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Grozījums Nr. 474
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 475
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atļauju piešķiršanas procedūra sastāv no 
diviem posmiem:

Or. en

Grozījums Nr. 476
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atļauju piešķiršanas procedūra sastāv no 
diviem posmiem:

Or. en



PE487.999v01-00 4/94 AM\900618LV.doc

LV

Grozījums Nr. 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atļauju piešķiršanas procedūra sastāv no 
diviem posmiem:

Or. en

Grozījums Nr. 478
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 479
Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Lai noteiktu atļauju piešķiršanas 
procedūras sākumu, projekta virzītājs(-i) 
attiecīgās dalībvalsts(-u) kompetentajai 
iestādei rakstiski paziņo par projektu, un 
paziņojumā pietiekami detalizēti izklāsta 
projektu. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā 
kopš paziņojuma saņemšanas kompetentā 
iestāde vai nu rakstiski akceptē 
paziņojumu, vai arī to noraida, ja uzskata, 
ka projekts vēl nav gatavs atļauju 
piešķiršanas procedūrai. Noraidījuma 
gadījumā kompetentā iestāde savu 
lēmumu pamato. Par atļauju piešķiršanas 
procedūras sākumu uzskata dienu, kad 
kompetentā iestāde paraksta paziņojuma 
akceptēšanu. Ja iesaistītas divas vai 
vairākas dalībvalstis, par atļauju 
piešķiršanas procedūras sākumu uzskata 
dienu, kad pēdējā attiecīgā kompetentā 
iestāde akceptē paziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) paziņošanas procedūra, kas aptver 
periodu no atļauju piešķiršanas procedūras 
sākuma līdz brīdim, kad kompetentā 
iestāde pieņem pieteikuma dokumentāciju, 
nepārsniedz sešus mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

18 mēnešiem vajadzētu būt pietiekami ilgam laikam, lai varētu veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu, par projektu informēt sabiedrību un sagatavot nepieciešamos ziņojumus. Jāveic 
tehnisks labojums.

Grozījums Nr. 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 483
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu atļauju piešķiršanas 
procedūras sākumu, projekta virzītājs(-i) 
attiecīgās dalībvalsts(-u) kompetentajai 

Lai noteiktu atļauju piešķiršanas 
procedūras sākumu, projekta virzītājs(-i) 
attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) kompetentajai 
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iestādei rakstiski paziņo par projektu, un 
paziņojumā pietiekami detalizēti izklāsta 
projektu. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā 
kopš paziņojuma saņemšanas kompetentā 
iestāde vai nu rakstiski akceptē 
paziņojumu, vai arī to noraida, ja uzskata, 
ka projekts vēl nav gatavs atļauju 
piešķiršanas procedūrai. Noraidījuma 
gadījumā kompetentā iestāde savu 
lēmumu pamato. Par atļauju piešķiršanas 
procedūras sākumu uzskata dienu, kad 
kompetentā iestāde paraksta paziņojuma 
akceptēšanu. Ja iesaistītas divas vai 
vairākas dalībvalstis, par atļauju 
piešķiršanas procedūras sākumu uzskata 
dienu, kad pēdējā attiecīgā kompetentā 
iestāde akceptē paziņojumu.

iestādei rakstiski paziņo par projektu un 
paziņojumā pietiekami detalizēti izklāsta 
projektu. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā 
kopš paziņojuma saņemšanas kompetentā 
iestāde to akceptē vai arī precizē 
pieteikuma iesniedzējam visu 
nepieciešamo papildu informāciju, minot 
pieprasīto datu veidu, avotu un īpašības. 
Par atļauju piešķiršanas procedūras sākumu 
uzskata dienu, kad kompetentā iestāde 
paraksta paziņojuma akceptēšanu. Ja 
iesaistītas divas vai vairākas dalībvalstis, 
par atļauju piešķiršanas procedūras sākumu 
uzskata dienu, kad pēdējā attiecīgā 
kompetentā iestāde akceptē paziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu atļauju piešķiršanas 
procedūras sākumu, projekta virzītājs(-i) 
attiecīgās dalībvalsts(-u) kompetentajai 
iestādei rakstiski paziņo par projektu, un 
paziņojumā pietiekami detalizēti izklāsta 
projektu. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā 
kopš paziņojuma saņemšanas kompetentā 
iestāde vai nu rakstiski akceptē 
paziņojumu, vai arī to noraida, ja uzskata, 
ka projekts vēl nav gatavs atļauju 
piešķiršanas procedūrai. Noraidījuma 
gadījumā kompetentā iestāde savu 
lēmumu pamato. Par atļauju piešķiršanas 
procedūras sākumu uzskata dienu, kad 
kompetentā iestāde paraksta paziņojuma 
akceptēšanu. Ja iesaistītas divas vai 
vairākas dalībvalstis, par atļauju 
piešķiršanas procedūras sākumu uzskata 

Lai noteiktu atļauju piešķiršanas 
procedūras sākumu, projekta virzītājs(-i) 
attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) kompetentajai 
iestādei rakstiski paziņo par projektu un 
paziņojumā pietiekami detalizēti izklāsta 
projektu. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā 
kopš paziņojuma saņemšanas kompetentā 
iestāde to akceptē vai arī precizē 
pieteikuma iesniedzējam visu 
nepieciešamo papildu informāciju, minot 
pieprasīto datu veidu, avotu un īpašības. 
Par atļauju piešķiršanas procedūras sākumu 
uzskata dienu, kad kompetentā iestāde 
paraksta paziņojuma akceptēšanu. Ja 
iesaistītas divas vai vairākas dalībvalstis, 
par atļauju piešķiršanas procedūras sākumu 
uzskata dienu, kad pēdējā attiecīgā 
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dienu, kad pēdējā attiecīgā kompetentā 
iestāde akceptē paziņojumu.

kompetentā iestāde akceptē paziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) oficiālā atļauju piešķiršanas procedūra, 
kas aptver periodu no iesniegtās 
pieteikuma dokumentācijas akceptēšanas 
līdz brīdim, kad kompetentā iestāde 
pieņem visaptverošu lēmumu, nepārsniedz 
vienu gadu; attaisnotos gadījumos 
kompetentā iestāde šo termiņu var 
pagarināt līdz 2 gadiem. Dalībvalstis var 
noteikt īsāku termiņu, ja to uzskata pat 
vajadzīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) oficiālā atļauju piešķiršanas procedūra, 
kas aptver periodu no iesniegtās 
pieteikuma dokumentācijas akceptēšanas 
līdz brīdim, kad kompetentā iestāde 
pieņem visaptverošu lēmumu, nepārsniedz 
vienu gadu; attaisnotos gadījumos 
kompetentā iestāde šo termiņu var 
pagarināt līdz 2 gadiem. Dalībvalstis var 
noteikt īsāku termiņu, ja to uzskata pat 
vajadzīgu.
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Or. en

Grozījums Nr. 487
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Tā kā sabiedrības informēšanas un izpētes procedūras jau būs izpildītas, tam vajadzētu būt 
iespējamam.

Grozījums Nr. 488
Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 489
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Projekta virzītājs(-i) attiecīgās(-o)
dalībvalsts(-u) kompetentajai iestādei 
rakstiski paziņo par plānoto projektu un 
paziņojumā pietiekami detalizēti izklāsta 
projektu. Viena mēneša laikā kopš 
paziņojuma saņemšanas kompetentā 
iestāde ciešā sadarbībā ar citām 
attiecīgajām iestādēm nosaka tās 
informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas projekta virzītājam jāiesniedz 
kā daļa no pieteikuma dokumentācijas, lai 
saņemtu visaptverošu lēmumu. 
Informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi nosaka pēc VI pielikuma 1. punkta 
e) apakšpunktā minētā kontrolsaraksta. 
Šajā nolūkā notiek vismaz viena sanāksme, 
kurā piedalās kompetentā iestāde un 
projekta virzītājs, un — ja kompetentā 
iestāde to uzskata par vajadzīgu — citas 
iestādes un ieinteresētās personas. Ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā pēc šīs sanāksmes 
projekta virzītājam nosūta detalizētu 
pieteikuma iesniegšanas kārtību, kurā 
iekļauj arī sanāksmes rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Viena mēneša laikā kopš atļauju 
piešķiršanas procedūras sākuma saskaņā ar 
1. punkta a) apakšpunktu kompetentā 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

iestādes un ieinteresētās personas. Ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā pēc šīs sanāksmes 
projekta virzītājam nosūta detalizētu 
pieteikuma iesniegšanas kārtību, kurā 
iekļauj arī sanāksmes rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Detalizētas informācijas sniegšana par pieteikumu un sanāksmes rezultātiem projekta 
sākumposmā var apdraudēt tā īstenošanu (piemēram, izraisot spekulācijas ar servitūtiem un 
zemes īpašumiem).

Grozījums Nr. 492
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā grafikā ņem vērā 11. panta 2. punkta 
noteikumus, 10. panta 3. punktā minēto 
sabiedrības līdzdalības koncepciju un 
attiecīgajam projektam piemērotāko 
atļaujas piešķiršanas procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja projekti šķērso divu vai vairāku 
dalībvalstu robežu, iesaistīto dalībvalstu 
kompetentās iestādes salāgo savus grafikus 
un izstrādā kopīgu grafiku.

Šajā grafikā ņem vērā 11. panta 2. punkta 
noteikumus, 10. panta 3. punktā minēto 
sabiedrības līdzdalības koncepciju un 
projekta specifikai piemērotāko atļaujas 
piešķiršanas procedūru.
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Ja projekti šķērso divu vai vairāku 
dalībvalstu robežu, iesaistīto dalībvalstu 
kompetentās iestādes salāgo savus grafikus 
un izstrādā kopīgu grafiku.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Projekta virzītājs nodrošina, ka 
pieteikuma dokumentācija ir pilnīga un 
pienācīgā kvalitātē, un lūdz kompetentās 
iestādes atzinumu pēc iespējas drīzāk 
pirmspieteikuma procedūras laikā. 
Projekta virzītājs sadarbojas ar kompetento 
iestādi, lai ievērotu termiņus un detalizēto 
grafiku, kā minēts 3. punktā.

4. Projekta virzītājs nodrošina, ka 
pieteikuma dokumentācija ir pilnīga un 
pienācīgā kvalitātē, un lūdz kompetentās 
iestādes atzinumu pēc iespējas drīzāk. 
Projekta virzītājs sadarbojas ar kompetento 
iestādi, lai ievērotu termiņus un detalizēto 
grafiku, kā minēts 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Projekta virzītājs nodrošina, ka 
pieteikuma dokumentācija ir pilnīga un 
pienācīgā kvalitātē, un lūdz kompetentās 
iestādes atzinumu pēc iespējas drīzāk 
pirmspieteikuma procedūras laikā. Projekta 
virzītājs sadarbojas ar kompetento iestādi, 
lai ievērotu termiņus un detalizēto grafiku, 
kā minēts 3. punktā.

4. Projekta virzītājs nodrošina, ka 
pieteikuma dokumentācija ir pilnīga un 
pienācīgā kvalitātē, un lūdz kompetentās 
iestādes atzinumu pēc iespējas drīzāk 
pirmspieteikuma procedūras laikā. Projekta 
virzītājs pilnībā sadarbojas ar kompetento 
iestādi, lai ievērotu termiņus un detalizēto 
grafiku, kā minēts 3. punktā.

Or. en



PE487.999v01-00 14/94 AM\900618LV.doc

LV

Grozījums Nr. 496
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Attiecīgās kompetentās iestādes 
Grupas sanāksmēs ziņo par atļauju 
piešķiršanas procedūru norisi saistībā ar 
kopējas ieinteresētības projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 497
András Gyürk

Regulas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 498
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Tīkla attīstības plānošana un kopējas 

ieinteresētības projekti
1. Izstrādājot attīstības plānus valsts un 
reģionālajiem pārvades tīkliem, kurus 
varētu būtiski ietekmēt kopējas 
ieinteresētības projekti, kā arī izstrādājot 
ES tīkla attīstības plānus pārvades 
tīkliem, dalībvalstis, sadales sistēmu 
operatori un elektroenerģijas PSOET 
nodrošina, ka tiek ievēroti šādi obligātie 
kritēriji:
– kā pamatu tīkla attīstības plāniem 
regulatīvā iestāde izstrādā un apstiprina 
vismaz trīs dažādus piedāvājuma un 
pieprasījuma iespējamās attīstības 
scenārijus;
– scenāriji jo īpaši ir vērsti uz dalībvalsts 
mērķu sasniegšanu attiecībā uz 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
palielināšanu, siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu un 
energoefektivitātes paaugstināšanu;
– scenārijus un to pamatā esošos datus 
publicē saskaņā ar 2. punktu, tos 
iesniedzot regulatīvajai iestādei;
– regulatīvā iestāde pirms apstiprinājuma 
došanas rīko vismaz vienu sabiedrisko 
apspriešanu. 
2) Ja privāta rakstura intereses attiecībā 
uz personas datu vai komercdatu 
aizsardzību izņēmuma kārtā neatsver 
interesi par tīkla attīstības plānu 
pamatojuma publicēšanu, visus pārvades 
sistēmu operatoru sniegtos datus, kas 
nepieciešami attīstības projektu 
neatkarīgai uzraudzībai, dara zināmus 
sabiedrībai. Šo pašu prasību piemēro 
elektroenerģijas PSOET attiecībā uz tīkla 
attīstības desmit gadu plāna pamatojumu 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 714/2009 
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8. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 499
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

1. Trīs mēnešu laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu ilgtermiņa 
analīzei Savienības līmenī, ņemot vērā 
lielākus energoinfrastruktūras ieguvumus 
sociālekonomikas un vides jomā, attiecībā 
uz kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–
d) apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās. Metodoloģiju izstrādā 
pārredzamā veidā pēc oficiālas 
apspriešanās ar organizācijām, kas 
pārstāv attiecīgās ieinteresētās personas. 
Metodoloģijas izstrāde atbilst V pielikumā 
noteiktajiem principiem, un tās pamatā 
esošie scenāriji atbilst 
Direktīvas 2009/28/EK mērķiem, citiem 
saistītiem Savienības tiesību aktiem un 
ilgtermiņa politikas mērķiem, kas noteikti 
ceļvedī 2050. gadam. Metodoloģijas 
projektu publisko un nodod sabiedriskai 
apspriešanai saskaņā ar Savienības 
standarta procedūrām.

Or. en

Pamatojums

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
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benefits of energy infrastructure to ensure a trans-European evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Grozījums Nr. 500
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

1. Divpadsmit mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā elektroenerģijas 
PSOET un gāzes PSOET pēc oficiālas 
apspriešanās ar organizācijām, kas 
pārstāv visas ieinteresētās personas,
iesniedz Aģentūrai un Komisijai attiecīgo 
metodoloģiju, kas ir pamatā harmonizētai 
energosistēmas mēroga izmaksu un 
ieguvumu analīzei Savienības līmenī un 
kas PSOET jāpiemēro visiem Savienības 
mēroga tīkla attīstības desmit gadu 
plāniem, kā arī pamatā projekta 
specifiskai analīzei, kas projektu 
virzītājiem jāpiemēro saviem kopējas 
ieinteresētības projektiem, kuri ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās. Metodoloģiju izstrādā saskaņā 
ar V pielikumā noteiktajiem principiem, un 
tā atbilst IV pielikumā izvirzītajiem 
noteikumiem un rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka elektroenerģijas uzkrāšana šajā regulā netiek reglamentēta, harmonizētas 
izmaksu un ieguvumu analīzes metodoloģija nav piemērojama III pielikuma 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajai kategorijai.
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Grozījums Nr. 501
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

1. Divpadsmit mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā elektroenerģijas 
PSOET un gāzes PSOET pēc oficiālas 
apspriešanās ar organizācijām, kas 
pārstāv visas ieinteresētās personas,
iesniedz Aģentūrai un Komisijai savu 
attiecīgo metodoloģiju, kas ir pamatā 
harmonizētai energosistēmas mēroga 
izmaksu un ieguvumu analīzei Savienības 
līmenī un kas PSOET jāpiemēro visiem 
Savienības mēroga tīkla attīstības desmit 
gadu plāniem, kā arī pamatā projekta 
specifiskai analīzei, kas projektu 
virzītājiem jāpiemēro saviem kopējas 
ieinteresētības projektiem, kuri ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
un 2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar 
V pielikumā noteiktajiem principiem, un tā 
atbilst IV pielikumā izvirzītajiem 
noteikumiem un rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 

1. Divpadsmit mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā elektroenerģijas 
PSOET un gāzes PSOET iesniedz 
Aģentūrai un Komisijai attiecīgo 
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par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

metodoloģiju, tostarp par tīklu un tirgus 
modelēšanu, kas ir pamatā harmonizētai 
energosistēmas mēroga izmaksu un 
ieguvumu analīzei Savienības līmenī, kuru 
piemēro kopējas ieinteresētības projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–
d) apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās. Metodoloģiju izstrādā saskaņā 
ar V pielikumā noteiktajiem principiem.

Or. en

Pamatojums

Viens mēnesis nav pietiekami ilgs laiks, lai elektroenerģijas PSOET varētu nodrošināt 
metodoloģiju, jo daži no V pielikumā minētajiem kritērijiem papildina tos, kas ņemti vērā 
elektroenerģijas PSOET tīkla attīstības desmit gadu plānā. Turklāt metodoloģijai 
nepieciešams skaidrs juridiskais pamats. Viens gads ir minimālais laiks, kas nepieciešams 
jaunu metodoloģiju izstrādei, jo īpaši ietverot papildu sekas.

Grozījums Nr. 503
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
un 2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar 4. panta 
2. punktā un IV un V pielikumā
noteiktajiem principiem un kritērijiem.
Elektroenerģijas PSOET un gāzes 
PSOET agrīnā metodoloģijas izstrādes 
stadijā apspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
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infrastruktūras lietotājiem, 
organizācijām, kas pārstāv 
infrastruktūras operatorus, un projektu 
izstrādātājiem, kas nestrādā ar pārvades 
sistēmas operatoriem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāapspriežas arī ar organizāciju, kas pārstāv visus gāzes infrastruktūras operatorus.

Grozījums Nr. 504
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

1. Četru mēnešu laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
un 2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar 
V pielikumā noteiktajiem principiem, jo 
īpaši apspriežoties ar V pielikumā minēto 
lietotāju grupu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā sadarbību un nepieciešamību iesaistīt ieinteresētās personas, 4 mēneši šķiet 
reālāks termiņš. Ieinteresētās personas būtu jāiesaista arī agrīnā izmaksu un ieguvumu 
analīzes metodoloģijas izstrādes stadijā, un ar tām būtu jāapspriežas lietotāju grupā, kas 
pārstāv visas attiecīgās ieinteresēto personu apvienības. Lietotāju grupa tiekas vismaz divas 
reizes, pirms elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET iesniedz metodoloģiju Aģentūrai un 
Komisijai (skatīt V pielikuma jaunā 13. punkta grozījumu).
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Grozījums Nr. 505
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, kā arī 
standarta izmaksas dažādām projektu 
kategorijām, tostarp par tīklu un tirgus 
modelēšanu, kas ir pamatā harmonizētai 
energosistēmas mēroga izmaksu un 
ieguvumu analīzei Savienības līmenī, kuru 
piemēro kopējas ieinteresētības projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–
d) apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
projektus. Metodoloģiju izstrādā saskaņā 
ar V pielikumā noteiktajiem principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 506
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
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2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

un 2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar 
V pielikumā noteiktajiem principiem.
Metodoloģijas projektu publisko un nodod 
apspriešanai saskaņā ar Savienības 
standarta procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskai apspriešanai jānodod izmaksu un ieguvumu analīzes metodoloģijas projekts, 
nevis tikai tās galīgais publicētais variants.

Grozījums Nr. 507
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
un 2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar 
V pielikumā noteiktajiem principiem, jo 
īpaši apspriežoties ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp citiem 
infrastruktūras operatoriem un 
attiecīgajām organizācijām, kas tos 
pārstāv.

Or. en



AM\900618LV.doc 23/94 PE487.999v01-00

LV

Grozījums Nr. 508
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, ņemot vērā lielākus 
energoinfrastruktūras ieguvumus 
sociālekonomikas un vides jomā 
reģionālā mērogā, attiecībā uz kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
un 2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar 
V pielikumā noteiktajiem principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, ņemot vērā lielākus 
energoinfrastruktūras ieguvumus 
sociālekonomikas un vides jomā 
reģionālā mērogā, attiecībā uz kopējas 
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Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
un 2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar 
V pielikumā noteiktajiem principiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā izmaksu un ieguvumu analīzē jāparedz lielāki energoinfrastruktūras ieguvumi 
ekonomikas, sociālajā un vides jomā, tādi kā oglekļa dioksīda emisiju novēršana un 
atjaunojamās enerģijas straujāka integrācija tīklā.

Grozījums Nr. 510
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā kopš šīs regulas 
stāšanās spēkā elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz Aģentūrai un 
Komisijai attiecīgo metodoloģiju, tostarp 
par tīklu un tirgus modelēšanu, kas ir 
pamatā harmonizētai energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzei 
Savienības līmenī, kuru piemēro kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētajās kategorijās. 
Metodoloģiju izstrādā saskaņā ar V 
pielikumā noteiktajiem principiem.

1. Divpadsmit mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā elektroenerģijas 
PSOET un gāzes PSOET iesniedz 
Aģentūrai un Komisijai attiecīgo 
metodoloģiju, tostarp par tīklu un tirgus 
modelēšanu, kas ir pamatā harmonizētai 
energosistēmas mēroga izmaksu un 
ieguvumu analīzei Savienības līmenī, kuru 
piemēro kopējas ieinteresētības projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–
d) apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās. Metodoloģiju izstrādā saskaņā 
ar V pielikumā noteiktajiem principiem.

Or. fr

Pamatojums

Pienācīgai apspriešanās procedūrai šis termiņš ir pārāk īss. Tāpēc to vajadzētu pagarināt.

Grozījums Nr. 511
Amalia Sartori
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra pēc oficiālas apspriešanās ar 
organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas, trīs mēnešu laikā 
pēc metodoloģijas saņemšanas sniedz 
Komisijai atzinumu par metodoloģiju.

2. Aģentūra pēc oficiālas apspriešanās ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, trīs mēnešu laikā pēc 
metodoloģijas saņemšanas sniedz 
Komisijai atzinumu par metodoloģiju.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu ACER būtu jāuzņemas stratēģiskā starpnieka loma (starp 
PSOET un Komisiju), lai pieņemtu izmaksu un ieguvumu analīzes metodoloģijas galīgo 
variantu. ACER būtu jāveido pārredzamas ieinteresēto personu apvienības, pirms izmaksu un 
ieguvumu analīzes metodoloģija tiek izmantota kā pamatinstruments turpmākajos projektos. 
Ļoti svarīgi ir apspriesties vismaz ar EAF un noskaidrot tā viedokli par metodoloģiju šajā 
līmenī.

Grozījums Nr. 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra pēc oficiālas apspriešanās ar 
organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas, trīs mēnešu laikā 
pēc metodoloģijas saņemšanas sniedz 
Komisijai atzinumu par metodoloģiju.

2. Aģentūra pēc oficiālas apspriešanās ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, trīs mēnešu laikā pēc 
metodoloģijas saņemšanas sniedz 
Komisijai atzinumu par metodoloģiju.

Or. en

Pamatojums

Rūpīga, neatkarīga un pārredzama izmaksu un ieguvumu analīzes metodoloģijas pārbaude, 
ko veic visas iesaistītās puses, ir galvenais nosacījums mērķim atbilstošas metodoloģijas 
izstrādei. Visām ieinteresētajām personām, ne tikai attiecīgajām organizācijām, kas tās 
pārstāv, jādod iespēja paust savu viedokli par šādu metodoloģiju, jo tā ir ierasta prakse 
saistībā ar sabiedrisko apspriešanu, ko rīko Komisija, Aģentūra un PSOET.
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Grozījums Nr. 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra pēc oficiālas apspriešanās ar 
organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas, trīs mēnešu laikā 
pēc metodoloģijas saņemšanas sniedz 
Komisijai atzinumu par metodoloģiju.

2. Aģentūra pēc oficiālas apspriešanās ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, trīs mēnešu laikā pēc 
metodoloģijas saņemšanas sniedz 
Komisijai atzinumu par metodoloģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 514
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Trīs mēnešu laikā pēc Aģentūras 
atzinuma saņemšanas Komisija sniedz savu 
atzinumu par metodoloģiju.

3. Trīs mēnešu laikā pēc Aģentūras 
atzinuma saņemšanas Komisija sniedz savu 
atzinumu par metodoloģiju, ko kopā ar 
abām metodoloģijām iesniedz Eiropas 
Parlamentam un ES Padomei 
apstiprināšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 515
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs mēnešos pēc Komisijas atzinuma 4. Trīs mēnešu laikā pēc Eiropas 
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saņemšanas dienas elektroenerģijas 
PSOET un gāzes PSOET attiecīgi pielāgo 
savu metodoloģiju un iesniedz to Komisijai 
apstiprināšanai.

Parlamenta un ES Padomes 
apstiprinājuma saņemšanas 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
attiecīgi pielāgo savu metodoloģiju un 
iesniedz to Komisijai apstiprināšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu nedēļu laikā pēc Komisijas 
apstiprinājuma saņemšanas 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
publicē metodoloģiju savā tīmekļa vietnē. 
Pēc pieprasījuma tie Komisijai un 
Aģentūrai nosūta V pielikuma 1. punktā 
minētos attiecīgos ievaddatu kopumus un 
citus būtiskus datus par tīkliem, jaudas 
plūsmām un tirgu pietiekami precīzā 
formā atbilstīgi valstu tiesību aktiem un 
attiecīgajiem nolīgumiem par 
konfidencialitāti. Dati ir derīgi 
pieprasījuma dienā. Komisija un Aģentūra 
saņemto datu konfidencialitāti nodrošina 
gan pašas, gan arī attiecībā uz jebkuru pusi, 
kam uzticēts uz šo datu pamata veikt 
analīzi.

5. Divu nedēļu laikā pēc Komisijas 
apstiprinājuma saņemšanas 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
publicē savu attiecīgo metodoloģiju savā 
tīmekļa vietnē. Pēc pieprasījuma tie 
Komisijai un Aģentūrai nosūta 
V pielikuma 1. punktā minētos attiecīgos 
ievaddatu kopumus. Dati ir derīgi 
pieprasījuma dienā. Komisija un Aģentūra 
saņemto datu konfidencialitāti nodrošina 
gan pašas, gan arī attiecībā uz jebkuru pusi, 
kam uzticēts uz šo datu pamata veikt 
analīzi.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu atbilstību 12. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 517
Jolanta Emilia Hibner
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Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu nedēļu laikā pēc Komisijas 
apstiprinājuma saņemšanas 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
publicē metodoloģiju savā tīmekļa vietnē. 
Pēc pieprasījuma tie Komisijai un 
Aģentūrai nosūta V pielikuma 1. punktā 
minētos attiecīgos ievaddatu kopumus un 
citus būtiskus datus par tīkliem, jaudas 
plūsmām un tirgu pietiekami precīzā 
formā atbilstīgi valstu tiesību aktiem un 
attiecīgajiem nolīgumiem par 
konfidencialitāti. Dati ir derīgi 
pieprasījuma dienā. Komisija un Aģentūra 
saņemto datu konfidencialitāti nodrošina 
gan pašas, gan arī attiecībā uz jebkuru pusi, 
kam uzticēts uz šo datu pamata veikt 
analīzi.

5. Divu nedēļu laikā pēc Komisijas 
apstiprinājuma saņemšanas 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
publicē savu attiecīgo metodoloģiju savā 
tīmekļa vietnē. Pēc pieprasījuma tie 
Komisijai un Aģentūrai nosūta 
V pielikuma 1. punktā minētos attiecīgos 
ievaddatu kopumus. Dati ir derīgi 
pieprasījuma dienā. Komisija un Aģentūra 
saņemto datu konfidencialitāti nodrošina 
gan pašas, gan arī attiecībā uz jebkuru pusi, 
kam uzticēts uz šo datu pamata veikt 
analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 518
András Gyürk

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Divu nedēļu laikā pēc Komisijas 
apstiprinājuma saņemšanas 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
publicē metodoloģiju savā tīmekļa vietnē. 
Pēc pieprasījuma tie Komisijai un 
Aģentūrai nosūta V pielikuma 1. punktā 
minētos attiecīgos ievaddatu kopumus un 
citus būtiskus datus par tīkliem, jaudas 
plūsmām un tirgu pietiekami precīzā formā 
atbilstīgi valstu tiesību aktiem un 
attiecīgajiem nolīgumiem par 
konfidencialitāti. Dati ir derīgi 
pieprasījuma dienā. Komisija un Aģentūra 

5. Divu nedēļu laikā pēc Komisijas 
apstiprinājuma saņemšanas 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
publicē metodoloģiju savā tīmekļa vietnē. 
Pēc pieprasījuma tie Komisijai un 
Aģentūrai nosūta V pielikuma 1. punktā 
minētos attiecīgos ievaddatu kopumus un 
citus būtiskus datus par tīkliem, jaudas 
plūsmām un tirgu pietiekami precīzā formā 
atbilstīgi valstu tiesību aktiem un 
attiecīgajiem nolīgumiem par 
konfidencialitāti. Pārbaudes vajadzībām 
Komisija vai Aģentūra var pieprasīt, lai 
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saņemto datu konfidencialitāti nodrošina 
gan pašas, gan arī attiecībā uz jebkuru pusi, 
kam uzticēts uz šo datu pamata veikt 
analīzi.

elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
nosūta datu kopuma pamatā esošo 
aprēķinu. Dati ir derīgi pieprasījuma dienā. 
Komisija un Aģentūra saņemto datu 
konfidencialitāti nodrošina gan pašas, gan 
arī attiecībā uz jebkuru pusi, kam uzticēts 
uz šo datu pamata veikt analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 519
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Metodoloģiju regulāri atjaunina un 
uzlabo saskaņā ar 1.–5. punktā noteikto 
procedūru. Aģentūra pēc oficiālas 
apspriešanās ar organizācijām, kas 
pārstāv visas attiecīgās ieinteresētās 
puses, un ar Komisiju var pieprasīt šādus 
atjauninājumus un uzlabojumus, to 
pienācīgi pamatojot un norādot termiņus.

6. Vajadzības gadījumā metodoloģijas 
atjaunina un uzlabo saskaņā ar tīkla 
attīstības desmit gadu plānu publikāciju, 
ievērojot 1.–5. punktā noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 520
András Gyürk

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Metodoloģiju izmanto izmaksu un 
ieguvumu analīzei, ko veic visiem 
tālākajiem elektroenerģijas vai gāzes tīkla 
attīstības desmit gadu plāniem, kurus 
izstrādā elektroenerģijas PSOET un gāzes 
PSOET saskaņā ar 8. pantu Regulā (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulā (EK) Nr. 

7. Metodoloģiju izmanto izmaksu un 
ieguvumu analīzei, ko veic kopējas 
ieinteresētības projektu atlases procedūrai 
saskaņā ar 3. pantu, kopējas 
ieinteresētības projektu attiecīgo izmaksu 
pārrobežu sadalījumam saskaņā ar 
13. pantu un visiem tālākajiem 
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715/2009. elektroenerģijas vai gāzes tīkla attīstības 
desmit gadu plāniem, kurus izstrādā 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
saskaņā ar 8. pantu Regulā (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulā (EK) 
Nr. 715/2009.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Metodoloģiju izmanto izmaksu un 
ieguvumu analīzei, ko veic visiem 
tālākajiem elektroenerģijas vai gāzes tīkla 
attīstības desmit gadu plāniem, kurus 
izstrādā elektroenerģijas PSOET un gāzes 
PSOET saskaņā ar 8. pantu Regulā (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulā (EK) Nr. 
715/2009.

7. Metodoloģiju izmanto izmaksu un 
ieguvumu analīzei, ko veic visiem 
tālākajiem elektroenerģijas vai gāzes tīkla 
attīstības desmit gadu plāniem, kurus 
izstrādā elektroenerģijas PSOET un gāzes 
PSOET saskaņā ar 8. pantu Regulā (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulā (EK) 
Nr. 715/2009, un attiecīgo scenāriju 
izmaksu un ieguvumu analīzes galvenos 
rezultātus ietver apspriešanas procedūrā 
un galīgajā ziņojumā par tīkla attīstības 
desmit gadu plāniem.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Metodoloģiju izmanto izmaksu un 
ieguvumu analīzei, ko veic visiem 
tālākajiem elektroenerģijas vai gāzes tīkla 
attīstības desmit gadu plāniem, kurus 

7. Metodoloģijas piemēro visiem 
tālākajiem elektroenerģijas vai gāzes tīkla
attīstības desmit gadu plāniem, kurus 
izstrādā elektroenerģijas PSOET un gāzes 
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izstrādā elektroenerģijas PSOET un gāzes 
PSOET saskaņā ar 8. pantu Regulā (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulā (EK) Nr. 
715/2009.

PSOET saskaņā ar 8. pantu Regulā (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulā (EK) 
Nr. 715/2009 attiecībā uz energosistēmas 
mēroga izmaksu un ieguvumu analīzi 
Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 523
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
12. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
kopējā elektroenerģijas un gāzes tirgus un 
tīkla modeli, kas ietver gan
elektroenerģijas, gan gāzes pārvadi un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
Komisija šo modeli apstiprinājusi saskaņā 
ar 2.–4. pantā izklāstīto procedūru, modeli 
iekļauj metodoloģijā.

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
iesniedz Komisijai un Aģentūrai savu 
attiecīgo elektroenerģijas vai gāzes tirgus 
un tīkla modeli, kas attiecīgi ietver 
elektroenerģijas vai gāzes pārvadi un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
Komisija šos modeļus apstiprinājusi 
saskaņā ar 2.–4. punktā izklāstīto 
procedūru, tos iekļauj attiecīgajās 
metodoloģijās.

Or. en

Pamatojums

Kopīga elektroenerģijas un gāzes tirgus un tīkla modeļa sinerģija ir pilnīgi neskaidra. Tāpēc 
ir jāizstrādā atsevišķs modelis elektroenerģijai un gāzei.

Grozījums Nr. 524
Silvia-Adriana Ţicău

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

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Komisijai un Aģentūrai
kopējā elektroenerģijas un gāzes tirgus un 
tīkla modeli, kas ietver gan 
elektroenerģijas, gan gāzes pārvadi un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
Komisija šo modeli apstiprinājusi saskaņā 
ar 2.–4. pantā izklāstīto procedūru, modeli
iekļauj metodoloģijā.

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Aģentūrai, Komisijai, 
Eiropas Parlamentam un ES Padomei
kopējo elektroenerģijas un gāzes tirgus un 
tīkla modeli, kas ietver gan 
elektroenerģijas, gan gāzes pārvadi un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
Komisija, Eiropas Parlaments un ES 
Padome šo modeli apstiprinājuši saskaņā 
ar 2.–4. punktā izklāstīto procedūru, to
iekļauj metodoloģijā.

Or. ro

Grozījums Nr. 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
12. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
kopējā elektroenerģijas un gāzes tirgus un 
tīkla modeli, kas ietver gan 
elektroenerģijas, gan gāzes pārvadi un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
Komisija šo modeli apstiprinājusi saskaņā 
ar 2.–4. pantā izklāstīto procedūru, modeli 
iekļauj metodoloģijā.

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
konsekventus un interaktīvus
elektroenerģijas un gāzes tirgus un tīkla 
modeļus, kas ietver gan elektroenerģijas, 
gan gāzes pārvadi un glabāšanu, aptver 
I pielikumā minētos prioritāros koridorus 
un jomas un ir izstrādāti saskaņā ar 
V pielikumā noteiktajiem principiem. Pēc 
tam, kad Komisija šos modeļus 
apstiprinājusi saskaņā ar 2.–4. punktā
izklāstīto procedūru, tos iekļauj 
metodoloģijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 526
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
kopējā elektroenerģijas un gāzes tirgus un 
tīkla modeli, kas ietver gan 
elektroenerģijas, gan gāzes pārvadi un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
Komisija šo modeli apstiprinājusi saskaņā 
ar 2.–4. pantā izklāstīto procedūru, modeli
iekļauj metodoloģijā.

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
kopējo elektroenerģijas un gāzes tirgus un 
tīkla modeli, kas ietver gan 
elektroenerģijas, gan gāzes pārvadi, 
sašķidrinātas dabasgāzes termināļus un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
Komisija šo modeli apstiprinājusi saskaņā 
ar 2.–4. punktā izklāstīto procedūru, to
iekļauj metodoloģijā.

Or. en

Grozījums Nr. 527
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
12. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
kopējā elektroenerģijas un gāzes tirgus un 
tīkla modeli, kas ietver gan 
elektroenerģijas, gan gāzes pārvadi un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
Komisija šo modeli apstiprinājusi saskaņā 

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
kopējo elektroenerģijas un gāzes tirgus un 
tīkla modeli, kas ietver gan 
elektroenerģijas, gan gāzes pārvadi, 
sašķidrinātas dabasgāzes termināļus un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
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ar 2.–4. pantā izklāstīto procedūru, modeli
iekļauj metodoloģijā.

Komisija šo modeli apstiprinājusi saskaņā 
ar 2.–4. punktā izklāstīto procedūru, to
iekļauj metodoloģijā.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
12. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
kopējā elektroenerģijas un gāzes tirgus un 
tīkla modeli, kas ietver gan 
elektroenerģijas, gan gāzes pārvadi un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
Komisija šo modeli apstiprinājusi saskaņā 
ar 2.–4. pantā izklāstīto procedūru, modeli
iekļauj metodoloģijā.

8. Līdz 2016. gada 31. decembrim 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
kopīgi iesniedz Komisijai un Aģentūrai 
kopējo elektroenerģijas un gāzes tirgus un 
tīkla modeli, kas ietver gan 
elektroenerģijas, gan gāzes pārvadi, 
sašķidrinātas dabasgāzes termināļus un 
glabāšanu, aptver I pielikumā minētos 
prioritāros koridorus un jomas un ir 
izstrādāts saskaņā ar V pielikumā 
noteiktajiem principiem. Pēc tam, kad 
Komisija šo modeli apstiprinājusi saskaņā 
ar 2.–4. punktā izklāstīto procedūru, to
iekļauj metodoloģijā.

Or. en

Grozījums Nr. 529
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, sedz tās dalībvalsts(-u) 

Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, sedz tās(-o) dalībvalsts(-u) 
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pārvades sistēmu operators(-i), kurā
projektam ir neto pozitīva ietekme, un tās 
apmaksā tīkla lietotāji ar tīkla piekļuves 
tarifu starpniecību.

pārvades sistēmu operators(-i) vai 
pārvades infrastruktūras projekta 
virzītājs, kurā(-ās) projektam ir neto 
pozitīva ietekme, un izmaksas, uz kurām 
neattiecas pārslodzes vai citas maksas, 
sedz tīkla lietotāji ar tīkla piekļuves tarifu 
starpniecību šajā(-ās) dalībvalstī(-īs).
Uz kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, iepriekšējais teikums attiecas 
tikai tādā gadījumā, ja vismaz viens 
projekta virzītājs pieprasa attiecīgajām 
valsts iestādēm šo pantu piemērot visām 
projekta izmaksām vai to daļai, un tādā 
apmērā, kādā saskaņā ar tirgus 
pieprasījuma novērtējumu nav sagaidāms, 
ka izmaksas varētu tikt segtas ar 
infrastruktūras lietotāju tarifu 
starpniecību. Ja projektam ir vairāki 
virzītāji, attiecīgās valsts regulatīvās 
iestādes nekavējoties pieprasa, lai visi 
projekta virzītāji ieguldījumu 
pieprasījumu iesniedz kopīgi saskaņā ar 
4. punktu. Šā panta noteikumus 
nepiemēro kopējas ieinteresētības 
projektiem, uz ko attiecināts izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 530
Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, sedz tās dalībvalsts(-u) 

Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā minētajās kategorijās, sedz 
tās(-o) dalībvalsts(-u) pārvades sistēmu 
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pārvades sistēmu operators(-i), kurā
projektam ir neto pozitīva ietekme, un tās 
apmaksā tīkla lietotāji ar tīkla piekļuves 
tarifu starpniecību.

operators(-i), kurā(-ās) projektam ir neto 
pozitīva ietekme, un tās apmaksā tīkla 
lietotāji ar tīkla piekļuves tarifu 
starpniecību.

1.a Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, sedz tās(-o) dalībvalsts(-u) 
pārvades sistēmu operators(-i), 
uzglabāšanas sistēmu operators(-i) 
regulētu glabātavu gadījumā vai 
sašķidrinātas dabasgāzes sistēmu 
operators(-i), kurā(-ās) projektam ir neto 
pozitīva ietekme, un tās apmaksā tīkla 
lietotāji ar tīkla piekļuves tarifu 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, sedz tās dalībvalsts(-u) 
pārvades sistēmu operators(-i), kurā
projektam ir neto pozitīva ietekme, un tās 
apmaksā tīkla lietotāji ar tīkla piekļuves 
tarifu starpniecību.

Izmaksas, kas noteiktas V pielikuma 
5. punktā, attiecībā uz kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
un 2. punktā minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, sedz tās(-o)
dalībvalsts(-u) pārvades sistēmu 
operators(-i), kurā(-ās) projektam ir neto 
pozitīva ietekme, un tās apmaksā tīkla 
lietotāji ar tīkla piekļuves tarifu 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 532
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, sedz tās dalībvalsts(-u) 
pārvades sistēmu operators(-i), kurā
projektam ir neto pozitīva ietekme, un tās 
apmaksā tīkla lietotāji ar tīkla piekļuves 
tarifu starpniecību.

Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–
d) apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, sedz tās(-o) dalībvalsts(-u) 
pārvades sistēmu operators(-i), kurā(-ās)
projektam ir neto pozitīva ietekme, un, ja 
iespējams, ņemot vērā ekonomisko un 
sociālo situāciju, tās apmaksā tīkla lietotāji 
ar tīkla piekļuves tarifu starpniecību.

Or. ro

Grozījums Nr. 533
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, sedz tās dalībvalsts(-u) 
pārvades sistēmu operators(-i), kurā
projektam ir neto pozitīva ietekme, un tās 
apmaksā tīkla lietotāji ar tīkla piekļuves 
tarifu starpniecību.

Izmaksas, kas noteiktas V pielikuma 
5. punktā, attiecībā uz kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
un 2. punktā minētajās kategorijās, sedz 
tās(-o) dalībvalsts(-u) pārvades sistēmu 
operators(-i), kurā(-ās) projektam ir neto 
pozitīva ietekme, un tās apmaksā tīkla 
lietotāji ar tīkla piekļuves tarifu 
starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Lēmumā par izmaksu sadalījumu jāņem vērā visas ar kopējas ieinteresētības projektu 
saistītās izmaksas, ne tikai ieguldījumu izmaksas, citādi izmaksu sadalījums nebūs efektīvs.
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Grozījums Nr. 534
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, sedz tās dalībvalsts(-u) 
pārvades sistēmu operators(-i), kurā
projektam ir neto pozitīva ietekme, un tās 
apmaksā tīkla lietotāji ar tīkla piekļuves 
tarifu starpniecību.

Ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar 
kopējas ieinteresētības projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā un 2. punkta a) un 
d) apakšpunktā minētajās kategorijās, sedz 
tās(-o) dalībvalsts(-u) pārvades sistēmu 
operators(-i), kurā(-ās) projektam ir neto 
pozitīva ietekme, un tās apmaksā tīkla 
lietotāji ar tīkla piekļuves tarifu 
starpniecību.

Or. de

Grozījums Nr. 535
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta noteikumus nepiemēro 
ieguldījumu izmaksām, kuras var atgūt, 
piemērojot attiecīgus tarifus piekļuvei 
tīkliem, ko nosaka tīkla lietotājiem 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 
13. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Holger Krahmer
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta noteikumus nepiemēro 
ieguldījumu izmaksām, kuras var atgūt, 
piemērojot attiecīgus tarifus piekļuvei 
tīkliem, ko nosaka tīkla lietotājiem 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 
13. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ja ieguldījumu izmaksas var piemērot tīkla lietotājiem, piemēram, atbilstoši stingrām 
saistībām, kas ir noteiktas tirgus testēšanas rezultātā, vai regulatora noteiktām saistībām, 
sarežģīta izmaksu sadales procedūra radītu nevajadzīgu regulatīvo slogu.

Grozījums Nr. 537
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pārvades sistēmu operatoru 
ieguldījumu izmaksu salīdzinošais 
novērtējums tiks veikts, lai meklētu 
atsauksmes un paraugprakses piemērus, 
kas apliecina, ka izdevumi ir pamatoti. 
Ievērojamu nepamatotu izmaksu atšķirību 
gadījumā Komisija var izsludināt 
konkursu, lai infrastruktūras būvniecībā 
pēc iespējas taupītu līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera



PE487.999v01-00 40/94 AM\900618LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a ievērojama ieguldījumu izmaksu 
pieauguma gadījumā valsts regulatīvās 
iestādes un Aģentūra par to informē 
Komisiju. Ja projekta virzītājs nevar 
sniegt pietiekamu pamatojumu, Komisija 
var izsludināt konkursu, kurā projekta 
priekšlikumus var iesniegt visi projekta 
veicinātāji.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a valsts regulatīvās iestādes sadarbībā 
ar Aģentūru nosaka atbilstošus rādītājus, 
lai salīdzinātu projektu veicinātāju 
norādītās ieguldījumu izmaksas dažādās 
dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinošo novērtējumu var veikt, sadarbojoties valsts regulatīvajām iestādēm.

Grozījums Nr. 540
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta virzītājs(-i), kurš virza kopējas 
ieinteresētības projektu, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētājās kategorijās, regulāri 
informē attiecīgās valstu regulatīvās 
iestādes par projekta gaitu un par 
apzinātajām izmaksām un ietekmi saistībā 
ar projektu. Tiklīdz kopējas ieinteresētības 
projekts, kas izraudzīts saskaņā ar 
3. pantu un ietilpst II pielikuma 1. punkta 
a)–d) apakšpunktā un 2. punktā minētājās 
kategorijās, ir sasniedzis pietiekamu 
gatavību, projekta virzītāji attiecīgajām 
valsts regulatīvajām iestādēm iesniedz 
ieguldījumu pieprasījumu, ieskaitot 
pārrobežu izmaksu sadalījumu, kuram 
pievieno:

Ja piemēro 1. punkta pirmo teikumu, 
projekta virzītājs(-i), kurš virza kopējas 
ieinteresētības projektu, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā un 2. punktā minētājās 
kategorijās, regulāri informē attiecīgās 
valstu regulatīvās iestādes par projekta 
gaitu un par apzinātajām izmaksām un 
ietekmi saistībā ar projektu. Tiklīdz 
projekts ir sasniedzis pietiekamu gatavību, 
projekta virzītāji attiecīgajām valsts 
regulatīvajām iestādēm iesniedz 
ieguldījumu pieprasījumu, ieskaitot 
pieprasījumu lēmumam par pārrobežu 
izmaksu sadalījumu, kuram pievieno:

Or. en

Grozījums Nr. 541
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta virzītājs(-i), kurš virza kopējas 
ieinteresētības projektu, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā
un 2. punktā minētājās kategorijās, regulāri 
informē attiecīgās valstu regulatīvās 
iestādes par projekta gaitu un par 
apzinātajām izmaksām un ietekmi saistībā 
ar projektu. Tiklīdz kopējas ieinteresētības 
projekts, kas izraudzīts saskaņā ar 3. pantu 
un ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētājās 
kategorijās, ir sasniedzis pietiekamu 
gatavību, projekta virzītāji attiecīgajām 
valsts regulatīvajām iestādēm iesniedz 
ieguldījumu pieprasījumu, ieskaitot 

Projekta virzītājs(-i), kurš virza kopējas 
ieinteresētības projektu, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā un 2. punktā minētājās 
kategorijās, regulāri informē attiecīgās 
valstu regulatīvās iestādes par projekta 
gaitu un par apzinātajām izmaksām un 
ietekmi saistībā ar projektu. Tiklīdz 
kopējas ieinteresētības projekts, kas 
izraudzīts saskaņā ar 3. pantu un ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 
2. punktā minētājās kategorijās, ir 
sasniedzis pietiekamu gatavību, projekta 
virzītāji attiecīgajām valsts regulatīvajām 
iestādēm iesniedz ieguldījumu 
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pārrobežu izmaksu sadalījumu, kuram 
pievieno:

pieprasījumu, ieskaitot pārrobežu izmaksu 
sadalījumu, kuram pievieno:

Or. en

Grozījums Nr. 542
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksu un ieguvumu analīzi, 
pamatojoties uz metodoloģiju, kas 
izstrādāta saskaņā ar, un

a) detalizētu izmaksu un ieguvumu analīzi, 
ko veic projekta virzītājs vai akreditēta, 
projekta virzītāja noteikta neatkarīga 
iestāde, pamatojoties uz metodoloģiju, kas 
izstrādāta saskaņā ar 12. pantu, un

Or. en

Grozījums Nr. 543
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tīkla attīstības pirmo desmit gadu 
plānu pieņemšanas, pamatojoties uz 
metodoloģiju, kas izstrādāta saskaņā ar 
12. panta 7. punktu, a) apakšpunkts ir 
uzskatāms par PSOET izmaksu un 
ieguvumu analīzes rezultātu atjauninātu 
versiju, pamatojoties uz jebkādiem 
notikumiem pēc tās publicēšanas. 
Projekta virzītājs(-i) var iekļaut arī savas 
piezīmes par PSOET izmaksu un 
ieguvumu analīzes rezultātiem vai papildu 
datus, kas nav minēti PSOET analīzē.

Or. en
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Grozījums Nr. 544
András Gyürk

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta virzītājs vai noteikta akreditēta 
neatkarīgā iestāde, kas veic detalizētu 
izmaksu un ieguvumu analīzi, iesniedz 
Aģentūrai visus datus, ko izmanto, lai 
veiktu izmaksu un ieguvumu analīzi, un 
Aģentūra pārbauda, novērtē un 
apstiprina, ka iesniegtā izmaksu un 
ieguvumu analīze ir veikta objektīvi un 
neitrāli, pamatojoties uz metodoloģiju, kas 
izstrādāta saskaņā ar 12. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 545
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sešu mēnešu laikā kopš dienas, kad pēdējā 
iesaistītā valsts regulatīvā iestāde ir 
saņēmusi pēdējo pieprasījumu, valstu 
regulatīvās iestādes pēc apspriešanās ar 
attiecīgo projekta virzītāju(-iem) pieņem 
kopīgu lēmumu par ieguldījumu izmaksu 
sadali, kas jāsedz katram sistēmas 
operatoram saistībā ar minēto projektu, un 
par izmaksu iekļaušanu tīkla tarifos. Valstu 
regulatīvās iestādes var pieņemt lēmumu
sadalīt tikai daļu no izmaksām vai sadalīt 
izmaksas starp vairākiem kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
vienā projektu kopumā.

Sešu mēnešu laikā kopš dienas, kad pēdējā 
iesaistītā valsts regulatīvā iestāde ir 
saņēmusi pēdējo pieprasījumu, valstu 
regulatīvās iestādes pēc tam, kad Aģentūra 
ir apstiprinājusi projekta virzītāja vai 
noteiktas akreditētas neatkarīgās iestādes 
veikto izmaksu un ieguvumu analīzi, un 
pēc apspriešanās ar attiecīgo projekta 
virzītāju(-iem) pieņem kopīgu lēmumu par 
ieguldījumu izmaksu sadali, kas jāsedz 
katram sistēmas operatoram saistībā ar 
minēto projektu, un par izmaksu 
iekļaušanu tīkla tarifos. Valstu regulatīvās 
iestādes var pieņemt lēmumu sadalīt tikai 
daļu no izmaksām vai sadalīt izmaksas 
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starp vairākiem kopējas ieinteresētības 
projektiem, kas ietilpst vienā projektu 
kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 546
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pieņemot lēmumu par izmaksu pārrobežu 
sadalījumu, ņem vērā projekta(-u) izmaksu 
un ieguvumu analīzes rezultātus, 
pamatojoties uz metodoloģiju, kas 
izstrādāta saskaņā ar 12. pantu 
(piemēram, izmaksas un ieguvumus no 
ekonomiskā, sociālā un vides viedokļa 
attiecīgajās dalībvalstīs), un iespējamo 
vajadzību pēc finansiālā atbalsta.

Or. en

Grozījums Nr. 547
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 548
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu regulatīvās iestādes lēmumu tūlīt 
dara zināmu Aģentūrai, un iesniedz tai visu 
attiecīgo informāciju par lēmumu. 
Konkrētāk, informācija aptver sīku un 
pamatotu izklāstu, uz kāda pamata 
izmaksas tika sadalītas starp dalībvalstīm, 
piemēram:

Valstu regulatīvās iestādes lēmumu par 
izmaksu sadalījumu tūlīt dara zināmu 
Aģentūrai, un iesniedz tai visu attiecīgo 
informāciju par lēmumu. Konkrētāk, 
informācija aptver sīku un pamatotu 
izklāstu, uz kāda pamata izmaksas tika 
sadalītas starp dalībvalstīm, piemēram:

Or. en

Grozījums Nr. 549
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadalījuma lēmumu publicē. Izmaksu sadalījuma lēmumu publicē.

Or. en

Grozījums Nr. 550
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadalījuma lēmumu publicē. Izmaksu sadalījuma lēmumu publicē. Ir 
piemērojams Regulas (EK) Nr. 713/2009 
19., 20. un 22. pants.

Or. en
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Grozījums Nr. 551
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadalījuma lēmumu publicē. Izmaksu sadalījuma lēmumu publicē.

Or. en

Grozījums Nr. 552
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Aģentūra nekavējoties Komisijai 
iesniedz visu lēmumu kopijas un visu 
attiecīgo informāciju par katru šādu 
lēmumu. Informāciju var iesniegt kā 
apkopojumu. Komisija ievēro 
konfidencialitāti saistībā ar sensitīvu 
komercinformāciju.

7. Aģentūra nekavējoties Komisijai 
iesniedz visu lēmumu par izmaksu 
sadalījumu kopijas un visu attiecīgo 
informāciju par katru šādu lēmumu. 
Informāciju var iesniegt kā apkopojumu. 
Komisija ievēro konfidencialitāti saistībā 
ar sensitīvu komercinformāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Vismaz divas trešdaļas no 
energoinfrastruktūras projektiem 
piešķirtā finansējuma ir jāpiešķir 
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elektroenerģijas infrastruktūras 
projektiem.

Or. nl

Pamatojums

Komisija 2011. gada jūnija ziņojumā lēsa, ka infrastruktūrā līdz 2020. gadam būtu jāiegulda 
aptuveni 200 miljardi euro. Aptuveni 140 miljardi euro no šīs summas būtu jāiegulda 
elektroenerģijas infrastruktūrā, un 70 miljardi euro būtu jāiegulda gāzes infrastruktūrā. 
Piešķirot finansējumu, ir jāņem vērā šī vajadzīgo ieguldījumu attiecība. Divas trešdaļas no 
kopējā pieejamā budžeta ir jāiegulda elektroenerģijas infrastruktūrā.

Grozījums Nr. 554
Werner Langen

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 
riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
uz šādiem riskiem neattiecas izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu, tad valstu regulatīvās iestādes 
nodrošina, ka šādam projektam tiek 
piešķirti pienācīgi stimuli, kad piemēro 
Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 
8. punktu, Direktīvas 2009/73/EK 
41. panta 8. punktu, Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 14. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 13. pantu.

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, gāzes 
uzglabāšanas iekārtas un sašķidrinātas 
dabasgāzes ražotnes, salīdzinot ar riskiem, 
kādi parasti rodas, realizējot salīdzināmu 
infrastruktūras projektu, un ja uz šādiem 
riskiem neattiecas izņēmums saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 36. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 17. pantu, tad 
valstu regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
šādam projektam tiek piešķirti pienācīgi 
stimuli, kad piemēro Direktīvas 
2009/72/EK 37. panta 8. punktu, 
Direktīvas 2009/73/EK 41. panta 
8. punktu, Regulas (EK) Nr. 714/2009 
14. pantu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
13. pantu.

Saistībā ar tīkla maksu 
hidroakumulācijas elektrostacijas, gāzes 
uzglabāšanas iekārtas un sašķidrinātas 
dabasgāzes ražotnes neuzskata par gala 
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patērētājiem, lai neapdraudētu to 
konkurētspēju.

Or. de

Grozījums Nr. 555
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 
riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
uz šādiem riskiem neattiecas izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu, tad valstu regulatīvās iestādes 
nodrošina, ka šādam projektam tiek 
piešķirti pienācīgi stimuli, kad piemēro 
Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 
8. punktu, Direktīvas 2009/73/EK 
41. panta 8. punktu, Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 14. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 13. pantu.

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, gāzes 
uzglabāšanas iekārtas un sašķidrinātas 
dabasgāzes ražotnes, salīdzinot ar riskiem, 
kādi parasti rodas, realizējot salīdzināmu 
infrastruktūras projektu, un ja uz šādiem 
riskiem neattiecas izņēmums saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 36. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 17. pantu, tad 
valstu regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
šādam projektam tiek piešķirti pienācīgi 
stimuli, kad piemēro Direktīvas 
2009/72/EK 37. panta 8. punktu, 
Direktīvas 2009/73/EK 41. panta 
8. punktu, Regulas (EK) Nr. 714/2009 
14. pantu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
13. pantu.

Ja saistībā ar tīkla maksu 
hidroakumulācijas elektrostacijas, gāzes 
uzglabāšanas iekārtas un sašķidrinātas 
dabasgāzes ražotnes uzskata par gala 
patērētājiem, dalībvalstis turpmāk šīm 
ražotnēm nepiemēro šo maksu.

Or. de



AM\900618LV.doc 49/94 PE487.999v01-00

LV

Pamatojums

The proposed exemption for hydro-pumped electricity storage projects is appropriate, as they 
form an important part of a holistic approach and are of major significance for a properly 
functioning network infrastructure, but are in competition both among themselves and with 
other storage and flexibility options. The same should also apply to gas storage facilities and 
LNG plants. Since hydro-pumped electricity storage plants are not end consumers, 
investments for the continued operation of existing projects should be encouraged by 
exemption from charges.

Grozījums Nr. 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 
riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
uz šādiem riskiem neattiecas izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu, tad valstu regulatīvās iestādes 
nodrošina, ka šādam projektam tiek 
piešķirti pienācīgi stimuli, kad piemēro 
Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 
8. punktu, Direktīvas 2009/73/EK 
41. panta 8. punktu, Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 14. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 13. pantu.

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 
riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
uz šādiem riskiem neattiecas izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu, tad valstu regulatīvās iestādes 
nodrošina, ka šādam projektam tiek 
piešķirti pienācīgi stimuli, kad piemēro 
Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 
8. punktu, Direktīvas 2009/73/EK 
41. panta 8. punktu, Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 14. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 13. pantu. Šis punkts 
neattiecas uz pasākumu sistēmām, kas jau 
ir paredzētas valstu tiesību aktos. 

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams.
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Grozījums Nr. 557
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 
riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
uz šādiem riskiem neattiecas izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu, tad valstu regulatīvās iestādes 
nodrošina, ka šādam projektam tiek 
piešķirti pienācīgi stimuli, kad piemēro 
Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 
8. punktu, Direktīvas 2009/73/EK 
41. panta 8. punktu, Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 14. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 13. pantu.

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 
riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
uz šādiem riskiem neattiecas izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu, un ņemot vērā paredzamās 
turpmākās izmaksas, kas ir jāsedz 
enerģijas patērētājiem, tad valstu 
regulatīvās iestādes nodrošina, ka šādam 
projektam tiek piešķirti pienācīgi stimuli, 
kad piemēro Direktīvas 2009/72/EK 
37. panta 8. punktu, Direktīvas 
2009/73/EK 41. panta 8. punktu, 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 14. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 13. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 558
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punkta a), b), d) 
un e) apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
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riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
uz šādiem riskiem neattiecas izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu, tad valstu regulatīvās iestādes 
nodrošina, ka šādam projektam tiek 
piešķirti pienācīgi stimuli, kad piemēro 
Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 
8. punktu, Direktīvas 2009/73/EK 
41. panta 8. punktu, Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 14. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 13. pantu.

projektus, salīdzinot ar riskiem, kādi 
parasti rodas, realizējot salīdzināmu 
infrastruktūras projektu, un ja uz šādiem 
riskiem neattiecas izņēmums saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 36. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 17. pantu, tad 
valstu regulatīvās iestādes nodrošina, ka 
šādam projektam tiek piešķirti pienācīgi 
stimuli, kad piemēro Direktīvas 
2009/72/EK 37. panta 8. punktu, 
Direktīvas 2009/73/EK 41. panta 
8. punktu, Regulas (EK) Nr. 714/2009 
14. pantu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
13. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 559
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir saskaņā ar 12. pantu 
izstrādātā metodoloģija, un jo īpaši 
projekta pozitīvas papildu sekas reģionālā 
vai Savienības mērogā. Valstu regulatīvā 
iestādes izsver arī specifiskos riskus, kas 
rodas projekta virzītājam(-iem), veiktos 
riska mazināšanas pasākumus un šāda riska 
profila pamatojumu, ņemot vērā projekta 
pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar mazāk 
riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski ietver 
riskus, kas saistīti ar jaunām pārvades 
tehnoloģijām gan uz sauszemes, gan jūrā, 
riskus, kas saistīti ar izmaksu nepietiekamu 
atgūstamību un attīstības riskus.

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir saskaņā ar 12. pantu 
izstrādātā metodoloģija, un jo īpaši 
projekta pozitīvas sekas reģionālā vai 
Savienības mērogā. Valstu regulatīvā 
iestādes izsver arī specifiskos riskus, kas 
rodas projekta virzītājam(-iem), veiktos 
riska mazināšanas pasākumus un šāda riska 
profila pamatojumu, ņemot vērā projekta 
pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar mazāk 
riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski ietver 
riskus, kas saistīti ar izmaksu nepietiekamu 
atgūstamību un attīstības riskus.

Or. de
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Grozījums Nr. 560
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir saskaņā ar 12. pantu 
izstrādātā metodoloģija, un jo īpaši 
projekta pozitīvas papildu sekas reģionālā 
vai Savienības mērogā. Valstu regulatīvā 
iestādes izsver arī specifiskos riskus, kas 
rodas projekta virzītājam(-iem), veiktos 
riska mazināšanas pasākumus un šāda riska
profila pamatojumu, ņemot vērā projekta 
pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar mazāk 
riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski ietver 
riskus, kas saistīti ar jaunām pārvades 
tehnoloģijām gan uz sauszemes, gan jūrā, 
riskus, kas saistīti ar izmaksu nepietiekamu
atgūstamību un attīstības riskus.

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir saskaņā ar 12. pantu 
izstrādātā metodoloģija, un jo īpaši 
projekta pozitīvas papildu sekas reģionālā 
vai Savienības mērogā. Valstu regulatīvā 
iestādes izsver arī specifiskos riskus, kas 
rodas projekta virzītājam(-iem), veiktos 
riska mazināšanas pasākumus un šāda riska 
profila pamatojumu, ņemot vērā projekta 
pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar mazāk 
riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski ietver 
riskus, kas saistīti ar jaunām pārvades un 
sadales tehnoloģijām gan uz sauszemes, 
gan jūrā, riskus, kas saistīti ar izmaksu 
nepietiekamu atgūstamību un attīstības 
riskus.

Or. nl

Grozījums Nr. 561
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir saskaņā ar 12. pantu
izstrādātā metodoloģija, un jo īpaši 
projekta pozitīvas papildu sekas reģionālā 
vai Savienības mērogā. Valstu regulatīvā 
iestādes izsver arī specifiskos riskus, kas 
rodas projekta virzītājam(-iem), veiktos 

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā kopējos 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir izstrādātā metodoloģija, un 
jo īpaši projekta pozitīvas papildu sekas 
reģionālā vai Savienības mērogā. Valstu 
regulatīvā iestādes izsver arī specifiskos 
riskus, kas rodas projekta virzītājam(-iem),
veiktos riska mazināšanas pasākumus un 
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riska mazināšanas pasākumus un šāda riska 
profila pamatojumu, ņemot vērā projekta 
pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar mazāk 
riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski ietver 
riskus, kas saistīti ar jaunām pārvades 
tehnoloģijām gan uz sauszemes, gan jūrā, 
riskus, kas saistīti ar izmaksu nepietiekamu 
atgūstamību un attīstības riskus.

šāda riska profila pamatojumu, ņemot vērā 
projekta pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar 
mazāk riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski 
ietver riskus, kas saistīti ar jaunām 
pārvades tehnoloģijām gan uz sauszemes, 
gan jūrā, riskus, kas saistīti ar izmaksu 
nepietiekamu atgūstamību un attīstības 
riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 562
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir saskaņā ar 12. pantu
izstrādātā metodoloģija, un jo īpaši 
projekta pozitīvas papildu sekas reģionālā 
vai Savienības mērogā. Valstu regulatīvā 
iestādes izsver arī specifiskos riskus, kas 
rodas projekta virzītājam(-iem), veiktos 
riska mazināšanas pasākumus un šāda riska 
profila pamatojumu, ņemot vērā projekta 
pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar mazāk 
riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski ietver 
riskus, kas saistīti ar jaunām pārvades 
tehnoloģijām gan uz sauszemes, gan jūrā,
riskus, kas saistīti ar izmaksu nepietiekamu 
atgūstamību un attīstības riskus.

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir saskaņā ar 12. pantu
izstrādātā metodoloģija, un jo īpaši 
projekta pozitīvas papildu sekas reģionālā 
vai Savienības mērogā. Valstu regulatīvā 
iestādes izsver arī specifiskos riskus, kas 
rodas projekta virzītājam(-iem), veiktos 
riska mazināšanas pasākumus un šāda riska 
profila pamatojumu, ņemot vērā projekta 
pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar mazāk 
riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski ietver 
riskus, kas saistīti ar jaunām pārvades 
tehnoloģijām gan uz sauszemes, gan jūrā, 
un ar jaunām sadales tehnoloģijām, un 
riskus, kas saistīti ar izmaksu nepietiekamu 
atgūstamību, kā arī attīstības riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 563
Paul Rübig
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Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar lēmumu piešķirtais stimuls atbilst 
riska specifiskajam raksturam un aptver:

svītrots

(a) noteikumus par apsteidzošiem 
ieguldījumiem; vai
(b) noteikumus, lai atzītu faktiski radušās 
izmaksas pirms projekta laišanas 
ekspluatācijā; vai
(c) noteikumus, kā nodrošināt papildu 
peļņu no projektā ieguldītā kapitāla; vai
(d) visus citus pasākumus, ko uzskata par 
vajadzīgiem un lietderīgiem.

Or. xm

Pamatojums

Stimulus var piešķirt tikai ar attiecīgās valsts iestādes lēmumu. Stimuli var atšķirties atkarībā 
no dalībvalstu konkrētas tarifu sistēmas, un tie ir jāpielāgo konkrēta projekta vajadzībām. 
Tāpēc nevajag izveidot iespējamo stimulu vispārēju sarakstu.

Grozījums Nr. 564
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar lēmumu piešķirtais stimuls atbilst 
riska specifiskajam raksturam un aptver:

3. Ar lēmumu piešķirtais stimuls atbilst 
riska specifiskajam raksturam un inter alia 
aptver:

Or. en

Pamatojums

Piešķirto stimulu sarakstā nevar iekļaut tikai minētos stimulus, jo tas samazinātu iespējas 
atrast jaunus ieguldījumu stimulēšanas veidus.
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Grozījums Nr. 565
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar lēmumu piešķirtais stimuls atbilst 
riska specifiskajam raksturam un aptver:

3. Ar lēmumu piešķirtais stimuls atbilst 
riska specifiskajam raksturam un cita 
starpā aptver:

Or. en

Grozījums Nr. 566
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par kopēju metodoloģiju, lai novērtētu 
radušos augstākos ieguldījumu riskus 
elektroenerģijas un gāzes pārvades 
projektos.

b) par kopēju metodoloģiju, lai novērtētu 
radušos augstākos ieguldījumu riskus 
elektroenerģijas un gāzes pārvades 
projektos un viedo tīklu projektos.

Or. nl

Grozījums Nr. 567
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par kopēju metodoloģiju, lai novērtētu 
radušos augstākos ieguldījumu riskus 
elektroenerģijas un gāzes pārvades 
projektos.

b) par kopēju metodoloģiju, lai novērtētu 
radušos augstākos ieguldījumu riskus 
elektroenerģijas un gāzes pārvades 
projektos un viedo tīklu projektos.
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Or. en

Grozījums Nr. 568
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par kopēju metodoloģiju, lai novērtētu 
radušos augstākos ieguldījumu riskus 
elektroenerģijas un gāzes pārvades 
projektos.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 569
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2013. gada 31. jūlijam katra valsts 
regulatīvā iestāde publicē savu 
metodoloģiju un kritērijus, ko izmanto, lai 
novērtētu ieguldījumus elektroenerģijas un 
gāzes pārvades projektos un to radīto 
augstāko risku.

5. Līdz 2013. gada 31. jūlijam katra valsts 
regulatīvā iestāde, kas pieņem lēmumu par 
papildu stimulu piešķiršanu, publicē savu 
metodoloģiju un kritērijus, ko izmanto, lai 
novērtētu ieguldījumus elektroenerģijas un 
gāzes pārvades projektos un to radīto 
augstāko risku.

Or. en

Grozījums Nr. 570
Kathleen Van Brempt

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

5. Līdz 2013. gada 31. jūlijam katra valsts 
regulatīvā iestāde publicē savu 
metodoloģiju un kritērijus, ko izmanto, lai 
novērtētu ieguldījumus elektroenerģijas un 
gāzes pārvades projektos un to radīto 
augstāko risku.

5. Līdz 2013. gada 31. jūlijam katra valsts 
regulatīvā iestāde publicē savu 
metodoloģiju un kritērijus, ko izmanto, lai 
novērtētu ieguldījumus elektroenerģijas un 
gāzes pārvades projektos un viedo tīklu 
projektos un to radīto augstāko risku.

Or. nl

Grozījums Nr. 571
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2013. gada 31. jūlijam katra valsts 
regulatīvā iestāde publicē savu 
metodoloģiju un kritērijus, ko izmanto, lai 
novērtētu ieguldījumus elektroenerģijas un 
gāzes pārvades projektos un to radīto 
augstāko risku.

5. Līdz 2013. gada 31. jūlijam katra valsts 
regulatīvā iestāde publicē savu 
metodoloģiju un kritērijus, ko izmanto, lai 
novērtētu ieguldījumus elektroenerģijas un 
gāzes pārvades projektos un viedo tīklu 
projektos un to radīto augstāko risku.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līdz 2013. gada 31. jūlijam katra valsts 
regulatīvā iestāde publicē savu 
metodoloģiju un kritērijus, ko izmanto, lai 
novērtētu ieguldījumus elektroenerģijas un 
gāzes pārvades projektos un to radīto 
augstāko risku.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de
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Grozījums Nr. 573
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var izdot vadlīnijas par šajā 
pantā paredzētajiem stimuliem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 18. panta 1.–
3. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
23. panta 1. punktu.

6. Komisija sadarbībā ar ACER izdod
vadlīnijas par šajā pantā paredzētajiem 
stimuliem saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 18. panta 1.–3. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 23. panta 
1. punktu, vajadzības gadījumā ņemot 
vērā valstu specifiskos apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 574
Werner Langen

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var izdot vadlīnijas par šajā 
pantā paredzētajiem stimuliem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 18. panta 1.–
3. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
23. panta 1. punktu.

6. Komisija izdod vadlīnijas par šajā pantā 
paredzētajiem stimuliem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 18. panta 1.–
3. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
23. panta 1. punktu. Šajā saistībā ir īpaši 
jāņem vērā noteikumi, kas regulē papildu 
peļņu no kapitāla, kas minēts šā panta 
3. punkta c) apakšpunktā. 

Or. de

Grozījums Nr. 575
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var izdot vadlīnijas par šajā 
pantā paredzētajiem stimuliem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 18. panta 1.–
3. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
23. panta 1. punktu.

6. Komisija var izdot vadlīnijas par 
stimuliem saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 18. panta 1.–3. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 23. panta 
1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 715/2009 jau ir paredzēta iespēja piešķirt stimulus jaunu infrastruktūru 
būvniecībai, un tāpēc šis pants ir jāattiecina arī uz citiem projektiem, nevis tikai uz šajā pantā 
minētajiem kopējas ieinteresētības projektiem.

Grozījums Nr. 576
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija var izdot vadlīnijas par šajā 
pantā paredzētajiem stimuliem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 18. panta 1.–
3. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
23. panta 1. punktu.

6. Komisija izdod vadlīnijas par šajā pantā 
paredzētajiem stimuliem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 18. panta 1.–
3. punktu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
23. panta 1. punktu.

Or. ro

Grozījums Nr. 577
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Ekspluatācijas koordinācija
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1. Lai nodrošinātu Savienības 
energoinfrastruktūras, tostarp kopējas 
ieinteresētības projektu, uzticamu un 
efektīvu ekspluatāciju, sešu mēnešu laikā 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā Aģentūra
iesniedz Komisijai savu priekšlikumu par 
attiecīgās reāllaika ekspluatācijas 
koordinācijas izstrādi un īstenošanu.
2. Priekšlikumos ietver:
a) pilnīgas funkcionālās specifikācijas, 
skaidri norādot informāciju, kas ir 
jāapkopo un jāizplata visiem savstarpēji 
savienoto pārvades sistēmu operatoriem 
visās savstarpēji savienotās teritorijās;
b) vadības modeļus, tostarp 
īpašumtiesības;
c) īstenošanas grafikus;
3. Sešu mēnešu laikā pēc priekšlikuma 
saņemšanas Komisija apspriežas ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
publicē argumentētu atzinumu par 
priekšlikumu.
4. Trīs mēnešu laikā pēc Aģentūras 
atzinuma saņemšanas Komisija instruē 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
sākt attiecīgo ekspluatācijas koordināciju.
5. 2.a pantā minētajai ekspluatācijas 
informācijai ir jābūt pieejamai reāllaikā 
visiem savstarpēji savienoto sistēmu 
operatoriem un Aģentūrai. Katrs sistēmas 
operators izveido kontaktpunktu, kas 
atbild uz jautājumiem par informāciju, 
kas jāsniedz Aģentūrai vai citu sistēmu 
operatoriem.
6. Pēc divus gadus ilga īstenošanas 
perioda Aģentūra veic koordinācijas 
mehānismu novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 578
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Ekspluatācijas koordinācija

1. Lai nodrošinātu Eiropas 
energoinfrastruktūras, tostarp kopējas 
ieinteresētības projektu, uzticamu un 
efektīvu ekspluatāciju, sešu mēnešu laikā 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
iesniedz Aģentūrai un Komisijai savus 
priekšlikumus par attiecīgās reāllaika 
ekspluatācijas koordinācijas izstrādi un 
īstenošanu. Priekšlikumus var iesniegt kā 
tīklu kodeksu precīzus un saistošus 
noteikumus, ko apstiprina saskaņā ar 
pastāvošo procedūru.
2. Priekšlikumos ietver:
a) pilnīgas funkcionālās specifikācijas, 
skaidri norādot informāciju, kas ir 
jāapkopo un jāizplata visiem savstarpēji 
savienoto pārvades sistēmu operatoriem 
visās savstarpēji savienotās teritorijās;
b) vadības modeli, tostarp īpašumtiesības;
c) īstenošanas grafiku.
3. Trīs mēnešu laikā pēc priekšlikumu 
saņemšanas Aģentūra publicē 
argumentētu atzinumu par 
priekšlikumiem.
4. Trīs mēnešu laikā pēc Aģentūras 
atzinuma saņemšanas Komisija instruē 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
sākt attiecīgo ekspluatācijas koordināciju.
5. 2.a pantā minētajai ekspluatācijas 
informācijai ir jābūt pieejamai reāllaikā 
visiem savstarpēji savienoto sistēmu 
operatoriem un Aģentūrai. Katrs sistēmas 
operators izveido kontaktpunktu, kas 
atbild uz Aģentūras un citu sistēmu 
operatoru jautājumiem par vajadzīgo 
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informāciju.

Or. en

Pamatojums

Tīkli ir arvien sarežģītāki un savstarpēji atkarīgāki, un tāpēc Eiropas līmenī ir vajadzīgas 
koordinētas ekspluatācijas sistēmas, lai apkopotu reāllaika informāciju par elektroenerģijas 
un gāzes pārrobežu tirdzniecību un to relatīvajām izmaksām, lai nodrošinātu Komisijai, 
dalībvalstīm, regulatoriem un pārvades sistēmu operatoriem noderīgus datus, kas ir vajadzīgi 
infrastruktūras tīklu drošai un efektīvai darbībai un turpmākai plānošanai.

Grozījums Nr. 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Ekspluatācijas koordinācija

1. Lai nodrošinātu Savienības 
energoinfrastruktūras, tostarp kopējas 
ieinteresētības projektu, uzticamu un 
efektīvu ekspluatāciju, sešu mēnešu laikā 
kopš šīs regulas stāšanās spēkā 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
iesniedz Aģentūrai un Komisijai savus 
priekšlikumus par attiecīgās reāllaika 
ekspluatācijas koordinācijas izstrādi un 
īstenošanu, ņemot vērā atšķirīgās 
reģionālās ekspluatācijas prasības.
2. Priekšlikumos ietver:
a) pilnīgas funkcionālās specifikācijas, 
skaidri norādot informāciju, kas ir 
jāapkopo un jāizplata visiem savstarpēji 
savienoto pārvades sistēmu operatoriem 
visās savstarpēji savienotās teritorijās;
b) īstenošanas grafikus;
3. Trīs mēnešu laikā pēc priekšlikumu 
saņemšanas Aģentūra publicē 
argumentētu atzinumu par
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priekšlikumiem.
4. Trīs mēnešu laikā pēc Aģentūras 
atzinuma saņemšanas Komisija instruē 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
sākt attiecīgo ekspluatācijas koordināciju.
5. 2.a pantā minētajai ekspluatācijas 
informācijai ir jābūt pieejamai reāllaikā 
visiem savstarpēji savienoto sistēmu 
operatoriem un Aģentūrai. Katrs sistēmas 
operators izveido kontaktpunktu, kas 
atbild uz jautājumiem par informāciju, 
kas jāsniedz Aģentūrai vai citu sistēmu 
operatoriem.

Or. en

Pamatojums

Atbalstot priekšlikumu par pārvades sistēmu operatoru darbībām reāllaikā, dalībvalstīm un 
to pārvades sistēmu operatoriem ir jānodrošina juridiskā atbildība par piegāžu drošību un 
drošu darbību. Ir jāņem vērā pārvades sistēmu ekspluatācijas prasību lielās atšķirības. 
Turklāt pašreizējos Eiropas tiesību aktos ir minēti pietiekami apstākļi par pārvades sistēmu 
operatoru pārvaldību un atbildību.

Grozījums Nr. 580
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
V nodaļa – -15. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-15. pants

Projekti, uz kuriem attiecināts izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu, nav tiesīgi saņemti Savienības 
finansiālo atbalstu saskaņā ar 
nosacījumiem (Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu).

Or. en
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Pamatojums

Ieguvumi no kopējas ieinteresētības projekta statusa daļēji pārklājas ar ieguvumiem, ko 
sniedz izņēmums saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu. Papildu finansiāls atbalsts jo īpaši var ietekmēt jaunas infrastruktūras 
amortizācijas periodu un tādējādi ietekmēt lēmumu par izņēmumu. Projektiem, uz ko 
attiecināts izņēmums, tādējādi nevajadzētu saņemt papildu finansējumu no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta.

Grozījums Nr. 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projektu tiesības uz Savienības finansiālo 
atbalstu

svītrots

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā 
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].
2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu], ja tos īsteno saskaņā ar 
5. panta 6. punkta b) apakšpunktā minēto 
procedūru vai tie atbilst šādiem 
kritērijiem:



AM\900618LV.doc 65/94 PE487.999v01-00

LV

(a) projekta specifiskā izmaksu un 
ieguvumu analīze, kas veikta saskaņā ar 
13. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 
sniedz pierādījumus, ka pastāv nozīmīgas 
pozitīvas papildu sekas, piemēram, 
saistībā ar apgādes drošību, solidaritāti 
vai inovāciju, and
(b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā, un
(c) par projektu ir pieņemts lēmums par 
pārrobežu izmaksu sadalījumu saskaņā ar 
13. pantu vai — attiecībā uz projektiem, 
kam piešķirts izņēmums saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 36. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 17. pantu, ir 
saņemts kompetento valsts regulatīvo 
iestāžu un Aģentūras atzinums par 
projekta komerciālo dzīvotspēju.
3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā un 4. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu darbiem 
paredzētu dotāciju veidā saskaņā ar 
noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu], ja attiecīgie projekta 
virzītāji var skaidri pierādīt, ka projekti 
radīs ievērojamas pozitīvas papildu sekas 
un ka tie nav komerciāli dzīvotspējīgi.

Or. en

Pamatojums

Ar enerģētikas vadlīnijām nosaka kopējas ieinteresētības projektus, kas jāīsteno līdz 
2020. gadam. Tādēļ ir svarīgi, ka vadlīnijas tiek pieņemtas, cik ātri vien iespējams. 
Nosacījumi, ar kādiem kopējas ieinteresētības projekti ir tiesīgi saņemt Savienības finansiālo 
atbalstu saskaņā ar regulu, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 
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ir jāparedz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros. Tādējādi mēs varētu 
uzlabot ne tikai atbilstību starp ES finansējuma, kas pieejams pēc DFS noslēgšanas, 
piešķiršanu un kopējas ieinteresētības projektiem, kas jāfinansē no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta.

Grozījums Nr. 582
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projektu tiesības uz Savienības finansiālo 
atbalstu

Projektu tiesības uz Savienības finansiālo 
atbalstu un to regulējošie noteikumi

Or. en

Grozījums Nr. 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā 
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar enerģētikas vadlīnijām nosaka kopējas ieinteresētības projektus, kas jāīsteno līdz 
2020. gadam. Tādēļ ir svarīgi, ka vadlīnijas tiek pieņemtas, cik ātri vien iespējams. 
Nosacījumi, ar kādiem kopējas ieinteresētības projekti ir tiesīgi saņemt Savienības finansiālo 
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atbalstu saskaņā ar regulu, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 
ir jāparedz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros. Tādējādi mēs varētu 
uzlabot ne tikai atbilstību starp ES finansējuma, kas pieejams pēc DFS noslēgšanas, 
piešķiršanu un kopējas ieinteresētības projektiem, kas jāfinansē no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta.

Grozījums Nr. 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu pētījumu dotāciju veidā 
un finanšu instrumentu veidā saskaņā ar 
noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulā, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tie tiek realizēti gāzes infrastruktūras 
nozaru daļās, kurās tiek īstenoti 
Direktīvas 2009/73/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes 
iekšējo tirgu noteikumi par nodalīšanu, 
tai skaitā tajās dalībvalstīs, kurās šajā 
saistībā tiek piemērotas atkāpes.

Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā 
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir īstenot enerģētikas tirgu liberalizēšanas trešo paketi, jo īpaši attiecībā uz gāzes 
tirgu, un nodrošināt, ka gāzes ražošanas un piegādes darbības tiek nodalītas un ka tiek 
nošķirti pastāvošie monopola tīkli. To var sekmēt, paredzot priekšnoteikumu, ka tikai tie 
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kopējas ieinteresētības projekti attiecībā uz gāzi, kas tiek realizēti gāzes infrastruktūras 
nozarēs dalībvalstīs, kurās ir ieviesta efektīva īpašumtiesību nošķiršana, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu.

Grozījums Nr. 585
Werner Langen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā 
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā 
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

Or. de

Grozījums Nr. 586
Werner Langen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā 
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā 
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu]. Finanšu 
instrumentu izvēlei jābūt atkarīgai no 
projektu veida. Ne visām finansējuma 
formām katrā ziņā jābūt attiecināmām uz 
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ikvienu projektu.

Or. de

Grozījums Nr. 587
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā 
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

1. Kopējas ieinteresētības projekti ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
pētījumu dotāciju veidā un finanšu 
instrumentu veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras
savienošanas instrumentu].

Or. en

Grozījums Nr. 588
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

Or. de
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Grozījums Nr. 589
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1., 2. un 4. punktā
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas
Parlamenta un Padomes regula, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

1. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu pētījumu 
dotāciju veidā un finanšu instrumentu 
veidā saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu].

Or. en

Grozījums Nr. 590
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu finanšu 
instrumentu veidā saskaņā ar 
noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulā, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu], ja projekts nav komerciāli 
dzīvotspējīgs, kā liecina uzņēmējdarbības 
plāns un citi novērtējumi, īpaši tie, ko 
veikuši iespējamie ieguldītāji vai kreditori.

Or. de
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Grozījums Nr. 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu], ja tos īsteno saskaņā ar 
5. panta 6. punkta b) apakšpunktā minēto 
procedūru vai tie atbilst šādiem 
kritērijiem:

svītrots

(a) projekta specifiskā izmaksu un 
ieguvumu analīze, kas veikta saskaņā ar 
13. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 
sniedz pierādījumus, ka pastāv nozīmīgas 
pozitīvas papildu sekas, piemēram, 
saistībā ar apgādes drošību, solidaritāti 
vai inovāciju, and
(b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā, un
(c) par projektu ir pieņemts lēmums par 
pārrobežu izmaksu sadalījumu saskaņā ar 
13. pantu vai — attiecībā uz projektiem, 
kam piešķirts izņēmums saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 36. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 17. pantu, ir 
saņemts kompetento valsts regulatīvo 
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iestāžu un Aģentūras atzinums par 
projekta komerciālo dzīvotspēju.

Or. en

Pamatojums

Ar enerģētikas vadlīnijām nosaka kopējas ieinteresētības projektus, kas jāīsteno līdz 
2020. gadam. Tādēļ ir svarīgi, ka vadlīnijas tiek pieņemtas, cik ātri vien iespējams. 
Nosacījumi, ar kādiem kopējas ieinteresētības projekti ir tiesīgi saņemt Savienības finansiālo 
atbalstu saskaņā ar regulu, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 
ir jāparedz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros. Tādējādi mēs varētu 
uzlabot ne tikai atbilstību starp ES finansējuma, kas pieejams pēc DFS noslēgšanas, 
piešķiršanu un kopējas ieinteresētības projektiem, kas jāfinansē no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta.

Grozījums Nr. 592
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja tos īsteno 
saskaņā ar 5. panta 6. punkta b) 
apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

Or. de

Pamatojums

Ārkārtēji straujās atjaunojamo energoresursu avotu izmantošanas attīstības dēļ ir 
nepieciešama ievērojama uzkrāšanas kapacitātes palielināšana. Hidroakumulācijas 
elektrostacijas šobrīd ir tehniski un ekonomiski visefektīvākās tehnoloģijas elektroenerģijas 
uzglabāšanai. Ja finansiālā atbalsta sistēmu ietvaros hidroakumulācijas elektrostacijas tiek 
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nostādītas neizdevīgā stāvoklī, var samazināties šādu staciju būvniecības apjoms un tādējādi 
var pazemināties elektroapgādes drošības līmenis. Jāatzīmē arī, ka nākotnē 
hidroakumulācijas elektrostaciju būvniecība izmaksās ievērojami vairāk, jo projekti ar lielāko 
ekonomisko potenciālu jau būs īstenoti.

Grozījums Nr. 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. un 3. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja tos īsteno 
saskaņā ar 5. panta 6. punkta b) 
apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 594
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a), b) un d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
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Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

savienošanas instrumentu], ja tos īsteno 
saskaņā ar 5. panta 6. punkta b) 
apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 595
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja tos īsteno 
saskaņā ar 5. panta 6. punkta b) 
apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 596
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā, 2. un 3. punktā minētajās 
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kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulā, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Nav loģiski naftas cauruļvadus izslēgt no finansiālā atbalsta piešķiršanas.

Grozījums Nr. 597
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā, 2. un 3. punktā minētajās 
kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulā, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 598
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā
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Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekta specifiskā izmaksu un 
ieguvumu analīze, kas veikta saskaņā ar 
13. panta 4. punkta a) apakšpunktu, sniedz 
pierādījumus, ka pastāv nozīmīgas 
pozitīvas papildu sekas, piemēram, saistībā 
ar apgādes drošību, solidaritāti vai 
inovāciju, and

a) projekta specifiskā izmaksu un 
ieguvumu analīze, kas veikta saskaņā ar 
13. panta 4. punkta a) apakšpunktu, sniedz 
pierādījumus, ka pastāv nozīmīgas 
pozitīvas papildu sekas, piemēram, saistībā 
ar ieguvumiem vides un sociālajā ziņā, 
apgādes drošību, solidaritāti vai inovāciju, 
un

Or. en

Pamatojums

Vides aizsardzība, tai skaitā siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma samazināšana, var būt viens 
no galvenajiem sabiedriskās vērtības avotiem, ko sniedz ieguldījumi infrastruktūrā. Tas ir 
jāņem vērā, pieņemot lēmumus par finansējumu un tiesībām saņemt atbalstu no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta.

Grozījums Nr. 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā, un

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā; jebkurā gadījumā ar Savienības 
finansiālo atbalstu būvdarbiem sniedz 
palīdzību tikai kopējas ieinteresētības 
projektiem, kas dod tādus ieguvumus 
ekonomiskajā, vides un sociālajā ziņā, 
kurus nevar gūt ar konkurējošiem 
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komerciāliem projektiem, un

Or. en

Grozījums Nr. 600
Pavel Poc

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā, un

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā; jebkurā gadījumā ar Savienības 
finansiālo atbalstu būvdarbiem sniedz 
palīdzību tikai kopējas ieinteresētības 
projektiem, kas dod tādus ieguvumus 
ekonomiskajā un/vai sociālajā, un/vai 
vides ziņā, kurus nevar gūt ar 
konkurējošiem komerciāliem projektiem.

Or. en

Pamatojums

Ikviens finanšu mehānisms energoinfrastruktūrām ir jāizstrādā tā, lai uzturētu pienācīgu 
privāto ieguldījumu plūsmu, nekropļojot konkurenci Eiropas enerģētikas tirgos. Ja var tikt 
apsvērta atkāpe no šī principa, lai iekļautu projektus, kas „nav komerciāli dzīvotspējīgi”, 
kopējas ieinteresētības projektu galīgajā sarakstā, tā ir skaidri un stingri jāierobežo.

Grozījums Nr. 601
Amalia Sartori

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



PE487.999v01-00 78/94 AM\900618LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā, un

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā; jebkurā gadījumā ar Savienības 
finansiālo atbalstu būvdarbiem sniedz 
palīdzību tikai kopējas ieinteresētības 
projektiem, kas dod tādus ieguvumus 
ekonomiskajā un sociālajā ziņā, kurus 
nevar gūt ar konkurējošiem komerciāliem 
projektiem;

Or. en

Pamatojums

Ikviens finanšu mehānisms energoinfrastruktūrām ir jāizstrādā tā, lai uzturētu pienācīgu 
privāto ieguldījumu plūsmu, nekropļojot konkurenci Eiropas enerģētikas tirgos. Ja var tikt 
apsvērta atkāpe no šī principa, lai iekļautu projektus, kas „nav komerciāli dzīvotspējīgi”, 
kopējas ieinteresētības projektu galīgajā sarakstā, tā ir skaidri un stingri jāierobežo.

Grozījums Nr. 602
Rachida Dati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā, un

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā; ja konkurē vairāki projekti, kas 
nav komerciāli dzīvotspējīgi, jāsalīdzina 
katra projekta visas izmaksas un ieguvumi 
un jāizvēlas projekts, kurš sniedz 
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vislabāko izmaksu un ieguvumu attiecību, 
un

Or. fr

Pamatojums

Fakts, ka projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, nevar būt pietiekams kā vienīgais kritērijs, ja 
to nepapildina garantija, ka attiecīgais projekts ir labākais no projektiem, kas nav komerciāli 
dzīvotspējīgi.

Grozījums Nr. 603
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā, un

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori. 
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts 14. panta 
3. punktā; sniedzot finansiālu atbalstu 
kopējas ieinteresētības projektam, 
jāpārbauda, vai nebūs kaitējošas ietekmes 
uz citiem komerciāli dzīvotspējīgiem 
projektiem, un

Or. en

Grozījums Nr. 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par projektu ir pieņemts lēmums par 
pārrobežu izmaksu sadalījumu saskaņā ar 
13. pantu vai — attiecībā uz projektiem, 
kam piešķirts izņēmums saskaņā ar 

c) par projektu ir pieņemts lēmums par 
pārrobežu izmaksu sadalījumu saskaņā ar 
13. pantu.
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Direktīvas 2009/73/EK 36. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 17. pantu, ir 
saņemts kompetento valsts regulatīvo 
iestāžu un Aģentūras atzinums par 
projekta komerciālo dzīvotspēju.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ES tiešā finansējuma un atbrīvojuma attiecībā uz trešo personu piekļuvi līdzīgās 
lomas, atbalstot projekta dzīvotspēju, lēmumi par abiem jautājumiem ir jāpieņem vienā un 
tajā pašā posmā, lai nodrošinātu pareizo līdzsvaru starp abiem instrumentiem, izvairoties no 
traucējumiem projektu starpā.

Grozījums Nr. 605
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nepastāv konkurences kropļošana 
tādu projektu starpā, kas sniedz 
ieguldījumu vienu un to pašu Savienības 
prioritāro koridoru ieviešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 606
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) projekts nerada traucējumus tirgū, 
nostādot neizdevīgā stāvoklī citus 
komerciāli dzīvotspējīgus projektus.

Or. en
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Pamatojums

Kopējas ieinteresētības projekti jāizraugās piesardzīgi, lai neradītu tirgus apstākļu 
traucējumus.

Grozījums Nr. 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā un 4. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu darbiem 
paredzētu dotāciju veidā saskaņā ar 
noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu], ja attiecīgie projekta 
virzītāji var skaidri pierādīt, ka projekti 
radīs ievērojamas pozitīvas papildu sekas 
un ka tie nav komerciāli dzīvotspējīgi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar enerģētikas vadlīnijām nosaka kopējas ieinteresētības projektus, kas jāīsteno līdz 
2020. gadam. Tādēļ ir svarīgi, ka vadlīnijas tiek pieņemtas, cik ātri vien iespējams. 
Nosacījumi, ar kādiem kopējas ieinteresētības projekti ir tiesīgi saņemt Savienības finansiālo 
atbalstu saskaņā ar regulu, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 
ir jāparedz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros. Tādējādi mēs varētu 
uzlabot ne tikai atbilstību starp ES finansējuma, kas pieejams pēc DFS noslēgšanas, 
piešķiršanu un kopējas ieinteresētības projektiem, kas jāfinansē no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta.

Grozījums Nr. 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā un 4. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja attiecīgie 
projekta virzītāji var skaidri pierādīt, ka 
projekti radīs ievērojamas pozitīvas 
papildu sekas un ka tie nav komerciāli 
dzīvotspējīgi.

3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā un 4. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja attiecīgie 
projekta virzītāji var skaidri pierādīt, ka 
projekti radīs ievērojamas pozitīvas 
papildu sekas un ka tie nav komerciāli 
dzīvotspējīgi.

Finansiālo atbalstu, kas jau ir piešķirts 
kopējas ieinteresētības projektam, nevar 
atsaukt ar atpakaļejošu spēku, ja projekts 
zaudē kopējas ieinteresētības projekta 
statusu. Tas neskar Revīzijas palātas 
lēmumus.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka finansiālo atbalstu, kas jau ir piešķirts kopējas ieinteresētības projektam 
(ieskaitot arī ieguldījumu stimulus), nevar atsaukt ar atpakaļejošu spēku, ja projekts zaudē 
savu statusu, ja vien projekta virzītājs nav nepārprotami sniedzis nepareizu informāciju, lai 
iegūtu kopējas ieinteresētības projekta statusu.

Grozījums Nr. 609
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā un 4. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 

3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā minētajās kategorijās, arī ir 
tiesīgi saņemt Savienības finansiālo 
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finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja attiecīgie 
projekta virzītāji var skaidri pierādīt, ka 
projekti radīs ievērojamas pozitīvas 
papildu sekas un ka tie nav komerciāli 
dzīvotspējīgi.

atbalstu darbiem paredzētu dotāciju veidā 
saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja attiecīgie 
projekta virzītāji var skaidri pierādīt, ka
projekti radīs ievērojamas pozitīvas 
papildu sekas un ka tie nav komerciāli 
dzīvotspējīgi.

Or. de

Grozījums Nr. 610
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā un 4. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja attiecīgie 
projekta virzītāji var skaidri pierādīt, ka 
projekti radīs ievērojamas pozitīvas 
papildu sekas un ka tie nav komerciāli 
dzīvotspējīgi.

3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā minētajās kategorijās, arī ir
tiesīgi saņemt Savienības finansiālo 
atbalstu darbiem paredzētu dotāciju veidā 
saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja attiecīgie 
projekta virzītāji var skaidri pierādīt, ka 
projekti radīs ievērojamas pozitīvas 
papildu sekas un ka tie nav komerciāli 
dzīvotspējīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā un 4. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja attiecīgie 
projekta virzītāji var skaidri pierādīt, ka 
projekti radīs ievērojamas pozitīvas 
papildu sekas un ka tie nav komerciāli 
dzīvotspējīgi.

3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā minētajās kategorijās, arī ir 
tiesīgi saņemt Savienības finansiālo 
atbalstu darbiem paredzētu dotāciju veidā 
saskaņā ar noteikumiem [Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, ar ko 
izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja attiecīgie 
projekta virzītāji var skaidri pierādīt, ka 
projekti radīs ievērojamas pozitīvas 
papildu sekas un ka tie nav komerciāli 
dzīvotspējīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Nosacījumu izpilde Savienības 
finansiālā atbalsta piešķiršanai kopējas 
ieinteresētības projektiem tiks pārbaudīta 
atbilstīgi to ieguldījuma apmēram vienā 
vai vairākos attiecīgajos mērķos, kā 
noteikts 1.a punktā. Ieguldījuma apmēru 
vērtē atbilstīgi noteiktiem kritērijiem, kas 
izvirzīti katram mērķim, proti:
i) turpmākas iekšējā enerģijas tirgus 
integrācijas un elektrotīklu un gāzes tīklu 
pārrobežu sadarbspējas veicināšana:
– to projektu skaits, ar kuriem efektīvi tiek 
savienoti dalībvalstu tīkli un novērsti 
iekšējie šķēršļi;
– dalībvalstu izolētības enerģētikas ziņā 
mazināšana vai novēršana;
– elektroenerģijas pārrobežu pārvades 
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jaudas procentuālais īpatsvars attiecībā 
pret nominālo elektroenerģijas ražošanas 
jaudu attiecīgajās dalībvalstīs; un
– divu attiecīgo dalībvalstu, ko aptver 
gāzes reversās plūsmas starpsavienojumi, 
maksimālā pieprasījuma procentuālais 
īpatsvars.
ii) Savienības energoapgādes drošības 
pastiprināšana, vērtējot sistēmas 
noturības dinamiku un sistēmas darbības 
drošību:
– projektu skaits un to jauda, lai 
nodrošinātu piegādes avotu, piegādes 
partneru un maršrutu diversifikāciju;
– to projektu skaits, kas palielina 
uzkrāšanas kapacitāti;
– paredzamā pārrāvumu skaita un ilguma 
samazināšana;
– pārrobežu savienojumu trūkuma dēļ 
radušos atjaunojamās enerģijas 
novēršamo zudumu apmērs;
– izolēto tirgu savienojumi ar 
diversificētākiem piegādes avotiem; vai
iii) ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā un 
vides aizsardzībā:
– atjaunojamās elektroenerģijas pārvade 
no ražošanas vietām uz lielākajiem 
patēriņa centriem un glabāšanas vietām;
– to CO2 emisiju apjoms, kas novērstas 
izbūvējot projektus, kuri saņēmuši 
atbalstu no EISI.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Projektiem, kas veicina 
energoefektivitāti un decentralizētas 
atjaunojamās enerģijas ražošanas 
integrāciju, piešķir vismaz divas trešdaļas 
no energoinfrastruktūras projektiem 
pieejamā finansiālā atbalsta.

Or. de

Grozījums Nr. 614
Niki Tzavela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uzsver nepieciešamību izvairīties no 
jebkāda veida konkurences traucējumiem, 
it īpaši to projektu starpā, kas sekmē viena 
un tā paša Savienības prioritātes koridora 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 615
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Elektroenerģijas infrastruktūras 
projektiem piešķir vismaz divas trešdaļas 
no energoinfrastruktūras projektiem 
paredzētā finansiālā atbalsta.

Or. en
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Pamatojums

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Grozījums Nr. 616
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Finansējuma piešķiršana elektroenerģijas 

infrastruktūrai
1. Paredz finansiālo atbalstu 
energoinfrastruktūrai. Elektroenerģijas 
infrastruktūras projektiem piešķir vismaz 
divas trešdaļas no energoinfrastruktūras 
projektiem paredzētā kopējā finansiālā 
atbalsta.

Or. en

Pamatojums

Tā kā elektroenerģijas projektiem vajadzīgs divreiz lielāks finansējums nekā gāzes projektiem, 
uz šo atšķirību ieguldījuma nepieciešamības ziņā skaidri norāda, paredzot elektroenerģijas 
infrastruktūrai vismaz divkāršu summu salīdzinājumā ar to, ko piešķir gāzes vai citiem 
potenciālajiem energoinfrastruktūras projektiem.

Grozījums Nr. 617
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2017. gadā Komisija publicē 
ziņojumu par kopējas ieinteresētības 
projektu īstenošanu. Šajā pārskatā sniedz 
novērtējumu par šādiem aspektiem:

1. Komisija katru gadu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Eiropas Savienības 
Padomei ziņojumu, kurā ietver šādu 
informāciju:

Or. ro

Grozījums Nr. 618
András Gyürk

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kopējās ieinteresētības projektu 
faktiskās izmaksas un ietekme Savienības 
mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 619
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – d punkts – 3. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– labākās un novatoriskās prakses 
noteikšana attiecībā uz ieinteresēto 
personu iesaisti un ietekmes uz vidi 
mazināšanu atļaujas piešķiršanas procesa 
un projekta īstenošanas laikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 620
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2017. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Eiropas 
Savienības Padomei ziņojumu par kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanu. Šajā 
ziņojumā sniedz novērtējumu par šādiem 
aspektiem:
a) gūtās sekmes kopējās ieinteresētības 
projektu, kas izraudzīti saskaņā ar 
3. pantu, sagatavošanā, izstrādē un 
īstenošanā un attiecīgā gadījumā 
kavējumi īstenošanas gaitā vai citi 
konstatētie sarežģījumi;
b) Savienība piešķirtie un izmaksātie 
līdzekļi kopējās ieinteresētības projektiem 
saskaņā ar [Eiropas Parlamenta regulas, 
ar ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu] noteikumiem, 
salīdzinot ar finansēto kopējas 
ieinteresētības projektu kopējo vērtību;
c) attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes 
nozarēm — kā mainījies 
starpsavienojumu līmenis starp 
dalībvalstīm, kāda ir attiecīgā enerģijas 
cenu dinamika, kādi ir tās cēloņi un 
saistītās izmaksas ekonomikai;
d) attiecībā uz atļauju piešķiršanu un 
sabiedrības līdzdalību:
– kopējās ieinteresētības projektu atļauju 
piešķiršanas procedūru vidējais un 
maksimālais kopējais ilgums, tostarp 
katra atļauju piešķiršanas procedūras 
posma ilgums, salīdzinot ar grafikā 
paredzētajiem galvenajiem 
starprezultātiem, kas minēti 11. panta 
3. punktā;
– pretestība pret kopējas ieinteresētības 
projektiem (jo īpaši sabiedriskās 



PE487.999v01-00 90/94 AM\900618LV.doc

LV

apspriešanas procesā saņemto rakstisko 
iebildumu skaits, tiesvedību skaits); 
e) attiecībā uz regulatīvo režīmu:
– to kopējas ieinteresētības projektu 
skaits, par ko pieņemts pārrobežu izmaksu 
sadalījuma lēmums saskaņā ar 13. pantu;
– to kopējas ieinteresētības projektu skaits 
un veids, kam piešķirti konkrēti stimuli 
saskaņā ar 14. pantu.

Or. ro

Grozījums Nr. 621
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 622
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vispārīga, regulāri atjaunināta 
informācija, tostarp ģeogrāfiskā 
informācija, par katru kopējas 
ieinteresētības projektu;

a) vispārīga, regulāri atjaunināta 
informācija, tostarp ģeogrāfiskā 
informācija un izmaksas, par katru kopējas 
ieinteresētības projektu;

Or. en

Grozījums Nr. 623
Francisco Sosa Wagner
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Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) regulāri atjaunināta informācija par 
saskaņā ar 3. panta 2. punktā izveidoto 
Grupu darbu, tostarp dokumentiem un 
izskatīšanai Grupās iesniegtajiem 
izvērtējumiem, izņemot jebkādu tajos 
ietverto konfidenciālo 
komercinformāciju;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu pieeju sabiedrības līdzdalībai un atbalstam, jau pašā sākumā 
jānodrošina tīkla plānošanas procedūru pārredzamība. Ja pārredzamība tiktu nodrošināta 
tikai beigu posmā, projektus būtu iespējams uzskatīt par iepriekš noslēgtu darījumu (fait 
accompli) un tādējādi tiktu vājināts priekšlikuma vispārējais mērķis.

Grozījums Nr. 624
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) galvenie rezultāti izmaksu un ieguvumu 
analīzei, kuras pamatā ir saskaņā ar 
12. pantu izstrādātā metodoloģija, attiecībā 
uz kopējas ieinteresētības projektiem, 
izņemot sensitīvu komercinformāciju.

c) pilnīgi rezultāti izmaksu un ieguvumu 
analīzei, kuras pamatā ir saskaņā ar 
12. pantu izstrādātā metodoloģija, attiecībā 
uz kopējas ieinteresētības projektiem, 
izņemot sensitīvu komercinformāciju.

Or. en

Pamatojums

Katra projekta izmaksu un ieguvumu analīzes pilnīgajiem rezultātiem jābūt ērti un pilnībā 
pieejamiem ieinteresētajām personām (ievērojot jutīgas komercinformācijas 
konfidencialitāti). Informācijas sniegšanas un publicitātes pasākumiem būtu jānodrošina 
iespēja ieinteresētajām personām jebkurā laikā iegūt informāciju par projekta norisi.
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Grozījums Nr. 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) galvenie rezultāti izmaksu un ieguvumu 
analīzei, kuras pamatā ir saskaņā ar 
12. pantu izstrādātā metodoloģija, attiecībā 
uz kopējas ieinteresētības projektiem, 
izņemot sensitīvu komercinformāciju.

c) pilnīgi rezultāti izmaksu un ieguvumu 
analīzei, kuras pamatā ir saskaņā ar 
12. pantu izstrādātā metodoloģija, attiecībā 
uz kopējas ieinteresētības projektiem, 
izņemot sensitīvu komercinformāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 626
András Gyürk

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) galvenie rezultāti izmaksu un ieguvumu 
analīzei, kuras pamatā ir saskaņā ar 
12. pantu izstrādātā metodoloģija, attiecībā 
uz kopējas ieinteresētības projektiem, 
izņemot sensitīvu komercinformāciju.

c) galvenie rezultāti ex-ante izmaksu un 
ieguvumu analīzei, kuras pamatā ir saskaņā 
ar 12. pantu izstrādātā metodoloģija, 
attiecībā uz kopējas ieinteresētības 
projektiem, izņemot sensitīvu 
komercinformāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) regulāri atjaunināta informācija par 
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saskaņā ar 3. panta 2. punktā izveidoto 
Grupu darbu, tostarp par sanāksmju 
darba kārtību un protokoliem, izņemot 
jebkādu konfidenciālo 
komercinformāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 628
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) informācija par kopējas 
ieinteresētības projektu pašreizējo 
sarakstu, pārskats par lēmumu 
pieņemšanas procesa posmiem, kā arī 
reģionālo grupu sanāksmju darba 
kārtības, pēc tam publicējot protokolus un 
izpildītos lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 629
András Gyürk

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ex-post ietekmes novērtējums, kurā 
aprakstīta izpildīto kopējās ieinteresētības 
projektu ietekme Savienības mērogā;

Or. en
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Grozījums Nr. 630
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Ar šo pantu Regulu (EK) Nr. 713/2009 
groza šādi:
Regulas 22. panta a) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
Aģentūra iekasē maksu par atbrīvojuma 
lēmuma pieprasījumu atbilstīgi 9. panta 
1. punktam un par jebkādiem citiem 
Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem 
saskaņā ar [Regulu, ar ko izveido 
energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ 
Lēmumu Nr. 1364/2006/EK].

Or. en

Pamatojums

Budžeta ierobežojumiem, ar kuriem saskaras ACER, nevajadzētu apgrūtināt šā svarīgā 
uzdevuma izpildi.


