atļauju piešķiršanas 
procedūrām, kas piemērojamas kopējas 
ieinteresētības projektiem, nodrošinot 
pilnīgu atbilstību attiecīgo dalībvalstu 
valsts tiesību aktiem. Rokasgrāmatu pēc 
vajadzības atjaunina un dara pieejamu 
sabiedrībai. Rokasgrāmatā iekļauj vismaz 
VI pielikuma 1. punktā norādīto 
informāciju.

Or. ro

Grozījums Nr. 462
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projekta virzītājs trīs mēnešu laikā kopš 
atļauju piešķiršanas procedūras sākuma 
saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu izstrādā un kompetentajai 
iestādei iesniedz sabiedrības līdzdalības 
koncepciju. Kompetentā iestāde viena 
mēneša laikā apstiprina sabiedrības 
līdzdalības koncepciju vai prasa tajā izdarīt 
grozījumus. Koncepcijā iekļauj vismaz VI 
pielikuma 3. punktā norādīto informāciju.

3. Projekta virzītājs trīs mēnešu laikā kopš
atļauju piešķiršanas procedūras sākuma 
saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu izstrādā un kompetentajai 
iestādei iesniedz sabiedrības līdzdalības 
koncepciju. Kompetentā iestāde viena 
mēneša laikā apstiprina sabiedrības 
līdzdalības koncepciju vai prasa tajā izdarīt 
grozījumus. Koncepcijā iekļauj vismaz VI 
pielikuma 3. punktā norādīto informāciju.
Projekta virzītājs par jebkādām būtiskām 
izmaiņām apstiprinātajā koncepcijā 
informē kompetento iestādi, kas var 
pieprasīt grozījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 463
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu trīs līdz sešu mēnešu laikā 
pēc atļaujas piešķiršanas procesa sākuma 
notiek vismaz viena sabiedriskā 
apspriešana, ko rīko projekta virzītājs vai, 
ja to paredz valsts tiesību akti, kompetentā 
iestāde. Pirms pieteikuma dokumentācijas 
iesniegšanas notiek vismaz vēl viena 
sabiedriskā apspriešana, ko rīko projekta 
virzītājs vai, ja to paredz valsts tiesību 
akti, kompetentā iestāde, un šīs 
apspriešanas laikā projekta virzītājs 
sniedz detalizētu informāciju par 
pašreizējo situāciju un izskaidro, kādā 
mērā ir ņemti vērā pirmajā apspriešanā 
izteiktie iebildumi un apsvērumi vai kādēļ 
ierosinājumi nav ņemti vērā. Sabiedrībai 
dod iespēju izteikt komentārus par 
atjauninātajiem plāniem. Sabiedriskajā 
apspriešanā VI pielikuma 2. punkta a) 
apakšpunktā minētās ieinteresētās personas 
tiek par projektu informētas jau agrīnā 
posmā, tiek noteiktas maršrutu 
ekoloģiskās optimizācijas tehniskās 
iespējas un tiek apzināti būtiskie jautājumi, 
kas jāaplūko pieteikuma dokumentācijā.

Or. de

Grozījums Nr. 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Pirms pieteikuma dokumentācija tiek 
iesniegta kompetentajai iestādei saskaņā ar 
11. panta 1. punktu, notiek vismaz viena 
sabiedriskā apspriešana, ko rīko projekta 
virzītājs vai, ja to paredz valsts tiesību akti, 
kompetentā iestāde. Sabiedriskajā 
apspriešanā VI pielikuma 2. punkta a) 
apakšpunktā minētās ieinteresētās personas 
tiek par projektu informētas atbilstīgā
posmā, kā noteikts procedūru 
rokasgrāmatā saskaņā ar 10. panta 
1. punktu, un tiek apzināti būtiskie 
jautājumi, kas jāaplūko pieteikuma 
dokumentācijā. Uz šādu sabiedrisko 
apspriešanu attiecināmais prasību 
minimums norādīts VI pielikuma 
4. punktā. Projekta virzītājs kompetentajai 
iestādei kopā ar pieteikuma
dokumentāciju iesniedz ziņojumu, kurā 
apkopoti rezultāti pasākumiem saistībā ar 
sabiedrības līdzdalību un projekta virzītāja 
novērojumi par šiem rezultātiem. 
Kompetentā iestāde, pieņemot 
visaptverošo lēmumu, pienācīgi ņem vērā
ziņojuma saturu.

Or. en

Pamatojums

Apspriešana un pat vietas un trases noteikšana agrīnā posmā var radīt nevēlamas sekas, 
piemēram, spekulācijas ar servitūtiem un zemes gabaliem, kuras varētu apdraudēt projektu.
Tas neskar pārredzamību un sabiedrības savlaicīgu iesaisti.

Grozījums Nr. 465
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 466
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieteikuma dokumentācija tiek 
iesniegta kompetentajai iestādei saskaņā ar 
11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, notiek 
vismaz viena sabiedriskā apspriešana, ko 
rīko projekta virzītājs vai, ja to paredz 

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

valsts tiesību akti, kompetentā iestāde. 
Sabiedriskajā apspriešanā VI pielikuma 
2. punkta a) apakšpunktā minētās 
ieinteresētās personas tiek par projektu 
informētas jau agrīnā posmā, tiek noteikta 
vispiemērotākā vieta vai trase un tiek 
apzināti būtiskie jautājumi, kas jāaplūko 
pieteikuma dokumentācijā. Sabiedriskā 
apspriešana jau no paša sākuma ir 
tehnoloģiju ziņā neitrāla, t. i., tajā apsver 
visas tehnoloģiju iespējas, kas uzskaitītas 
II pielikuma 1.a punktā, vai to 
kombināciju. Uz šādu sabiedrisko 
apspriešanu attiecināmais prasību 
minimums norādīts VI pielikuma
4. punktā. Projekta virzītājs pirms 
pieteikuma dokumentācijas iesniegšanas 
sagatavo ziņojumu, kurā apkopoti rezultāti 
pasākumiem saistībā ar sabiedrības 
līdzdalību, un šo ziņojumu projekta 
virzītājs kopā ar pieteikuma dokumentāciju 
iesniedz kompetentajai iestādei, kura, 
pieņemot visaptverošo lēmumu, šos 
rezultātus pienācīgi ņem vērā.

Or. en

Pamatojums

Projekta agrīnā posmā ir svarīgi nodrošināt, ka projekta virzītājs piemēro tehnoloģiju ziņā 
neitrālu pieeju, jo tas var veicināt atbalstu projektam un tādējādi paātrināt tā īstenošanu.

Grozījums Nr. 467
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieteikuma dokumentācija tiek 
iesniegta kompetentajai iestādei saskaņā ar 
11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, notiek 
vismaz viena sabiedriskā apspriešana, ko 
rīko projekta virzītājs vai, ja to paredz 
valsts tiesību akti, kompetentā iestāde. 

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

Sabiedriskajā apspriešanā VI pielikuma 
2. punkta a) apakšpunktā minētās 
ieinteresētās personas tiek par projektu 
informētas jau agrīnā posmā, tiek noteikta 
vispiemērotākā vieta vai trase un tiek 
apzināti būtiskie jautājumi, kas jāaplūko 
pieteikuma dokumentācijā. Uz šādu 
sabiedrisko apspriešanu attiecināmais 
prasību minimums norādīts VI pielikuma 
4. punktā. Projekta virzītājs kompetentajai 
iestādei kopā ar pieteikuma
dokumentāciju iesniedz ziņojumu, kurā 
apkopoti rezultāti pasākumiem saistībā ar 
sabiedrības līdzdalību, un projekta virzītāja 
novērojumi par šiem rezultātiem. 
Kompetentā iestāde, pieņemot 
visaptverošo lēmumu, pienācīgi ņem vērā
ziņojuma saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieteikuma dokumentācija tiek 
iesniegta kompetentajai iestādei saskaņā ar 
11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, notiek 
vismaz viena sabiedriskā apspriešana, ko 
rīko projekta virzītājs vai, ja to paredz 
valsts tiesību akti, kompetentā iestāde. 
Sabiedriskajā apspriešanā VI pielikuma 
2. punkta a) apakšpunktā minētās 
ieinteresētās personas tiek par projektu 
informētas jau agrīnā posmā, tiek noteikta
vispiemērotākā vieta vai trase un tiek
apzināti būtiskie jautājumi, kas jāaplūko 
pieteikuma dokumentācijā. Uz šādu 
sabiedrisko apspriešanu attiecināmais 
prasību minimums norādīts VI pielikuma 
4. punktā. Projekta virzītājs pirms 
pieteikuma dokumentācijas iesniegšanas 

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

pasākumiem saistībā ar sabiedrības 
līdzdalību, un šo ziņojumu projekta 
virzītājs kopā ar pieteikuma dokumentāciju 
iesniedz kompetentajai iestādei, kura, 
pieņemot visaptverošo lēmumu, šos 
rezultātus pienācīgi ņem vērā.

Or. de

Pamatojums

Prasība maršrutu noteikt, nodrošinot sabiedrības līdzdalību, t. i., kopā ar sabiedrību, 
ārkārtīgi apgrūtinās projekta īstenošanu. Ir grūti iedomāties, kā varētu panākt vienošanos 
par maršrutu, kura būtu pieņemama visām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 469
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

iesniedz kompetentajai iestādei, kura, 
pieņemot visaptverošo lēmumu, šos 
rezultātus pienācīgi ņem vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 471
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta virzītājs vai, ja to paredz valsts 
tiesību akti, kompetentā iestāde izveido un 
regulāri atjaunina projekta vietni, kurā 
publicē attiecīgo informāciju par projektu; 
vietnē ir norādīta saite uz Komisijas vietni, 
un tā atbilst VI pielikuma 5. punkta 

Projekta virzītājs vai, ja to paredz valsts 
tiesību akti, kompetentā iestāde izveido 
projekta vietni, kurā publicē attiecīgo 
informāciju par projektu; vietnē ir norādīta 
saite uz Komisijas vietni, un tā atbilst VI 
pielikuma 5. punkta prasībām. Sensitīva 
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prasībām. Sensitīva komercinformācija ir 
konfidenciāla.

komercinformācija ir konfidenciāla.

Or. de

Pamatojums

Tīmekļa vietnes regulāra atjaunināšana, lai aprakstītu procedūras norisi, būtu ļoti smags 
papildu slogs projekta virzītājam.

Grozījums Nr. 472
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta virzītājs vai, ja to paredz valsts 
tiesību akti, kompetentā iestāde izveido un 
regulāri atjaunina projekta vietni, kurā 
publicē attiecīgo informāciju par projektu; 
vietnē ir norādīta saite uz Komisijas vietni, 
un tā atbilst VI pielikuma 5. punkta 
prasībām. Sensitīva komercinformācija ir 
konfidenciāla.

Projekta virzītājs ar kompetentās iestādes 
atbalstu izveido un regulāri atjaunina 
projekta vietni, kurā publicē attiecīgo 
informāciju par projektu; vietnē ir norādīta 
saite uz Komisijas vietni, un tā atbilst VI 
pielikuma 5. punkta prasībām. Sensitīva 
komercinformācija ir konfidenciāla.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Lena Kolarska-Bobińska

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 
brīvi piekļūt. Tas atkarībā no iesaistītajā 
dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem 
ietver projekta iespējamo maršrutu 
publicēšanu reģionu un pilsētu lielākajās 
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avīzēs ar plašāko lasītāju loku, kā noteikts 
saskaņā ar VI pielikuma 4. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en


