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Grozījums Nr. 631
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Jūras elektrotīkli ziemeļu jūrās 
(“NSOG”): integrēts jūras elektrotīkls 
Ziemeļu jūrā, Īrijas jūrā, Lamanšā, Baltijas 
jūrā un kaimiņu ūdeņos, lai pārvadītu 
elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem jūras energoavotiem, uz 
patēriņa centriem un krātuvēm un kāpinātu 
elektroenerģijas pārrobežu apmaiņu.

1) Jūras elektrotīkli ziemeļu jūrās 
(“NSOG”): integrēts jūras elektrotīkls 
Ziemeļu jūrā, Īrijas jūrā, Lamanšā, Baltijas 
jūrā un kaimiņu ūdeņos, kā arī ar to 
saistītā tīkla attīstība (starpsavienojumi, 
iekšējā jūras tīkla nostiprināšana), lai 
pārvadītu elektroenerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem jūras energoavotiem, uz 
patēriņa centriem un krātuvēm un kāpinātu 
elektroenerģijas pārrobežu apmaiņu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāietver tīkla attīstība jūrā un zemūdens starpsavienojumi.

Grozījums Nr. 632
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Ziemeļu-dienvidu elektrotīklu 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm un trešām valstīm 
Vidusjūras reģionā, jo īpaši, lai integrētu 
no atjaunojamiem energoavotiem iegūtu 
elektroenerģiju.

2) Ziemeļu-dienvidu elektrotīklu 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm, proti, starp Ibērijas 
pussalu un Franciju, lai pabeigtu iekšējā 
tirgus izveidi un integrētu elektroenerģijas 
ražošanu no atjaunojamiem 
energoavotiem, kā arī ar Vidusjūras 
reģiona trešām valstīm.

Or. en



PE488.000v01-00 4/119 AM\900619LV.doc

LV

Grozījums Nr. 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Ziemeļu-dienvidu elektrotīklu 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm un trešām valstīm 
Vidusjūras reģionā, jo īpaši, lai integrētu 
no atjaunojamiem energoavotiem iegūtu 
elektroenerģiju.

2) Ziemeļu-dienvidu elektrotīklu 
starpsavienojumi centrālajā Rietumeiropā 
un Dienvidrietumeiropā (“NSI West 
Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm un trešām valstīm 
Vidusjūras reģionā, jo īpaši, lai integrētu 
no atjaunojamiem energoavotiem iegūtu 
elektroenerģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Ziemeļu-dienvidu elektrotīklu 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm un trešām valstīm 
Vidusjūras reģionā, jo īpaši, lai integrētu 
no atjaunojamiem energoavotiem iegūtu 
elektroenerģiju.

2) Ziemeļu-dienvidu elektrotīklu 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm un trešām valstīm, jo 
īpaši, lai integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem iegūtu elektroenerģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 635
Adina-Ioana Vălean
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Ziemeļu-dienvidu elektrotīklu 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm un trešām valstīm 
Vidusjūras reģionā, jo īpaši, lai integrētu 
no atjaunojamiem energoavotiem iegūtu 
elektroenerģiju.

2) Ziemeļu-dienvidu elektrotīklu 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm un trešām valstīm, jo 
īpaši, lai integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem iegūtu elektroenerģiju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ļautu iesaistīties visām trešām valstīm neatkarīgi no tā, vai tā ir Vidusjūras 
reģiona valsts, Šveice vai Norvēģija, turklāt elektroenerģijas uzkrāšanas projektos, kas ir ļoti 
svarīgi un vajadzīgi, lai būtu iespējams labāk integrēt no atjaunojamiem energoavotiem 
ražotu elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 636
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Ziemeļu-dienvidu elektrotīklu 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm un trešām valstīm 
Vidusjūras reģionā, jo īpaši, lai integrētu 
no atjaunojamiem energoavotiem iegūtu 
elektroenerģiju.

2) Ziemeļu-dienvidu elektrotīklu 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm un trešām valstīm, jo 
īpaši, lai integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem iegūtu elektroenerģiju.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējais teksts, kurā minēts Vidusjūras reģions, neļauj ietvert pārējās trešās valstis.
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Grozījums Nr. 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās dalībvalstis: Beļģija, Francija, 
Vācija, Īrija, Itālija, Luksemburga, 
Nīderlande, Malta, Portugāle, Spānija, 
Apvienotā Karaliste.

Attiecīgās dalībvalstis: Beļģija, Francija, 
Vācija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, 
Portugāle, Spānija, Apvienotā Karaliste.

Dienvidu-rietumu elektroenerģijas 
apakškoridors (SWE apakškoridors):

Or. en

Grozījums Nr. 638
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās dalībvalstis: Beļģija, Francija, 
Vācija, Īrija, Itālija, Luksemburga,
Nīderlande, Malta, Portugāle, Spānija, 
Apvienotā Karaliste.

Attiecīgās dalībvalstis: Austrija, Beļģija, 
Francija, Vācija, Īrija, Itālija, 
Luksemburga, Nīderlande, Malta, 
Portugāle, Spānija, Apvienotā Karaliste.

Or. en

Grozījums Nr. 639
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās dalībvalstis: Beļģija, Francija, 
Vācija, Īrija, Itālija, Luksemburga, 
Nīderlande, Malta, Portugāle, Spānija, 

Attiecīgās dalībvalstis: Beļģija, Francija, 
Vācija, Īrija, Itālija, Luksemburga, 
Nīderlande, Austrija, Malta, Portugāle,
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Apvienotā Karaliste. Spānija, Apvienotā Karaliste.

Or. de

Pamatojums

Saistībā ar Austrijas ģeogrāfisko novietojumu un iesaisti enerģētikas ekonomikā šai valstij ir 
ļoti svarīga nozīme ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas plūsmās Austrumeiropā, it sevišķi 
Vācijas, Austrijas un Šveices trīsstūrī. Tāpēc Austrija būtu jāietver Austrumeiropas ziemeļu-
dienvidu elektroenerģijas starpsavienojumu (“NSI West Electricity”) kategorijas attiecīgajās 
dalībvalstīs un būtu noteikti jāmin I pielikuma 1. daļas 2. punktā.

Grozījums Nr. 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Dienvidu-rietumu elektroenerģijas 
apakškoridors (Portugāle, Spānija un 
Francija): lielāka starpsavienojuma
jauda, lai veicinātu tirgus integrāciju un 
pēc iespējas plašāk izmantotu 
atjaunojamos energoavotus, tostarp tos, 
ko varētu importēt no Āfrikas;

Or. en

Grozījums Nr. 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Centrālrietumu apakškoridors 
(Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, 
Francija, Vācija, Īrija, Lielbritānija).

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātie elektroenerģijas koridori ir pārāk lieli. Apakšgrupas būtu jānosaka saskaņā ar 
spēkā esošajām un pašlaik īstenotajām reģionālajām iniciatīvām elektroenerģijas jomā, kuru 
ietvaros būtu iepriekš jāaplūko projekti, kas pieteiksies uz kopējas ieinteresētības projekta 
statusu. Reģionālās iniciatīvas elektroenerģijas jomā jau ir guvušas pieredzi un ņem vērā 
atbilstīgo pārvaldības struktūru, kā arī ieinteresēto personu iesaisti. Tādēļ koridoriem būtu 
pēc iespējas vairāk jāatbilst reģionālās sadarbības struktūrām, kas jau pastāv un sekmīgi 
darbojas.

Grozījums Nr. 642
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos ("NSI East Electricity"): 
starpsavienojumi un iekšējās līnijas 
ziemeļu-dienvidu un austrumu-rietumu 
virzienā, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi
un integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem saražoto enerģiju.

3) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI 
West Electricity”): starpsavienojumi starp 
reģiona dalībvalstīm un ar Vidusjūras 
reģiona trešām valstīm, kā arī 
elektroenerģijas uzkrāšanas jauda, it 
sevišķi lai integrētu un veicinātu no 
atjaunojamiem energoavotiem saražoto 
elektroenerģiju.

Or. fr

Grozījums Nr. 643
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos ("NSI East Electricity"): 
starpsavienojumi un iekšējās līnijas 
ziemeļu-dienvidu un austrumu-rietumu 

3) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos (“NSI East Electricity”): 
starpsavienojumi un iekšējās līnijas 
ziemeļu-dienvidu un austrumu-rietumu 
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virzienā, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi 
un integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem saražoto enerģiju.

virzienā, kā arī ar trešām valstīm, lai 
pabeigtu iekšējā tirgus izveidi un integrētu 
no atjaunojamiem energoavotiem saražoto 
enerģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos ("NSI East Electricity"): 
starpsavienojumi un iekšējās līnijas 
ziemeļu-dienvidu un austrumu-rietumu 
virzienā, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi 
un integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem saražoto enerģiju.

3) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Centrālaustrumeiropā
(“NSI East Electricity”): starpsavienojumi 
un iekšējās līnijas ziemeļu-dienvidu un 
austrumu-rietumu virzienā, lai pabeigtu 
iekšējā tirgus izveidi un integrētu no 
atjaunojamiem energoavotiem saražoto 
enerģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 645
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos ("NSI East Electricity"): 
starpsavienojumi un iekšējās līnijas 
ziemeļu-dienvidu un austrumu-rietumu 
virzienā, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi 
un integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem saražoto enerģiju.

3) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos (“NSI East Electricity”): 
starpsavienojumi un iekšējās līnijas 
ziemeļu-dienvidu un austrumu-rietumu 
virzienā, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi 
un/vai integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem saražoto enerģiju.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņas ierosinātas, lai neierobežotu koridora mērķi, kam būtu jābūt iekšējā tirgus izveides 
pabeigšanai, bet ne tikai integrējot no atjaunojamiem energoavotiem saražoto enerģiju.

Grozījums Nr. 646
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās dalībvalstis: Attiecīgās 
dalībvalstis: Austrija, Bulgārija, Čehija, 
Kipra, Vācija, Grieķija, Ungārija, Itālija, 
Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija.

Attiecīgās dalībvalstis: Attiecīgās 
dalībvalstis: Austrija, Bulgārija, Čehija, 
Vācija, Ungārija, Itālija, Polija, Rumānija, 
Slovākija, Slovēnija.

Or. en

Grozījums Nr. 647
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Ziemeļu-dienvidu elektroenerģijas 
starpsavienojumi Dienvidaustrumeiropā 
(“NSI South East Electricity”): 
starpsavienojumi un iekšējās līnijas 
ziemeļu-dienvidu virzienā un savienojumi 
ar ārpuskopienas valstīm, lai pabeigtu 
iekšējā tirgus izveidi un integrētu no 
atjaunojamiem energoavotiem saražoto 
enerģiju.
Attiecīgās dalībvalstis: Bulgārija, Kipra, 
Grieķija, Ungārija, Itālija, Rumānija, 
Slovēnija.

Or. en



AM\900619LV.doc 11/119 PE488.000v01-00

LV

Pamatojums

Prioritārajiem elektroenerģijas koridoriem būtu jāatbilst attiecīgajiem reģioniem. NSII 
sagatavoja rīcības plānu ar priekšlikumu trīs kopējas ieinteresētības projektiem, kuros 
ietvertas 9 dalībvalstis, kas iekļautas grozītajā 1. punkta 3. daļā. Savukārt 3.a punktā 
noteiktajai grupai būtu jāizstrādā pašai savs rīcības plāns. Reģionu paplašināšana nav 
piemērota pieeja, jo būs ļoti sarežģīti panākt vienprātību.

Grozījums Nr. 648
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Starpsavienojumi starp izolētu salu 
elektrosistēmām un kontinentālo daļu, lai 
nodrošinātu integrēta elektroenerģijas 
tirgus ieguvumus, palielinātu 
atjaunojamo energoavotu izmantojumu 
un nodrošinātu iespēju pārvadīt no 
atjaunojamiem energoavotiem ražotu 
enerģiju uz kontinentālo daļu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā atjaunojamo energoavotu milzīgo potenciālu Grieķijas salās, kuru ES dalībvalstis 
varētu izmantot, lai sasniegtu savus mērķus, mēs vēlamies ierosināt papildinājumu šim 
punktam.

Grozījums Nr. 649
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Baltijas enerģētikas tirgus 
starpsavienojuma plāns elektroenerģijas 
jomā ("BEMIP Electricity"): 

4) Baltijas enerģētikas tirgus 
starpsavienojuma plāns elektroenerģijas 
jomā (“BEMIP Electricity”): 
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starpsavienojumi starp dalībvalstīm 
Baltijas reģionā un attiecīgi iekšējā tīkla 
infrastruktūras nostiprināšana, lai novērstu 
Baltijas valstu izolētību un veicinātu tirgus 
integrāciju reģionā.

starpsavienojumi starp dalībvalstīm 
Baltijas reģionā un attiecīgi iekšējā tīkla 
infrastruktūras nostiprināšana, lai novērstu 
Baltijas valstu izolētību, veicinātu tirgus 
integrāciju un integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem saražoto elektroenerģiju 
reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 650
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Gas”): starpsavienojumu jauda ziemeļu-
dienvidu gāzes plūsmām Rietumeiropā, lai 
vēl vairāk diversificētu piegādes maršrutus 
un palielinātu gāzes piegādājamību 
īstermiņā.

5) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Gas”): gāzes infrastruktūra ziemeļu-
dienvidu gāzes plūsmām Rietumeiropā, lai 
vēl vairāk diversificētu ārējos piegādes 
avotus un piegādes maršrutus un uzlabotu 
energoapgādes drošību Centrāleiropai, 
palielinot gāzes piegādājamību īstermiņā, 
kā arī būvējot un optimizējot sašķidrinātas 
dabasgāzes termināļus un gāzes 
glabāšanas infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Gas”): starpsavienojumu jauda ziemeļu-
dienvidu gāzes plūsmām Rietumeiropā, lai 

5) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Gas”): starpsavienojumu jauda ziemeļu-
dienvidu gāzes plūsmām Rietumeiropā, lai 
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vēl vairāk diversificētu piegādes 
maršrutus un palielinātu gāzes
piegādājamību īstermiņā.

novērstu iekšējās nepilnības un palielinātu
piegādājamību īstermiņā, tādējādi pilnībā
izmantojot iespējamās alternatīvās ārējās 
piegādes, tostarp no Āfrikas, un 
optimizējot esošās sašķidrinātas 
dabasgāzes stacijas un glabāšanas
iekārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 652
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Gas”): starpsavienojumu jauda ziemeļu-
dienvidu gāzes plūsmām Rietumeiropā, lai 
vēl vairāk diversificētu piegādes maršrutus 
un palielinātu gāzes piegādājamību 
īstermiņā.

5) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Rietumeiropā (“NSI West 
Gas”): gāzes infrastruktūra ziemeļu-
dienvidu gāzes plūsmām Rietumeiropā, lai 
vēl vairāk diversificētu piegādes maršrutus 
un palielinātu gāzes piegādājamību 
īstermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās dalībvalstis: Beļģija, Francija, 
Vācija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Malta,
Nīderlande, Portugāle, Spānija, Apvienotā 
Karaliste.

Attiecīgās dalībvalstis: Beļģija, Francija, 
Vācija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, 
Portugāle, Spānija, Lielbritānija, 
Ziemeļīrija, Dānija, Zviedrija un 
Norvēģija.

Attiecīgie apakškoridori:
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Or. en

Grozījums Nr. 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 5. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dienvidu koridors (Portugāle, Spānija 
un Francija): lielāka starpsavienojuma 
jauda, iespējamo alternatīvu ārējo 
piegāžu, tostarp no Āfrikas, pēc iespējas 
plašāka izmantošana un esošās 
infrastruktūras optimizācija, it sevišķi 
esošo sašķidrinātas dabasgāzes staciju un 
glabāšanas iekārtu optimizācija;

Or. en

Grozījums Nr. 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 5. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Ziemeļu-rietumu koridors (Beļģija, 
Nīderlande, Francija, Īrija, Lielbritānija, 
Ziemeļīrija, Vācija, Dānija, Zviedrija, 
Luksemburga un Norvēģija (novērotājs));

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie gāzes koridori ir pārāk lieli, turklāt tajos jau ir iesaistītas ieinteresētās personas. 
Apakšgrupas būtu jānosaka saskaņā ar spēkā esošajām un pašlaik īstenotajām reģionālajām 
iniciatīvām gāzes jomā, kuru ietvaros būtu iepriekš jāpieņem lēmumi par projektiem, kas 
pieteiksies uz kopējas ieinteresētības projekta statusu. Reģionālās iniciatīvas gāzes jomā jau 
ir guvušas pieredzi un ņem vērā atbilstīgo pārvaldības struktūru, kā arī ieinteresēto personu 
iesaisti, tādēļ koridoriem būtu pēc iespējas vairāk jāatbilst reģionālās sadarbības struktūrām, 
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kas jau pastāv un sekmīgi darbojas.

Grozījums Nr. 656
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos ("NSI East Gas"): reģionālie 
gāzes savienojumi starp Baltijas jūras 
reģionu un Adrijas un Egejas jūru un tālāk 
līdz Melnajai jūrai, jo īpaši, lai palielinātu 
piegāžu drošību un piegādes avotu 
diversifikāciju.

6) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos (“NSI East Gas”):
enerģētikas infrastruktūra starp Baltijas 
jūras reģionu, Adrijas un Egejas jūru un 
tālāk līdz Melnajai jūrai un Vidusjūras 
baseina austrumiem, jo īpaši, lai 
palielinātu piegāžu drošību un piegādes 
avotu diversifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās izmaiņas nodrošina, ka koncentrētāka uzmanība tiek pievērsta koridora mērķim, 
t. i., diversifikācijai, kā arī ka tiek iekļauti Vidusjūras baseina austrumi, ņemot vērā to, ka tas 
attiecas uz divām dalībvalstīm, kas jau ir attiecīgo dalībvalstu sarakstā.

Grozījums Nr. 657
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos ("NSI East Gas"): reģionālie 
gāzes savienojumi starp Baltijas jūras 
reģionu un Adrijas un Egejas jūru un tālāk 
līdz Melnajai jūrai, jo īpaši, lai palielinātu 
piegāžu drošību un piegādes avotu 
diversifikāciju.

6) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos (“NSI East Gas”): reģionālie 
gāzes savienojumi un infrastruktūra starp 
Baltijas jūras reģionu un Adrijas un Egejas 
jūru un tālāk līdz Melnajai jūrai, ietverot 
sašķidrinātas un saspiestas dabasgāzes 
termināļus un glabāšanu, jo īpaši, lai 
palielinātu piegāžu drošību un piegādes 
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avotu diversifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 658
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos ("NSI East Gas"): reģionālie 
gāzes savienojumi starp Baltijas jūras 
reģionu un Adrijas un Egejas jūru un tālāk 
līdz Melnajai jūrai, jo īpaši, lai palielinātu 
piegāžu drošību un piegādes avotu 
diversifikāciju.

6) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos (“NSI East Gas”): reģionālie 
gāzes infrastruktūra un savienojumi starp 
Baltijas jūras reģionu un Adrijas un Egejas 
jūru un tālāk līdz Melnajai jūrai, jo īpaši, 
lai palielinātu piegāžu drošību un piegādes 
avotu diversifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos ("NSI East Gas"): reģionālie
gāzes savienojumi starp Baltijas jūras 
reģionu un Adrijas un Egejas jūru un tālāk 
līdz Melnajai jūrai, jo īpaši, lai palielinātu 
piegāžu drošību un piegādes avotu 
diversifikāciju.

6) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos (“NSI East Gas”): reģionālo
gāzes savienojumu infrastruktūra starp 
Baltijas jūras reģionu un Adrijas un Egejas 
jūru un tālāk līdz Melnajai jūrai, jo īpaši, 
lai palielinātu piegāžu drošību un piegādes 
avotu diversifikāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 660
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos ("NSI East Gas"): reģionālie
gāzes savienojumi starp Baltijas jūras 
reģionu un Adrijas un Egejas jūru un tālāk 
līdz Melnajai jūrai, jo īpaši, lai palielinātu 
piegāžu drošību un piegādes avotu 
diversifikāciju.

6) Ziemeļu-dienvidu gāzes 
starpsavienojumi Austrumeiropas vidienē 
un dienvidos (“NSI East Gas”): reģionālā
gāzes infrastruktūra starp Baltijas jūras 
reģionu un Adrijas un Egejas jūru un tālāk 
līdz Melnajai jūrai, jo īpaši, lai palielinātu 
piegāžu drošību un piegādes avotu 
diversifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 661
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Dienvidu gāzes koridors ("SGC"): gāzes
pārvadīšana no Kaspijas baseina, 
Vidusāzijas, Tuvajiem austrumiem un 
Vidusjūras baseina austrumiem uz 
Savienību, lai uzlabotu gāzes piegāžu 
diversifikāciju.

7) Dienvidu gāzes koridors (“SGC”): 
pārvadīšanas un glabāšanas 
infrastruktūra gāzei no Kaspijas baseina, 
Vidusāzijas, Tuvajiem austrumiem un 
Vidusjūras baseina austrumiem uz 
Savienību, ietverot sašķidrinātas un 
saspiestas dabasgāzes termināļus, lai 
uzlabotu gāzes piegāžu diversifikāciju un 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 7. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Dienvidu gāzes koridors ("SGC"): gāzes 
pārvadīšana no Kaspijas baseina, 
Vidusāzijas, Tuvajiem austrumiem un 
Vidusjūras baseina austrumiem uz 
Savienību, lai uzlabotu gāzes piegāžu 
diversifikāciju.

7) Dienvidu gāzes koridors (“SGC”):
gāzes infrastruktūra, lai uzlabotu gāzes 
piegādes diversifikāciju no Kaspijas 
baseina, Vidusāzijas, Tuvajiem austrumiem 
un Vidusjūras baseina austrumiem uz 
Savienību.

Or. en

Grozījums Nr. 663
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Dienvidu gāzes koridors ("SGC"): gāzes 
pārvadīšana no Kaspijas baseina, 
Vidusāzijas, Tuvajiem austrumiem un 
Vidusjūras baseina austrumiem uz 
Savienību, lai uzlabotu gāzes piegāžu 
diversifikāciju.

7) Dienvidu gāzes koridors (“SGC”): 
gāzes infrastruktūra, lai uzlabotu gāzes 
piegāžu diversifikāciju no Kaspijas 
baseina, Vidusāzijas, Tuvajiem austrumiem 
un Vidusjūras baseina austrumiem uz 
Savienību.

Or. en

Grozījums Nr. 664
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Dienvidu gāzes koridors ("SGC"): gāzes 
pārvadīšana no Kaspijas baseina, 
Vidusāzijas, Tuvajiem austrumiem un 
Vidusjūras baseina austrumiem uz 
Savienību, lai uzlabotu gāzes piegāžu 
diversifikāciju.

7) Dienvidu gāzes koridors (“SGC”): 
gāzes pārvadīšana no Kaspijas baseina, 
Vidusāzijas, Tuvajiem austrumiem un 
Vidusjūras baseina austrumiem uz 
Savienību, lai uzlabotu gāzes piegāžu un 
maršrutu diversifikāciju un drošību.
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Or. en

Grozījums Nr. 665
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Baltijas enerģētikas tirgus 
starpsavienojuma plāns gāzes jomā 
("BEMIP Gas"): infrastruktūra, lai 
novērstu trīs Baltijas valstu un Somijas 
izolētību, likvidējot atkarību no viena 
piegādātāja un palielinot piegāžu 
diversifikāciju Baltijas jūras reģionā.

8) Baltijas enerģētikas tirgus 
starpsavienojuma plāns gāzes jomā 
(“BEMIP Gas”): gāzes infrastruktūra starp 
dalībvalstīm Baltijas jūras reģionā, 
attiecīgi nostiprinot gāzes iekšējā tīkla 
infrastruktūru, lai novērstu trīs Baltijas 
valstu un Somijas izolētību un to atkarību 
no viena piegādātāja un palielinot piegāžu 
diversifikāciju un drošību Baltijas jūras 
reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 666
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Baltijas enerģētikas tirgus 
starpsavienojuma plāns gāzes jomā 
("BEMIP Gas"): infrastruktūra, lai 
novērstu trīs Baltijas valstu un Somijas 
izolētību, likvidējot atkarību no viena 
piegādātāja un palielinot piegāžu 
diversifikāciju Baltijas jūras reģionā.

8) Baltijas enerģētikas tirgus 
starpsavienojuma plāns gāzes jomā 
(“BEMIP Gas”): infrastruktūra, lai 
novērstu trīs Baltijas valstu un Somijas 
izolētību, likvidējot atkarību no viena 
piegādātāja un palielinot gāzes piegāžu un 
maršrutu diversifikāciju un drošību 
Baltijas jūras reģionā.

Or. en
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Grozījums Nr. 667
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Naftas piegāžu savienojumi 
Austrumeiropas vidienē ("OSC"): naftas 
cauruļvadu tīkla sadarbspēja 
Austrumeiropas vidienē, lai palielinātu 
piegāžu drošību un samazinātu vides 
riskus.

9) Naftas piegāžu savienojumi 
Austrumeiropas vidienē un 
Dienvidaustrumeiropā (“OSC”): naftas 
cauruļvadu tīkla sadarbspēja 
Austrumeiropas vidienē, lai palielinātu 
piegāžu drošību un samazinātu vides 
riskus. 

Or. ro

Grozījums Nr. 668
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Naftas piegāžu savienojumi
Austrumeiropas vidienē ("OSC"): naftas 
cauruļvadu tīkla sadarbspēja 
Austrumeiropas vidienē, lai palielinātu 
piegāžu drošību un samazinātu vides 
riskus.

9) Naftas piegāžu diversifikācijas koridori
Austrumeiropas vidienē (“OSC”): naftas 
cauruļvadu tīkla sadarbspēja 
Austrumeiropas vidienē, lai palielinātu 
piegāžu drošību un samazinātu vides 
riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 669
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās dalībvalstis: Austrija, Čehija, Attiecīgās dalībvalstis: Austrija, Čehija, 
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Vācija, Ungārija, Polija, Slovākija. Vācija, Ungārija, Polija, Slovākija, 
Rumānija.

Or. ro

Grozījums Nr. 670
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 10. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Viedo tīklu ieviešana: viedo tīklu 
tehnoloģiju ieviešana visā Savienībā, lai 
efektīvi integrētu visu elektrotīklam 
pieslēgto lietotāju paradumus un rīcību, jo 
īpaši elektroenerģijas ražošana lielos 
apjomos no atjaunojamiem vai 
decentralizētiem energoavotiem un 
regulējams patērētāju pieprasījums.

10) Viedo tīklu ieviešana: viedo tīklu 
tehnoloģiju ieviešana visā Savienībā, lai 
efektīvi integrētu visu elektrotīklam un 
gāzes tīklam pieslēgto lietotāju paradumus 
un rīcību, jo īpaši elektroenerģijas un gāzes
ražošana lielos apjomos no atjaunojamiem 
vai decentralizētiem energoavotiem un 
regulējams patērētāju pieprasījums.

Or. fr

Grozījums Nr. 671
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 10. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Viedo tīklu ieviešana: viedo tīklu 
tehnoloģiju ieviešana visā Savienībā, lai 
efektīvi integrētu visu elektrotīklam 
pieslēgto lietotāju paradumus un rīcību, jo 
īpaši elektroenerģijas ražošana lielos 
apjomos no atjaunojamiem vai 
decentralizētiem energoavotiem un 
regulējams patērētāju pieprasījums.

10) Viedo tīklu ieviešana: viedo tīklu 
tehnoloģiju ieviešana visā Savienībā, lai 
efektīvi integrētu visu elektrotīklam un 
gāzes tīklam pieslēgto lietotāju paradumus 
un rīcību, jo īpaši elektroenerģijas un gāzes
ražošana lielos apjomos no atjaunojamiem 
vai decentralizētiem energoavotiem un 
regulējams patērētāju pieprasījums.

Or. fr
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 10. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Viedo tīklu ieviešana: viedo tīklu 
tehnoloģiju ieviešana visā Savienībā, lai 
efektīvi integrētu visu elektrotīklam 
pieslēgto lietotāju paradumus un rīcību, jo 
īpaši elektroenerģijas ražošana lielos 
apjomos no atjaunojamiem vai 
decentralizētiem energoavotiem un 
regulējams patērētāju pieprasījums.

10) Viedo tīklu ieviešana: viedo tīklu 
tehnoloģiju ieviešana visā Savienībā, lai 
efektīvi integrētu visu elektrotīklam 
pieslēgto lietotāju paradumus un rīcību, jo 
īpaši elektroenerģijas ražošana no 
atjaunojamiem vai decentralizētiem 
energoavotiem un regulējams patērētāju 
pieprasījums.

Or. nl

Grozījums Nr. 673
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 11. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektromaģistrāles: līdz 2020. gadam 
jāizveido pirmās elektromaģistrāles ar 
mērķi izveidot elektromaģistrāļu sistēmu 
visā Savienībā.

svītrots

Attiecīgās dalībvalstis: visas.

Or. de
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Grozījums Nr. 674
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 11. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Elektromaģistrāles: līdz 2020. gadam 
jāizveido pirmās elektromaģistrāles ar 
mērķi izveidot elektromaģistrāļu sistēmu 
visā Savienībā.

11) Elektromaģistrāles: līdz 2020. gadam 
jāizveido pirmās elektromaģistrāles ar 
mērķi izveidot elektromaģistrāļu sistēmu 
visā Savienībā, kura spētu:
– izmantot pieaugošo vēja enerģijas 
pārpalikumu Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā, 
kā arī ap tām, un pieaugošo enerģijas 
daudzumu, kas saražots no 
atjaunojamiem energoavotiem Eiropas 
austrumos un dienvidos;
– savienot šos jaunos enerģijas ražošanas 
centrus ar lielākajiem uzkrāšanas un 
glabāšanas centriem Ziemeļvalstīs un 
Alpu reģionā, kā arī ar lielākajiem 
patēriņa centriem Centrāleiropā;
– nodrošināt elektroenerģijas 
pieprasījumu un apgādi, kas kļūst aizvien 
elastīgāki un decentralizētāki;

Or. en

Grozījums Nr. 675
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 12. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pārrobežu oglekļa dioksīda tīkls: 
izveidot infrastruktūru, kas domāta 
oglekļa dioksīda transportēšanai starp 
dalībvalstīm, ņemot vērā gaidāmo oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
ieviešanu.

svītrots
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Attiecīgās dalībvalstis: visas.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 12. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pārrobežu oglekļa dioksīda tīkls: 
izveidot infrastruktūru, kas domāta 
oglekļa dioksīda transportēšanai starp 
dalībvalstīm, ņemot vērā gaidāmo oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
ieviešanu.

svītrots

Attiecīgās dalībvalstis: visas.

Or. de

Grozījums Nr. 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 12. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pārrobežu oglekļa dioksīda tīkls: 
izveidot infrastruktūru, kas domāta 
oglekļa dioksīda transportēšanai starp 
dalībvalstīm, ņemot vērā gaidāmo oglekļa 
dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
ieviešanu.

svītrots

Attiecīgās dalībvalstis: visas.

Or. nl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 678
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) augstsprieguma gaisvadu 
elektropārvades līnijas, ja tās projektētas 
220 kV vai lielākam spriegumam, un
apakšzemes un zemūdens elektropārvades 
kabeļlīnijas, ja tās projektētas 150 kV vai 
lielākam spriegumam;

a) augstsprieguma gaisvadu 
elektropārvades līnijas, ja tās projektētas 
220 kV vai lielākam spriegumam, 
apakšzemes un zemūdens elektropārvades 
kabeļlīnijas, ja tās projektētas 150 kV vai 
lielākam spriegumam, un vidēja 
sprieguma un zemsprieguma līnijām ar 
vismaz 10 kV spriegumu, kuras savienotas 
ar iepriekš minētajām līnijām;

Or. de

Grozījums Nr. 679
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) augstsprieguma gaisvadu 
elektropārvades līnijas, ja tās projektētas 
220 kV vai lielākam spriegumam, un 
apakšzemes un zemūdens elektropārvades 
kabeļlīnijas, ja tās projektētas 150 kV vai 
lielākam spriegumam;

a) augstsprieguma gaisvadu 
elektropārvades līnijas, ja tās projektētas 
220 kV vai lielākam spriegumam, un 
apakšzemes un zemūdens elektropārvades 
kabeļlīnijas, ja tās projektētas 150 kV vai 
lielākam spriegumam, ietverot vidēja 
sprieguma un zemsprieguma līnijas ar 
10 kV un lielāku spriegumu, kuras 
savienotas ar iepriekš minētajām līnijām;
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Or. en

Pamatojums

Pārvade un sadale ir cieši saistītas, un, plānojot kopējas ieinteresētības projektu, tās 
nevajadzētu aplūkot atsevišķi. Tāpēc, aplūkojot atbilstīgus enerģētikas infrastruktūras 
projektus, būtu jāņem vēra arī sadales līnijas, kas ir savienotas ar pārvades līnijām, kuras ir 
atzītas par „kopējas ieinteresētības projektiem”. Tas it sevišķi ir svarīgi, būvējot pārvades 
„maģistrāles”, lai transportētu elektroenerģiju no lieliem atjaunojamo energoavotu 
projektiem uz patēriņa teritorijām, jo, lai sasniegtu mērķi, ir jāizbūvē „izejas” sadales tīkla 
virzienā.

Grozījums Nr. 680
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) augstsprieguma gaisvadu 
elektropārvades līnijas, ja tās projektētas 
220 kV vai lielākam spriegumam, un 
apakšzemes un zemūdens elektropārvades 
kabeļlīnijas, ja tās projektētas 150 kV vai 
lielākam spriegumam;

a) augstsprieguma gaisvadu 
elektropārvades līnijas, ja tās projektētas 
220 kV vai lielākam spriegumam, un 
apakšzemes un zemūdens elektropārvades 
kabeļlīnijas, ja tās projektētas 150 kV vai 
lielākam spriegumam, ietverot vidēja 
sprieguma un zemsprieguma līnijas, kas 
projektētas 10 kV vai lielākam 
spriegumam un kas savienotas ar šīm 
gaisvadu elektropārvades līnijām vai šiem 
elektropārvades kabeļlīnijas;

Or. nl

Grozījums Nr. 681
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas, kas 
paredzētas elektroenerģijas pastāvīgai vai 

c) elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas, kas 
paredzētas elektroenerģijas pastāvīgai vai 



AM\900619LV.doc 27/119 PE488.000v01-00

LV

pagaidu uzkrāšanai virszemes vai 
apakšzemes infrastruktūrā vai ģeoloģiskos 
objektos, ar nosacījumu, ka tās ir tieši 
pieslēgtas augstsprieguma 
elektropārvades līnijām, kas projektētas 
110 kV vai lielākam spriegumam;

pagaidu uzkrāšanai virszemes vai 
apakšzemes infrastruktūrā vai ģeoloģiskos 
objektos;

Or. nl

Grozījums Nr. 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas, kas 
paredzētas elektroenerģijas pastāvīgai vai 
pagaidu uzkrāšanai virszemes vai 
apakšzemes infrastruktūrā vai ģeoloģiskos 
objektos, ar nosacījumu, ka tās ir tieši 
pieslēgtas augstsprieguma 
elektropārvades līnijām, kas projektētas 
110 kV vai lielākam spriegumam;

c) elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas, kas 
paredzētas elektroenerģijas pastāvīgai vai 
pagaidu uzkrāšanai virszemes vai 
apakšzemes infrastruktūrā vai ģeoloģiskos 
objektos;

Or. en

Pamatojums

Sadales sistēmu operatoriem būtu jāsaņem atbalsts arī saistībā ar viedo tīklu ieviešanu. 
Tāpēc viedo tīklu darbības joma ir jāpaplašina, ietverot zemsprieguma tīklus, kuros viedo 
tīklu ieviešana pašlaik var nodrošināt lielākos ieguvumus un kuros ir savienots lielākais skaits 
patērētāju un mazu, privātu elektroenerģijas ražošanas iekārtu. Turklāt sadales sistēmu 
operatoriem ir liela nozīme no atjaunojamiem energoavotiem saražotās elektroenerģijas 
integrēšanā.

Grozījums Nr. 683
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts



PE488.000v01-00 28/119 AM\900619LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan vidēja sprieguma sadales 
līniju līmenī, kura funkcija ir divpusēja 
digitāla komunikācija reāllaikā vai tuvu 
tam, lai būtu iespējama interaktīvs un 
intelektisks elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades, sadales un patēriņa monitorings 
un vadība elektrotīklā, lai izveidotu tīklu, 
kurā efektīvi integrētas visu tam pieslēgto 
lietotāju — ražotāju, patērētāju un lietotāju, 
kas vienlaikus ir ražotāji un patērētāji —
darbības un ieradumi nolūkā nodrošināt 
ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu 
elektroenerģijas sistēmu, ko raksturo mazi 
zudumi, augsta kvalitāte, apgādes drošība 
un lietošanas drošums;

e) jebkāds ar viedo tīklu saistīts 
aprīkojums vai iekārta visu spriegumu
līmenī, kuras funkcija ir divpusēja digitāla 
komunikācija reāllaikā vai tuvu tam, lai 
būtu iespējama interaktīvs un intelektisks 
elektroenerģijas ražošanas, pārvades, 
sadales un patēriņa monitorings un vadība 
elektrotīklā, lai izveidotu tīklu, kurā 
efektīvi integrētas visu tam pieslēgto 
lietotāju — ražotāju, patērētāju un lietotāju, 
kas vienlaikus ir ražotāji un patērētāji —
darbības un ieradumi nolūkā nodrošināt 
ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu 
elektroenerģijas sistēmu, ko raksturo mazi 
zudumi, augsta kvalitāte, apgādes drošība 
un lietošanas drošums;

Or. en

Grozījums Nr. 684
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan vidēja sprieguma sadales 
līniju līmenī, kura funkcija ir divpusēja 
digitāla komunikācija reāllaikā vai tuvu 
tam, lai būtu iespējama interaktīvs un 
intelektisks elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades, sadales un patēriņa monitorings 
un vadība elektrotīklā, lai izveidotu tīklu, 
kurā efektīvi integrētas visu tam pieslēgto 
lietotāju — ražotāju, patērētāju un lietotāju, 
kas vienlaikus ir ražotāji un patērētāji —
darbības un ieradumi nolūkā nodrošināt 
ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu 
elektroenerģijas sistēmu, ko raksturo mazi 
zudumi, augsta kvalitāte, apgādes drošība 
un lietošanas drošums;

e) jebkāds ar viedo tīklu saistīts 
aprīkojums vai iekārta, kuras funkcija ir 
divpusēja digitāla komunikācija reāllaikā 
vai tuvu tam, lai būtu iespējama interaktīvs 
un intelektisks elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades, sadales un patēriņa monitorings 
un vadība elektrotīklā, lai izveidotu tīklu, 
kurā efektīvi integrētas visu tam pieslēgto 
lietotāju — ražotāju, patērētāju un lietotāju, 
kas vienlaikus ir ražotāji un patērētāji —
darbības un ieradumi nolūkā nodrošināt 
ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu 
elektroenerģijas sistēmu, ko raksturo mazi 
zudumi, augsta kvalitāte, apgādes drošība 
un lietošanas drošums;
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Or. de

Grozījums Nr. 685
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan vidēja sprieguma sadales 
līniju līmenī, kura funkcija ir divpusēja 
digitāla komunikācija reāllaikā vai tuvu 
tam, lai būtu iespējama interaktīvs un 
intelektisks elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades, sadales un patēriņa monitorings 
un vadība elektrotīklā, lai izveidotu tīklu, 
kurā efektīvi integrētas visu tam pieslēgto 
lietotāju — ražotāju, patērētāju un lietotāju, 
kas vienlaikus ir ražotāji un patērētāji —
darbības un ieradumi nolūkā nodrošināt 
ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu 
elektroenerģijas sistēmu, ko raksturo mazi 
zudumi, augsta kvalitāte, apgādes drošība 
un lietošanas drošums;

e) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan sadales līniju līmenī, kura 
funkcija ir divpusēja digitāla komunikācija 
reāllaikā vai tuvu tam, lai būtu iespējama 
interaktīvs un intelektisks elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades, sadales un patēriņa 
monitorings un vadība elektrotīklā, lai 
izveidotu tīklu, kurā efektīvi integrētas visu 
tam pieslēgto lietotāju — ražotāju, 
patērētāju un lietotāju, kas vienlaikus ir 
ražotāji un patērētāji — darbības un 
ieradumi nolūkā nodrošināt ekonomiski 
izdevīgu un ilgtspējīgu elektroenerģijas 
sistēmu, ko raksturo mazi zudumi, augsta 
kvalitāte, apgādes drošība un lietošanas 
drošums;

Or. nl

Grozījums Nr. 686
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan vidēja sprieguma sadales 
līniju līmenī, kura funkcija ir divpusēja 
digitāla komunikācija reāllaikā vai tuvu 
tam, lai būtu iespējama interaktīvs un 
intelektisks elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades, sadales un patēriņa monitorings 

e) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan vidēja sprieguma un 
zemsprieguma sadales līniju līmenī, kura 
funkcija ir divpusēja digitāla komunikācija 
reāllaikā vai tuvu tam, lai būtu iespējama 
interaktīvs un intelektisks elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades, sadales un patēriņa 
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un vadība elektrotīklā, lai izveidotu tīklu, 
kurā efektīvi integrētas visu tam pieslēgto 
lietotāju — ražotāju, patērētāju un lietotāju, 
kas vienlaikus ir ražotāji un patērētāji —
darbības un ieradumi nolūkā nodrošināt 
ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu 
elektroenerģijas sistēmu, ko raksturo mazi 
zudumi, augsta kvalitāte, apgādes drošība 
un lietošanas drošums;

monitorings un vadība elektrotīklā, lai 
izveidotu tīklu, kurā efektīvi integrētas visu 
tam pieslēgto lietotāju — ražotāju, 
patērētāju un lietotāju, kas vienlaikus ir 
ražotāji un patērētāji — darbības un 
ieradumi nolūkā nodrošināt ekonomiski 
izdevīgu un ilgtspējīgu elektroenerģijas 
sistēmu, ko raksturo mazi zudumi, augsta 
kvalitāte, apgādes drošība un lietošanas 
drošums;

Or. en

Pamatojums

Viedā tīkla projektu atlases kritēriji ir jānosaka nediskriminējoši.

Grozījums Nr. 687
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan vidēja sprieguma sadales 
līniju līmenī, kura funkcija ir divpusēja 
digitāla komunikācija reāllaikā vai tuvu 
tam, lai būtu iespējama interaktīvs un 
intelektisks elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades, sadales un patēriņa monitorings 
un vadība elektrotīklā, lai izveidotu tīklu, 
kurā efektīvi integrētas visu tam pieslēgto 
lietotāju — ražotāju, patērētāju un lietotāju, 
kas vienlaikus ir ražotāji un patērētāji —
darbības un ieradumi nolūkā nodrošināt 
ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu 
elektroenerģijas sistēmu, ko raksturo mazi 
zudumi, augsta kvalitāte, apgādes drošība 
un lietošanas drošums;

e) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan vidēja sprieguma un 
zemsprieguma sadales līniju līmenī, kura 
funkcija ir divpusēja digitāla komunikācija 
reāllaikā vai tuvu tam, lai būtu iespējama 
interaktīvs un intelektisks elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades, sadales un patēriņa 
monitorings un vadība elektrotīklā, lai 
izveidotu tīklu, kurā efektīvi integrētas visu 
tam pieslēgto lietotāju — ražotāju, 
patērētāju un lietotāju, kas vienlaikus ir 
ražotāji un patērētāji — darbības un 
ieradumi nolūkā nodrošināt ekonomiski 
izdevīgu un ilgtspējīgu elektroenerģijas 
sistēmu, ko raksturo mazi zudumi, augsta 
kvalitāte, apgādes drošība un lietošanas 
drošums;

Or. en
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Grozījums Nr. 688
Henri Weber

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan vidēja sprieguma sadales 
līniju līmenī, kura funkcija ir divpusēja 
digitāla komunikācija reāllaikā vai tuvu 
tam, lai būtu iespējama interaktīvs un 
intelektisks elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades, sadales un patēriņa monitorings 
un vadība elektrotīklā, lai izveidotu tīklu, 
kurā efektīvi integrētas visu tam pieslēgto 
lietotāju — ražotāju, patērētāju un lietotāju, 
kas vienlaikus ir ražotāji un patērētāji —
darbības un ieradumi nolūkā nodrošināt 
ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu 
elektroenerģijas sistēmu, ko raksturo mazi 
zudumi, augsta kvalitāte, apgādes drošība 
un lietošanas drošums;

e) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan vidēja sprieguma un 
zemsprieguma sadales līniju līmenī, kura 
funkcija ir divpusēja digitāla komunikācija 
reāllaikā vai tuvu tam, lai būtu iespējama 
interaktīvs un intelektisks elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades, sadales un patēriņa 
monitorings un vadība elektrotīklā, lai 
izveidotu tīklu, kurā efektīvi integrētas visu 
tam pieslēgto lietotāju — ražotāju, 
patērētāju un lietotāju, kas vienlaikus ir 
ražotāji un patērētāji — darbības un 
ieradumi nolūkā nodrošināt ekonomiski 
izdevīgu un ilgtspējīgu elektroenerģijas 
sistēmu, ko raksturo mazi zudumi, augsta 
kvalitāte, apgādes drošība un lietošanas 
drošums;

Or. fr

Grozījums Nr. 689
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) infrastruktūra, kas saistīta ar 
elektroenerģijas apgādi elektriskajiem 
transportlīdzekļiem vai 
hibrīdtransportlīdzekļiem;

Or. ro
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Grozījums Nr. 690
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) ostu iekārtas, kas apgādā piestātnē 
pietauvotos kuģus ar elektroenerģiju, kas 
saražota uz sauszemes, nevis ar 
elektroenerģiju, kura saražota uz kuģa, 
izmantojot tā dzinējus;

Or. ro

Grozījums Nr. 691
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sašķidrinātas dabasgāzes vai saspiestas 
dabasgāzes pieņemšanas, uzglabāšanas un 
regazifikācijas vai dekompresijas iekārtas;

c) sašķidrinātas dabasgāzes vai saspiestas 
dabasgāzes pieņemšanas, uzglabāšanas, 
transportēšanas un regazifikācijas vai 
dekompresijas iekārtas;

Or. en

Grozījums Nr. 692
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) jebkāds aprīkojums vai iekārta gan 
pārvades, gan vidēja sprieguma sadales 
līniju līmenī, kuras funkcija ir divpusēja 
digitāla komunikācija reāllaikā vai tuvu 
tam, lai būtu iespējama interaktīvs un 
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intelektisks gāzes ražošanas, pārvades, 
sadales un patēriņa monitorings un 
vadība tīklā, lai izveidotu tīklu, kurā 
efektīvi integrētas visu tam pieslēgto 
lietotāju — ražotāju, patērētāju un 
lietotāju, kas vienlaikus ir ražotāji un 
patērētāji — darbības un ieradumi nolūkā 
nodrošināt ekonomiski izdevīgu un 
ilgtspējīgu gāzes sistēmu, ko raksturo 
mazi zudumi, augsta kvalitāte, apgādes 
drošība un lietošanas drošums;

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāveicina arī gāzes viedie tīkli, jo tie ļauj integrēt atjaunojamos energoavotus un uzlabot
elastību un efektivitāti.

Grozījums Nr. 693
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Nafta: svītrots
(a) jēlnaftas transportēšanas cauruļvadi;
(b) sūknēšanas stacijas un glabātavas, kas 
nepieciešamas jēlnaftas cauruļvada 
ekspluatācijai;
(c) jebkāds aprīkojums vai iekārta, kas ir 
būtisks, lai attiecīgā sistēma darbotos 
pareizi un būtu ekspluatācijā 
neapdraudēta un efektīva, tostarp 
aizsardzības, uzraudzības un kontroles
sistēmas un reversās plūsmas ierīces.

Or. en

Grozījums Nr. 694
Marian-Jean Marinescu
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jēlnaftas transportēšanas cauruļvadi; a) cauruļvadi jēlnaftas transportēšanai uz 
rafinēšanas rūpnīcām;

Or. en

Grozījums Nr. 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Oglekļa dioksīds: svītrots
(a) specializēti cauruļvadi (izņemot 
sākumposma cauruļvadu tīklu), ko 
izmanto, lai no vairāk nekā viena avota, 
t.i., rūpnieciskām iekārtām (ieskaitot 
spēkstacijas), kas rada oglekļa dioksīdu 
sadedzināšanas procesā vai citās ķīmiskās 
reakcijās, kurās iesaistīti fosili vai nefosili 
oglekli saturoši savienojumi, transportētu 
antropogēnas izcelsmes oglekļa dioksīdu 
tā pastāvīgai ģeoloģiskai uzglabāšanai 
saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK;
(b) iekārtas oglekļa dioksīda 
sašķidrināšanai un pagaidu glabāšanai, 
gatavojoties tā tālākai transportēšanai. 
Tas neietver infrastruktūru ģeoloģiskās 
formācijās, ko izmanto oglekļa dioksīda 
pastāvīgai uzglabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu 2009/31/EK, un saistītās 
virszemes un iesūknēšanas iekārtas;
(c) jebkāds aprīkojums vai iekārta, kas ir 
būtisks, lai attiecīgā sistēma darbotos 
pareizi un būtu ekspluatācijā 
neapdraudēta un efektīva, tostarp 
aizsardzības, uzraudzības un kontroles 
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sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Gāzes un elektroenerģijas infrastruktūras ieguldījumu vajadzības līdz 2020. gadam un pēc 
tam veido ārkārtīgi lielu summu, tāpēc šajā regulā nav pamatoti paredzēt atsevišķus 
piešķīrumus oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas transporta un uzglabāšanas infrastruktūrai. 
Regulā būtu jāturpina pievērst koncentrētu uzmanību rezultātu sasniegšanai elektroenerģijas 
un gāzes nozares svarīgākajās jomās.

Grozījums Nr. 696
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Oglekļa dioksīds: svītrots
(a) specializēti cauruļvadi (izņemot 
sākumposma cauruļvadu tīklu), ko 
izmanto, lai no vairāk nekā viena avota, 
t.i., rūpnieciskām iekārtām (ieskaitot 
spēkstacijas), kas rada oglekļa dioksīdu 
sadedzināšanas procesā vai citās ķīmiskās 
reakcijās, kurās iesaistīti fosili vai nefosili 
oglekli saturoši savienojumi, transportētu 
antropogēnas izcelsmes oglekļa dioksīdu 
tā pastāvīgai ģeoloģiskai uzglabāšanai 
saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK;
(b) iekārtas oglekļa dioksīda 
sašķidrināšanai un pagaidu glabāšanai, 
gatavojoties tā tālākai transportēšanai. 
Tas neietver infrastruktūru ģeoloģiskās 
formācijās, ko izmanto oglekļa dioksīda 
pastāvīgai uzglabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu 2009/31/EK, un saistītās 
virszemes un iesūknēšanas iekārtas;
(c) jebkāds aprīkojums vai iekārta, kas ir 
būtisks, lai attiecīgā sistēma darbotos 
pareizi un būtu ekspluatācijā 
neapdraudēta un efektīva, tostarp 
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aizsardzības, uzraudzības un kontroles 
sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 697
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Oglekļa dioksīds: svītrots
(a) specializēti cauruļvadi (izņemot 
sākumposma cauruļvadu tīklu), ko 
izmanto, lai no vairāk nekā viena avota, 
t.i., rūpnieciskām iekārtām (ieskaitot 
spēkstacijas), kas rada oglekļa dioksīdu 
sadedzināšanas procesā vai citās ķīmiskās 
reakcijās, kurās iesaistīti fosili vai nefosili 
oglekli saturoši savienojumi, transportētu 
antropogēnas izcelsmes oglekļa dioksīdu 
tā pastāvīgai ģeoloģiskai uzglabāšanai 
saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK;
(b) iekārtas oglekļa dioksīda 
sašķidrināšanai un pagaidu glabāšanai, 
gatavojoties tā tālākai transportēšanai. 
Tas neietver infrastruktūru ģeoloģiskās 
formācijās, ko izmanto oglekļa dioksīda 
pastāvīgai uzglabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu 2009/31/EK, un saistītās 
virszemes un iesūknēšanas iekārtas;
(c) jebkāds aprīkojums vai iekārta, kas ir 
būtisks, lai attiecīgā sistēma darbotos 
pareizi un būtu ekspluatācijā 
neapdraudēta un efektīva, tostarp 
aizsardzības, uzraudzības un kontroles 
sistēmas.

Or. de
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Grozījums Nr. 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Oglekļa dioksīds: svītrots

(a) specializēti cauruļvadi (izņemot 
sākumposma cauruļvadu tīklu), ko 
izmanto, lai no vairāk nekā viena avota, 
t.i., rūpnieciskām iekārtām (ieskaitot 
spēkstacijas), kas rada oglekļa dioksīdu 
sadedzināšanas procesā vai citās ķīmiskās 
reakcijās, kurās iesaistīti fosili vai nefosili 
oglekli saturoši savienojumi, transportētu 
antropogēnas izcelsmes oglekļa dioksīdu 
tā pastāvīgai ģeoloģiskai uzglabāšanai 
saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK;
(b) iekārtas oglekļa dioksīda 
sašķidrināšanai un pagaidu glabāšanai, 
gatavojoties tā tālākai transportēšanai. 
Tas neietver infrastruktūru ģeoloģiskās 
formācijās, ko izmanto oglekļa dioksīda 
pastāvīgai uzglabāšanai saskaņā ar 
Direktīvu 2009/31/EK, un saistītās 
virszemes un iesūknēšanas iekārtas;
(c) jebkāds aprīkojums vai iekārta, kas ir 
būtisks, lai attiecīgā sistēma darbotos 
pareizi un būtu ekspluatācijā 
neapdraudēta un efektīva, tostarp 
aizsardzības, uzraudzības un kontroles 
sistēmas.

Or. nl

Pamatojums

Tā kā oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas ekonomiskā un komerciālā dzīvotspēja vēl nav 
apliecināta un tā kā netiek plānots, ka šo tehnoloģiju laidīs komerciālā apgrozībā ātrāk kā 
2020. gadā, šajā regulā nevajadzētu tam paredzēt nekādu finansiālu atbalstu. Finansiālu 
atbalstu pētījumiem par oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas potenciālu jau nodrošina ar 
citu Eiropas kanālu starpniecību.
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Grozījums Nr. 699
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iekārtas oglekļa dioksīda sašķidrināšanai 
un pagaidu glabāšanai, gatavojoties tā 
tālākai transportēšanai. Tas neietver 
infrastruktūru ģeoloģiskās formācijās, ko 
izmanto oglekļa dioksīda pastāvīgai 
uzglabāšanai saskaņā ar Direktīvu 
2009/31/EK, un saistītās virszemes un 
iesūknēšanas iekārtas;

b) iekārtas oglekļa dioksīda sašķidrināšanai 
un glabāšanai, gatavojoties tā tālākai 
transportēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 700
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades sistēmu 
operatoru pārstāvji, ievērojot operatoru 
pienākumu sadarboties reģionālā līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu 
un Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, 
to projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji.

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades sistēmu 
operatoru pārstāvji, ievērojot operatoru 
pienākumu sadarboties reģionālā līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu 
un Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, 
to projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm un kuri ir 
iesnieguši projektu, kas, iespējams, atbilst 
atlases kritērijiem, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji. Pārējās attiecīgās ieinteresētās 
personas, tostarp organizācijas, kas 
pārstāv attiecīgos ražotājus un 
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patērētājus, un vides organizācijas, 
saņems novērotāja statusu un varēs 
apmeklēt reģionālo grupu sanāksmes, lai 
tiktu panākts plašāks sabiedrības atbalsts 
kopējas ieinteresētības projektu procesam 
un turpmākajai īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 701
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades sistēmu 
operatoru pārstāvji, ievērojot operatoru 
pienākumu sadarboties reģionālā līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu 
un Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, 
to projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji.

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades sistēmu 
operatoru pārstāvji, ievērojot operatoru 
pienākumu sadarboties reģionālā līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu 
un Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, 
attiecīgie reģionālā līmeņa projekta 
virzītāji un ieinteresētās personas, ietverot 
ražotājus un sadales sistēmas operatorus, 
uz kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas, Aģentūras un elektroenerģijas 
PSOET pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Lai projekts būtu sekmīgs, ir svarīgi nodrošināt attiecīgo ieinteresēto personu pilnvērtīgu 
līdzdalību reģionālajās grupās, jo tas šīm ieinteresētajām personām ļauj piedalīties visā 
procesā, sākot no tā agrīnākajiem posmiem, un tādējādi atvieglo riska novērtēšanas posmu.

Grozījums Nr. 702
Amalia Sartori
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Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem,
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades sistēmu 
operatoru pārstāvji, ievērojot operatoru 
pienākumu sadarboties reģionālā līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu 
un Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, 
to projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji.

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades sistēmu 
operatoru pārstāvji, ievērojot operatoru 
pienākumu sadarboties reģionālā līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu 
un Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, 
to projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji un attiecīgās reģionālā līmeņa 
ieinteresētās personas, ietverot ražotājus, 
sadales sistēmas operatorus un 
patērētājus.

Or. en

Pamatojums

Lai projekts būtu sekmīgs, ir svarīgi nodrošināt attiecīgo ieinteresēto personu pilnvērtīgu 
līdzdalību reģionālajās grupās. No vienas puses, tas šīm ieinteresētajām personām ļauj 
piedalīties visā procesā, sākot no tā agrīnākajiem posmiem, un tādējādi atvieglo riska 
novērtēšanas posmu, un, no otras puses, tas reģionālo grupu pārstāvjiem nodrošina piekļuvi 
ieinteresēto personu specializētajām zināšanām un atgriezeniskajai saitei attiecībā uz gūto 
pieredzi līdzīgos projektos (vienlaikus ievērojot sensitīvas komercinformācijas 
konfidencialitāti).

Grozījums Nr. 703
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
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minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades sistēmu 
operatoru pārstāvji, ievērojot operatoru 
pienākumu sadarboties reģionālā līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu 
un Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, 
to projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji.

minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades sistēmu 
operatoru pārstāvji, ievērojot operatoru 
pienākumu sadarboties reģionālā līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu 
un Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, 
to projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm un kuri ir 
iesnieguši projektu, kas, iespējams, atbilst 
atlases kritērijiem, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades sistēmu 
operatoru pārstāvji, ievērojot operatoru 
pienākumu sadarboties reģionālā līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu 
un Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu,
to projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji.

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu kompetento iestāžu pārstāvji, 
valstu regulatīvo iestāžu pārstāvji, pārvades 
sistēmu operatoru pārstāvji, ievērojot 
operatoru pienākumu sadarboties reģionālā 
līmenī saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 
6. pantu un Regulas (EK) Nr. 714/2009 
12. pantu, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas, Aģentūras un elektroenerģijas 
PSOET pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 705
Henri Weber
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Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades sistēmu 
operatoru pārstāvji, ievērojot operatoru 
pienākumu sadarboties reģionālā līmenī 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 6. pantu 
un Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, 
to projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji.

1) Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
kas ietilpst II pielikuma 1. punktā 
minētajās kategorijās, katrā Grupā ir 
dalībvalstu pārstāvji, valstu regulatīvo 
iestāžu pārstāvji, pārvades un sadales 
sistēmu operatoru pārstāvji, ievērojot 
operatoru pienākumu sadarboties reģionālā 
līmenī saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 
6. pantu un Regulas (EK) Nr. 714/2009 
12. pantu, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas, Aģentūras un elektroenerģijas 
PSOET pārstāvji.

Or. fr

Grozījums Nr. 706
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, valstu regulatīvo iestāžu 
pārstāvji, pārvades sistēmu operatoru 
pārstāvji, ievērojot operatoru pienākumu 
sadarboties reģionālā līmenī saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 7. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 12. pantu, to 
projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un gāzes PSOET pārstāvji.

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, valstu regulatīvo iestāžu 
pārstāvji, pārvades sistēmu operatoru 
pārstāvji, ievērojot operatoru pienākumu 
sadarboties reģionālā līmenī saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 7. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 12. pantu, to 
projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm un kuri ir 
iesnieguši projektu, kas, iespējams, atbilst 
atlases kritērijiem, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un gāzes PSOET pārstāvji.
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Valsts regulatīvo iestāžu un Aģentūras 
līdzdalība reģionālajās grupās neapdraud 
to mērķu un uzdevumu pildīšanu saskaņā 
ar šo regulu vai Direktīvas 2009/72/EK 
36. un 37. pantu un 
Direktīvas 2009/73/EK 40. un 41. pantu, 
vai arī Regulu (EK) Nr. 713/2009.

Or. en

Grozījums Nr. 707
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, valstu regulatīvo iestāžu 
pārstāvji, pārvades sistēmu operatoru 
pārstāvji, ievērojot operatoru pienākumu 
sadarboties reģionālā līmenī saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 7. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 12. pantu, to
projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un gāzes PSOET pārstāvji.

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, valstu regulatīvo iestāžu 
pārstāvji, pārvades sistēmu operatoru 
pārstāvji, ievērojot operatoru pienākumu 
sadarboties reģionālā līmenī saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 7. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 12. pantu, 
attiecīgie reģionālā līmeņa projekta 
virzītāji un ieinteresētās personas, ietverot 
ražotājus un sadales sistēmas operatorus, 
uz kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas, Aģentūras un gāzes PSOET 
pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats pamatojums, kāds ir III pielikuma 1. punktam.

Grozījums Nr. 708
Amalia Sartori
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Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, valstu regulatīvo iestāžu 
pārstāvji, pārvades sistēmu operatoru 
pārstāvji, ievērojot operatoru pienākumu 
sadarboties reģionālā līmenī saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 7. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 12. pantu, to 
projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un gāzes PSOET pārstāvji.

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, valstu regulatīvo iestāžu 
pārstāvji, pārvades sistēmu operatoru 
pārstāvji, ievērojot operatoru pienākumu 
sadarboties reģionālā līmenī saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 7. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 12. pantu, to 
projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un gāzes PSOET pārstāvji un 
attiecīgās reģionālā līmeņa ieinteresētās 
personas, ietverot ražotājus, sadales 
sistēmas operatorus un patērētājus.

Or. en

Pamatojums

Lai projekts būtu sekmīgs, ir svarīgi nodrošināt attiecīgo ieinteresēto personu pilnvērtīgu 
līdzdalību reģionālajās grupās. No vienas puses, tas šīm ieinteresētajām personām ļauj 
piedalīties visā procesā, sākot no tā agrīnākajiem posmiem, un tādējādi atvieglo riska 
novērtēšanas posmu, un, no otras puses, tas reģionālo grupu pārstāvjiem nodrošina piekļuvi 
ieinteresēto personu specializētajām zināšanām un atgriezeniskajai saitei attiecībā uz gūto 
pieredzi līdzīgos projektos (vienlaikus ievērojot sensitīvas komercinformācijas 
konfidencialitāti).

Grozījums Nr. 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, valstu regulatīvo iestāžu 

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
kompetento iestāžu pārstāvji, valstu 
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pārstāvji, pārvades sistēmu operatoru 
pārstāvji, ievērojot operatoru pienākumu 
sadarboties reģionālā līmenī saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 7. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 12. pantu, to 
projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un gāzes PSOET pārstāvji.

regulatīvo iestāžu pārstāvji, pārvades 
sistēmu operatoru pārstāvji, ievērojot 
operatoru pienākumu sadarboties reģionālā 
līmenī saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
7. pantu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
12. pantu, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas, Aģentūras un gāzes PSOET 
pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 710
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas pārstāvji.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 711
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda
transportēšanas projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 

Attiecībā uz naftas transportēšanas 
projektiem, kas ietilpst II pielikuma 
3. punktā minētajās kategorijās, katrā 
Grupā ir dalībvalstu pārstāvji, to projekta 
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pārstāvji, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas pārstāvji.

virzītāju pārstāvji, uz kuriem attiecas katra 
no I pielikumā minētajām attiecīgajām 
prioritātēm, kā arī Komisijas pārstāvji.

Or. de

Grozījums Nr. 712
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda
transportēšanas projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas pārstāvji.

Attiecībā uz naftas transportēšanas 
projektiem, kas ietilpst II pielikuma 
3. punktā minētajās kategorijās, katrā 
Grupā ir dalībvalstu pārstāvji, to projekta 
virzītāju pārstāvji, uz kuriem attiecas katra 
no I pielikumā minētajām attiecīgajām 
prioritātēm, kā arī Komisijas pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 713
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas pārstāvji.

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas pārstāvji un attiecīgās reģionālā 
līmeņa ieinteresētās personas, it sevišķi 



AM\900619LV.doc 47/119 PE488.000v01-00

LV

ražotāji.

Or. en

Pamatojums

Lai projekts būtu sekmīgs, ir svarīgi nodrošināt attiecīgo ieinteresēto personu pilnvērtīgu 
līdzdalību reģionālajās grupās. No vienas puses, tas šīm ieinteresētajām personām ļauj 
piedalīties visā procesā, sākot no tā agrīnākajiem posmiem, un tādējādi atvieglo riska 
novērtēšanas posmu, un, no otras puses, tas reģionālo grupu pārstāvjiem nodrošina piekļuvi 
ieinteresēto personu specializētajām zināšanām un atgriezeniskajai saitei attiecībā uz gūto 
pieredzi līdzīgos projektos (vienlaikus ievērojot sensitīvas komercinformācijas 
konfidencialitāti).

Grozījums Nr. 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas pārstāvji.

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
kompetento iestāžu pārstāvji, to projekta 
virzītāju pārstāvji, uz kuriem attiecas katra 
no I pielikumā minētajām attiecīgajām 
prioritātēm, kā arī Komisijas pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 715
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan projektu virzītājiem un Aģentūrai 
ir grupas biedru tiesības, tiem nav 
balsstiesību un saskaņā ar 3. panta 
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4. punktu iesniegšanai ierosināto sarakstu 
galīgās pieņemšanas sanāksmi tie var 
apmeklēt vienīgi kā novērotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Izveido apakšreģionālās grupas 
saskaņā ar I pielikuma 5. punktā 
noteiktajām koridoru apakškategorijām. 
Katrai apakšreģionālajai grupai piemēro 
jau esošās reģionālās iniciatīvas 
elektroenerģijas un gāzes jomā.

Or. en

Pamatojums

Projektu virzītājiem, izņemot pārvades sistēmas operatorus un sadales sistēmas operatorus, 
nevajadzētu piedalīties procesos, kuros ir iesaistītas reģionālās grupas, jo tiem ir neobjektīva 
ieinteresētība tieši savos potenciālajos projektos. Turklāt dalībnieku skaits varētu ievērojami 
pieaugt, kas ietekmētu reģionālo grupu darba efektivitāti un lietderību.

Grozījums Nr. 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Katra Grupa savu darba slodzi organizē 
saskanīgi ar reģionālās sadarbības 
centieniem atbilstīgi Direktīvas 
2009/72/EK 6. pantam, Direktīvas 
2009/73/EK 7. pantam, Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 12. pantam un Regulas (EK) 

2) Katra Grupa savu darba slodzi organizē 
saskanīgi ar reģionālās sadarbības 
centieniem atbilstīgi Direktīvas 
2009/72/EK 6. pantam, Direktīvas 
2009/73/EK 7. pantam, Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 12. pantam un Regulas (EK) 
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Nr. 715/2009 12. pantam, un saskanīgi ar 
citām esošām reģionālās sadarbības 
struktūrām.

Nr. 715/2009 12. pantam, un saskanīgi ar 
citām esošām reģionālās sadarbības 
struktūrām, piemēram, pašreizējām
reģionālajām iniciatīvām elektroenerģijas 
un gāzes jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 718
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Katra Grupa savu darba slodzi organizē 
saskanīgi ar reģionālās sadarbības 
centieniem atbilstīgi Direktīvas 
2009/72/EK 6. pantam, Direktīvas 
2009/73/EK 7. pantam, Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 12. pantam un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 12. pantam, un saskanīgi ar 
citām esošām reģionālās sadarbības 
struktūrām.

2) Katra Grupa savu darba slodzi organizē 
saskanīgi ar reģionālās sadarbības 
centieniem atbilstīgi Direktīvas 
2009/72/EK 6. pantam, Direktīvas 
2009/73/EK 7. pantam, Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 12. pantam un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 12. pantam, un saskanīgi ar 
citām esošām reģionālās sadarbības 
struktūrām, piemēram, pašreizējām 
reģionālajām iniciatīvām elektroenerģijas 
un gāzes jomā.

Or. en

Pamatojums

Reģionālajai sadarbībai būtu jāatbilst pašreizējām reģionālajām iniciatīvām elektroenerģijas 
un gāzes jomā.

Grozījums Nr. 719
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Katra Grupa pēc vajadzības, ņemot vērā 3) Katra Grupa, ņemot vērā attiecīgās I 
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attiecīgās I pielikumā minētās prioritātes 
īstenošanu, uzaicina valsts pārvaldes 
iestāžu un regulatīvo iestāžu pārstāvjus, 
projektu virzītāju pārstāvjus un pārvades 
sistēmu operatoru pārstāvjus no ES 
kandidātvalstīm, potenciālajām 
kandidātvalstīm, Eiropas Ekonomikas 
zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalstīm, Enerģētikas 
kopienas iestāžu un struktūru pārstāvjus, 
pārstāvjus no valstīm, uz ko attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, un 
valstīm, ar ko Savienība iedibinājusi īpašu 
sadarbību enerģētikas jomā.

pielikumā minētās prioritātes īstenošanu, 
var uzaicināt valsts pārvaldes iestāžu un 
regulatīvo iestāžu pārstāvjus, projektu 
virzītāju pārstāvjus, kuru projekti varētu 
atbilst projektu atlases kritērijiem 
attiecībā uz kopējas ieinteresētības 
projektiem, un pārvades sistēmu operatoru 
pārstāvjus no ES kandidātvalstīm, 
potenciālajām kandidātvalstīm, Eiropas 
Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm, 
Enerģētikas kopienas iestāžu un struktūru 
pārstāvjus, pārstāvjus no valstīm, uz ko 
attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, 
un valstīm, ar ko Savienība iedibinājusi 
īpašu sadarbību enerģētikas jomā.
Lēmumu uzaicināt trešās valsts pārstāvjus 
pieņem pēc vienprātības principa.

Or. en

Grozījums Nr. 720
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Katra Grupa apspriežas ar 
organizācijām, kas pārstāv ieinteresētās 
personas, tostarp ražotājus, sadales 
sistēmu operatorus, piegādātājus un 
patērētājus, un, lai pildītu 5. panta 
2. punktā minētās funkcijas, ar vides 
aizsardzības organizācijām. Grupa var 
rīkot uzklausīšanas vai apspriedes, ja tas 
ir lietderīgi tās uzdevumu izpildei.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai projekts būtu sekmīgs, ir svarīgi nodrošināt attiecīgo ieinteresēto personu pilnvērtīgu 
līdzdalību reģionālajās grupās. No vienas puses, tas šīm ieinteresētajām personām ļauj 
piedalīties visā procesā, sākot no tā agrīnākajiem posmiem, un tādējādi atvieglo riska 
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novērtēšanas posmu, un, no otras puses, tas reģionālo grupu pārstāvjiem nodrošina piekļuvi 
ieinteresēto personu specializētajām zināšanām un atgriezeniskajai saitei attiecībā uz gūto 
pieredzi līdzīgos projektos (vienlaikus ievērojot sensitīvas komercinformācijas 
konfidencialitāti).

Grozījums Nr. 721
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Katra Grupa apspriežas ar 
organizācijām, kas pārstāv ieinteresētās 
personas, tostarp ražotājus, sadales sistēmu 
operatorus, piegādātājus un patērētājus, un, 
lai pildītu 5. panta 2. punktā minētās 
funkcijas, ar vides aizsardzības 
organizācijām. Grupa var rīkot 
uzklausīšanas vai apspriedes, ja tas ir 
lietderīgi tās uzdevumu izpildei.

4) Katra Grupa apspriežas ar 
organizācijām, kas pārstāv ieinteresētās 
personas, tostarp ražotājus, sadales sistēmu 
operatorus, piegādātājus un patērētājus, un 
ar vides aizsardzības organizācijām. Grupa 
var rīkot uzklausīšanas vai apspriedes, ja 
tas ir lietderīgi tās uzdevumu izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 722
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Pieņemot lēmumu par kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstu, katra 
reģionālā grupa cenšas panākt 
vienprātību tikai starp tām dalībvalstīm, 
kas ir tieši iesaistītas projektos.

Or. en
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Grozījums Nr. 723
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Katra grupa šīs regulas 17. pantā 
minētajā infrastruktūras pārredzamības 
platformā publicē savu sanāksmju 
darbakārtības un protokolus.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības apsvērumu dēļ un lai palielinātu sabiedrības atbalstu kopējas ieinteresētības 
projektiem un to turpmākai īstenošanai, ir svarīgi, lai valsts un citas ieinteresētās personas 
saprastu, kad reģionālās grupas pieņem konkrētus lēmumus, kā arī izprastu to rezultātus.

Grozījums Nr. 724
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b) Dalībvalstīm, kas nav iesaistītas 
diskusijās aplūkotajā projektā, nav 
tiesības neatļaut projekta iekļaušanu 
kopējas ieinteresētības projektu sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 725
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4c) Katra grupa publicē savus iekšējos 
noteikumus un atjauninātu biedru 
sarakstu, kā arī nodrošina, ka šie 
noteikumi un saraksts vienmēr ir viegli 
pieejami. Katra grupa arī publicē regulāri 
atjauninātu informāciju par sava darba 
gaitu, kā arī savus galīgos secinājumus 
un lēmumus, un nodrošina, ka šī 
informācija ir viegli pieejama.

Or. en

Grozījums Nr. 726
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Katra grupa publicē savus iekšējos 
noteikumus un atjauninātu biedru 
sarakstu, kā arī nodrošina, ka šie 
noteikumi un saraksts vienmēr ir viegli 
pieejami. Katra grupa arī publicē regulāri 
atjauninātu informāciju par sava darba 
gaitu, kā arī savus galīgos secinājumus 
un lēmumus, un nodrošina, ka šī 
informācija ir viegli pieejama.

Or. en

Pamatojums

Reģionālo grupu pārvaldības noteikumiem būtu jābūt skaidriem, precīziem un publiskiem, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievērota pienācīga pārredzamība. Tāpēc informācijai par reģionālo 
grupu darbu ir jābūt viegli pieejamai un publiskai. Visām ieinteresētajām personām jābūt 
iespējai jebkurā brīdī saņemt informāciju par projekta gaitu. Praksē, lai saglabātu sensitīvas 
informācijas konfidencialitāti un novērstu iespējamos interešu konfliktus, būtu ieteicams 
izveidot apakšgrupu nolūkā nodrošināt konfidencialitāti.
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Grozījums Nr. 727
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Katra grupa publicē savus iekšējos 
noteikumus un atjauninātu biedru 
sarakstu, kā arī nodrošina, ka šie 
noteikumi un saraksts vienmēr ir viegli 
pieejami. Katra grupa arī publicē regulāri 
atjauninātu informāciju par sava darba 
gaitu, kā arī savus galīgos secinājumus 
un lēmumus, un nodrošina, ka šī 
informācija ir viegli pieejama.

Or. en

Pamatojums

Reģionālo grupu pārvaldības noteikumiem būtu jābūt skaidriem, precīziem un publiskiem, lai 
nodrošinātu, ka šajā līmenī tiek ievērota pienācīga pārredzamība. Tāpēc informācijai par 
reģionālo grupu darba gaitu ir jābūt viegli pieejamai un publiskai. Visām ieinteresētajām 
personām jābūt iespējai jebkurā brīdī saņemt informāciju par projekta gaitu.

Grozījums Nr. 728
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Katrs projekta virzītājs attiecīgās 
Grupas locekļiem iesniedz pieteikumu, lai 
projekts tiktu izraudzīts par kopējas 
ieinteresētības projektu, tostarp
novērtējumu par to, kā tā projekts(-i) 
sekmēs I pielikumā minēto prioritāšu 
īstenošanu un kā ir izpildīti 6. pantā 
noteiktie kritēriji, un visu citu 
informāciju, kas būtiska projekta 
novērtēšanai.

1) Komisija kā reģionālo grupu 
priekšsēdētāja publicē uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus kopējas 
ieinteresētības projekta statusam, aicinot 
projektu virzītājus ierosināt, lai viņu 
projekti tiktu atzīti par kopējas 
ieinteresētības projektiem.
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Katrs projekta virzītājs attiecīgajai grupai
iesniedz pieteikumu, lai projekts tiktu 
izraudzīts par kopējas ieinteresētības 
projektu, kā norādīts uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus, ietverot atsevišķu 
projekta izmaksu un ieguvumu analīzi 
saskaņā ar 12. panta 6. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 729
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Katrs projekta virzītājs attiecīgās Grupas 
locekļiem iesniedz pieteikumu, lai projekts 
tiktu izraudzīts par kopējas ieinteresētības 
projektu, tostarp novērtējumu par to, kā tā 
projekts(-i) sekmēs I pielikumā minēto 
prioritāšu īstenošanu un kā ir izpildīti 
6. pantā noteiktie kritēriji, un visu citu 
informāciju, kas būtiska projekta 
novērtēšanai.

1) Katrs projekta virzītājs attiecīgās Grupas 
locekļiem iesniedz pieteikumu, lai projekts 
tiktu izraudzīts par kopējas ieinteresētības 
projektu, tostarp novērtējumu par to, kā tā 
projekts(-i) sekmēs I pielikumā minēto 
enerģētikas infrastruktūras prioritāro 
koridoru un jomu mērķu īstenošanu un kā 
ir izpildīti 4. pantā noteiktie kritēriji, un 
visu citu informāciju, kas būtiska projekta 
novērtēšanai. Projektu virzītāji iesniedz 
konkrētā projekta izmaksu un ieguvumu 
analīzi saskaņā ar 12. pantā noteikto 
metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Katrs projekta virzītājs attiecīgās Grupas 
locekļiem iesniedz pieteikumu, lai projekts 

1) Katrs projekta virzītājs attiecīgās Grupas 
locekļiem iesniedz pieteikumu, lai projekts 
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tiktu izraudzīts par kopējas ieinteresētības 
projektu, tostarp novērtējumu par to, kā tā 
projekts(-i) sekmēs I pielikumā minēto 
prioritāšu īstenošanu un kā ir izpildīti 
6. pantā noteiktie kritēriji, un visu citu 
informāciju, kas būtiska projekta 
novērtēšanai.

tiktu izraudzīts par kopējas ieinteresētības 
projektu, tostarp novērtējumu par to, kā tā 
projekts(-i) sekmēs I pielikumā minēto 
prioritāšu īstenošanu un kā ir izpildīti 
4. pantā noteiktie kritēriji, un visu citu 
informāciju, kas būtiska projekta 
novērtēšanai. Projektu virzītāji iesniedz 
konkrētā projekta izmaksu un ieguvumu 
analīzi saskaņā ar 12. pantā noteikto 
metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 731
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Katrs projekta virzītājs attiecīgās Grupas 
locekļiem iesniedz pieteikumu, lai projekts 
tiktu izraudzīts par kopējas ieinteresētības 
projektu, tostarp novērtējumu par to, kā tā 
projekts(-i) sekmēs I pielikumā minēto 
prioritāšu īstenošanu un kā ir izpildīti 
6. pantā noteiktie kritēriji, un visu citu 
informāciju, kas būtiska projekta 
novērtēšanai.

1) Katrs projekta virzītājs attiecīgās Grupas 
locekļiem iesniedz pieteikumu, lai projekts 
tiktu izraudzīts par kopējas ieinteresētības 
projektu, tostarp novērtējumu par to, kā tā 
projekts(-i) sekmēs I pielikumā minēto 
prioritāšu īstenošanu un kā ir izpildīti 
4. pantā noteiktie kritēriji, un visu citu 
informāciju, kas būtiska projekta 
novērtēšanai.

Or. en

Pamatojums

Kļūda tekstā.

Grozījums Nr. 732
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Katrs potenciālā projekta virzītājs var 
attiecīgajai reģionālajai grupai iesniegt 
sava projekta novērtējumu attiecībā uz to, 
kā tas sekmē I pielikumā minēto 
prioritāšu īstenošanu un kā tas atbilst 
4. pantā, II pielikumā un III pielikumā 
noteiktajiem attiecīgajiem kritērijiem. 
Attiecīgajai reģionālajai grupai ir 
6 mēnešu laikā jāsagatavo pamatots 
atzinums par projektu atbilstību kopējas 
ieinteresētības projekta statusam.

Or. en

Pamatojums

Būtu pienācīgi jāņem vērā pilnīgi visi projekti, kas atbilst kopējas ieinteresētības projekta 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta a) un b) apakšpunktā 
noteiktajās kategorijās, ir attiecīgajā 
grupā jāaplūko un jāapsver padziļināti, ja 
to ierosina attiecīgās ieinteresētās 
personas un ja ir atbilstība vismaz 
4. panta 1. punkta, 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta un II pielikuma 1. punkta 
kritērijiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 734
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Attiecībā uz projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. un 2. kategorijā, valsts 
regulatīvās iestādes nodrošina 
novērtēšanas kritēriju un izmaksu un 
ieguvumu analīzes konsekventu 
piemērošanu, vajadzības gadījumā 
ierosinot korekcijas.

Or. en

Pamatojums

Regula nodrošina konsekvenci reģionālajā grupā. Nevajadzētu ietvert papildu vai dubultus 
vērtēšanas/novērtēšanas slāņus.

Grozījums Nr. 735
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Visi saņēmēji nodrošina sensitīvas 
komercinformācijas konfidencialitāti.

2) Pamatnostādnēs ņem vērā iespējamo 
interešu konfliktu grupās un pieļauj 
apakšgrupu izveidi, kad tas ir vajadzīgs.

Or. en

Pamatojums

Reģionālo grupu pārvaldības noteikumiem būtu jābūt skaidriem, precīziem un publiskiem, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievērota pienācīga pārredzamība. Tāpēc informācijai par reģionālo 
grupu darbu ir jābūt viegli pieejamai un publiskai. Visām ieinteresētajām personām jābūt 
iespējai jebkurā brīdī saņemt informāciju par projekta gaitu. Praksē, lai saglabātu sensitīvas
informācijas konfidencialitāti un novērstu iespējamos interešu konfliktus, būtu ieteicams 
izveidot apakšgrupu nolūkā nodrošināt konfidencialitāti.
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Grozījums Nr. 736
András Gyürk

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades 
un uzkrāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā elektroenerģijas tīkla attīstības 
desmit gadu plāna, ko izstrādājis 
elektroenerģijas PSOET saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tīkla attīstības desmit gadu plāna process ir atvērts un elastīgs, lai būtu iespējams tajā 
iekļaut reģionālo grupu ierosinātos kopējas ieinteresētības projektus.

Grozījums Nr. 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades un 
uzkrāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā elektroenerģijas tīkla attīstības 
desmit gadu plāna, ko izstrādājis 
elektroenerģijas PSOET saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu.

3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 1. punkta 
a), b) un d) apakšpunktā minētajās 
kategorijās, kļūst par neatņemamu daļu 
attiecīgajos reģionālajos ieguldījumu 
plānos, kuri sagatavoti saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, un 
elektroenerģijas tīkla attīstības desmit gadu 
plānā, ko izstrādājis elektroenerģijas 
PSOET saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 8. pantu.

Or. en



PE488.000v01-00 60/119 AM\900619LV.doc

LV

Pamatojums

Kopējas ieinteresētības projektiem nevajadzētu būt tikai tīkla attīstības desmit gadu plāna 
projektiem. Būtu jācenšas nodrošināt atbilstība 3. panta 7. punktam un 3. panta un 7. punkta 
interpretācijai, tādēļ kopējas ieinteresētības projekti būtu jāiekļauj tīkla attīstības desmit 
gadu plānā un reģionālajos plānos, kad tiem ir piešķirts kopējas ieinteresētības projekta 
statuss.

Grozījums Nr. 738
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades un 
uzkrāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā elektroenerģijas tīkla attīstības 
desmit gadu plāna, ko izstrādājis 
elektroenerģijas PSOET saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu.

3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades un 
uzkrāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
minētajās kategorijās, tiek ietverti 
attiecīgajos reģionālajos ieguldījumu 
plānos, kuri sagatavoti saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, un 
elektroenerģijas tīkla attīstības desmit gadu 
plānā, ko izstrādājis elektroenerģijas 
PSOET saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 8. pantu.

Or. da

Pamatojums

Komisijas kopējas ieinteresētības projektu sarakstā nevajadzētu ietvert vienīgi tīkla attīstības 
desmit gadu plāna projektus. Pašlaik regula šajā jautājumā nenodrošina skaidrību, taču 
regulā būtu jānodrošina nepārprotama 3. panta 7. punkta interpretācija. PSOET sadarbībā 
nav iesaistītas vairākas valstis, tādēļ uzmanība būtu jākoncentrē uz tādu projektu piesaisti 
kopējas ieinteresētības projektu sarakstā, ko nav uzsākuši pārvades sistēmas operatori, ar 
nosacījumi, ka tie atbilst kritērijiem.

Grozījums Nr. 739
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades un 
uzkrāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā elektroenerģijas tīkla attīstības 
desmit gadu plāna, ko izstrādājis 
elektroenerģijas PSOET saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu.

3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 1. punkta 
a), b) un d) apakšpunktā minētajās 
kategorijās, kļūst par neatņemamu daļu 
attiecīgajos reģionālajos ieguldījumu 
plānos, kuri sagatavoti saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 12. pantu, un 
elektroenerģijas tīkla attīstības desmit gadu 
plānā, ko izstrādājis elektroenerģijas 
PSOET saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 714/2009 8. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 740
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades un 
uzkrāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā
pieejamā elektroenerģijas tīkla attīstības 
desmit gadu plāna, ko izstrādājis 
elektroenerģijas PSOET saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu.

3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades un 
uzkrāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā elektroenerģijas tīkla attīstības 
desmit gadu plāna, ko izstrādājis 
elektroenerģijas PSOET saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu vai 
kas atbilst 4. panta 1. punktā, 4. panta 
2. punkta a) apakšpunktā un II pielikuma 
1. punktā uzskaitītajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Ja kopējas ieinteresētības projektu atlases pamatā būs tikai tīkla attīstības desmit gadu plāns, 
netiks ietverti visi projekti, kas vajadzīgi enerģētikas infrastruktūras prioritāro koridoru 
īstenošanai, un tie ir jāpapildina ar papildu projektiem. Turklāt projekti, kas nav ietverti tīkla 
attīstības desmit gadu plāna/kopējas ieinteresētības projektu sarakstā, var saskarties ar
augstāku finansējuma risku, kuru mākslīgi radījusi šāda saraksta esamība, tādējādi radot 
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izkropļojumus tirgū.

Grozījums Nr. 741
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades un 
uzkrāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā elektroenerģijas tīkla attīstības 
desmit gadu plāna, ko izstrādājis 
elektroenerģijas PSOET saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu.

3) Ierosinātie elektroenerģijas pārvades un 
uzkrāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā minētajās kategorijās, ir 
daļa no jaunākā pieejamā elektroenerģijas 
tīkla attīstības desmit gadu plāna, ko 
izstrādājis elektroenerģijas PSOET saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz kopējas ieinteresētības projektu noteikšanas procedūru 3. pantā ir paredzēts, ka 
reģionālās grupas uzņemas atbildību par šo uzdevumu un sagatavo priekšlikumus, ko iesniedz 
Energoregulatoru sadarbības aģentūrai, lai tā sniegtu savus komentārus pirms priekšlikumu 
galīgās pieņemšanas Komisijā. Taču III pielikumā ir noteikts, ka visiem projektiem jāietilpst 
jaunākajā tīkla attīstības desmit gadu plānā. Būtu vai nu jāizslēdz uzkrāšana, vai jācenšas 
nodrošināt, ka arī šie projekti ir ietverti tīkla attīstības desmit gadu plānā.

Grozījums Nr. 742
András Gyürk

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Attiecībā uz visiem Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstiem, kas 
pieņemti pēc 2013. gada 1. augusta, 
ierosinātie gāzes pārvades un glabāšanas 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 2.punktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā gāzes tīkla attīstības desmit gadu 

svītrots
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plāna, ko izstrādājis gāzes PSOET 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 
8. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tīkla attīstības desmit gadu plāna process ir atvērts un elastīgs, lai būtu iespējams tajā 
iekļaut reģionālo grupu ierosinātos kopējas ieinteresētības projektus.

Grozījums Nr. 743
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Attiecībā uz visiem Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstiem, kas 
pieņemti pēc 2013. gada 1. augusta,
ierosinātie gāzes pārvades un glabāšanas 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 2.punktā
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā gāzes tīkla attīstības desmit gadu 
plāna, ko izstrādājis gāzes PSOET saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. pantu.

4) Ierosinātie gāzes pārvades un glabāšanas 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 1. punkta 
a)–d) apakšpunktā minētajās kategorijās, 
ir daļa no jaunākā pieejamā gāzes tīkla 
attīstības desmit gadu plāna, ko izstrādājis 
gāzes PSOET saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 8. pantu vai kas atbilst 
4. panta 1. punktā, 4. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā un II pielikuma 2. punktā 
uzskaitītajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Ja kopējas ieinteresētības projektu atlases pamatā būs tikai tīkla attīstības desmit gadu plāns, 
netiks ietverti visi projekti, kas vajadzīgi enerģētikas infrastruktūras prioritāro koridoru 
īstenošanai, un tie ir jāpapildina ar papildu projektiem. Turklāt projekti, kas nav ietverti tīkla 
attīstības desmit gadu plāna/kopējas ieinteresētības projektu sarakstā, var saskarties ar 
augstāku finansējuma risku, kuru mākslīgi radījusi šāda saraksta esamība, tādējādi radot 
izkropļojumus tirgū.

Grozījums Nr. 744
Niki Tzavela
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Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Attiecībā uz visiem Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstiem, kas 
pieņemti pēc 2013. gada 1. augusta, 
ierosinātie gāzes pārvades un glabāšanas 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 2.punktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā gāzes tīkla attīstības desmit gadu 
plāna, ko izstrādājis gāzes PSOET saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. pantu.

4) Pēc pirmā kopējas ieinteresētības 
projektu saraksta apstiprināšanas, 
attiecībā uz visiem Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstiem, kas 
pieņemti vēlāk, ierosinātie gāzes pārvades 
un glabāšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 2.punktā minētajās kategorijās, 
ir daļa no jaunākā pieejamā gāzes tīkla 
attīstības desmit gadu plāna, ko izstrādājis 
gāzes PSOET saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 8. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tīkla attīstības desmit gadu plānā joprojām notiek virzība, lai panāktu vispusīgu skatījumu 
attiecībā uz visiem būtiskajiem projektiem gāzes un elektrības jomā.

Grozījums Nr. 745
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Attiecībā uz visiem Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstiem, kas 
pieņemti pēc 2013. gada 1. augusta, 
ierosinātie gāzes pārvades un glabāšanas 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 2.punktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā gāzes tīkla attīstības desmit gadu 
plāna, ko izstrādājis gāzes PSOET saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. pantu.

4) Attiecībā uz visiem Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstiem, kas 
pieņemti pēc 2013. gada 1. novembra, 
ierosinātie sašķidrinātas dabasgāzes 
pārvades, pieņemšanas, regazifikācijas vai 
dekompresijas un glabāšanas projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 2.punktā minētajās 
kategorijās, ir daļa no jaunākā pieejamā 
gāzes tīkla attīstības desmit gadu plāna, ko 
izstrādājis gāzes PSOET saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 746
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Attiecībā uz visiem Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstiem, kas 
pieņemti pēc 2013. gada 1. augusta, 
ierosinātie gāzes pārvades un glabāšanas 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 2.punktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā gāzes tīkla attīstības desmit gadu 
plāna, ko izstrādājis gāzes PSOET saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. pantu.

4) Attiecībā uz visiem Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstiem, kas 
pieņemti pēc 2013. gada 1. augusta, 
ierosinātie gāzes pārvades, sašķidrinātas 
dabasgāzes termināļu un glabāšanas 
projekti, kas ietilpst II pielikuma 2.punktā 
minētajās kategorijās, ir daļa no jaunākā 
pieejamā gāzes tīkla attīstības desmit gadu 
plāna, ko izstrādājis gāzes PSOET saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ierosinātie oglekļa dioksīda 
transportēšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 4. punktā minētajā kategorijā, 
ir daļa no oglekļa dioksīda 
transportēšanas un uzglabāšanas 
pārrobežu infrastruktūrai veltīta plāna, ko 
izstrādājušas vairāk nekā divas 
dalībvalstis un ko Komisijai iesniedz vai 
nu attiecīgās dalībvalstis, vai šo 
dalībvalstu ieceltas struktūras.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Gāzes un elektroenerģijas infrastruktūras ieguldījumu vajadzības līdz 2020. gadam un pēc 
tam veido ārkārtīgi lielu summu, tāpēc šajā regulā nav pamatoti paredzēt atsevišķus 
piešķīrumus oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas transporta un uzglabāšanas infrastruktūrai. 
Regulā būtu jāturpina pievērst koncentrētu uzmanību rezultātu sasniegšanai elektroenerģijas 
un gāzes nozares svarīgākajās jomās.

Grozījums Nr. 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ierosinātie oglekļa dioksīda 
transportēšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 4. punktā minētajā kategorijā, 
ir daļa no oglekļa dioksīda 
transportēšanas un uzglabāšanas 
pārrobežu infrastruktūrai veltīta plāna, ko 
izstrādājušas vairāk nekā divas 
dalībvalstis un ko Komisijai iesniedz vai 
nu attiecīgās dalībvalstis, vai šo 
dalībvalstu ieceltas struktūras.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 749
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ierosinātie oglekļa dioksīda 
transportēšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 4. punktā minētajā kategorijā, 
ir daļa no oglekļa dioksīda 
transportēšanas un uzglabāšanas 
pārrobežu infrastruktūrai veltīta plāna, ko 

svītrots
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izstrādājušas vairāk nekā divas 
dalībvalstis un ko Komisijai iesniedz vai 
nu attiecīgās dalībvalstis, vai šo 
dalībvalstu ieceltas struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 750
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ierosinātie oglekļa dioksīda 
transportēšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 4. punktā minētajā kategorijā, 
ir daļa no oglekļa dioksīda 
transportēšanas un uzglabāšanas 
pārrobežu infrastruktūrai veltīta plāna, ko 
izstrādājušas vairāk nekā divas 
dalībvalstis un ko Komisijai iesniedz vai 
nu attiecīgās dalībvalstis, vai šo 
dalībvalstu ieceltas struktūras.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ierosinātie oglekļa dioksīda 
transportēšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 4. punktā minētajā kategorijā, 
ir daļa no oglekļa dioksīda 
transportēšanas un uzglabāšanas 
pārrobežu infrastruktūrai veltīta plāna, ko 
izstrādājušas vairāk nekā divas 
dalībvalstis un ko Komisijai iesniedz vai 

svītrots
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nu attiecīgās dalībvalstis, vai šo 
dalībvalstu ieceltas struktūras.

Or. nl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 752
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Ierosinātie oglekļa dioksīda 
transportēšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 4. punktā minētajā kategorijā, ir 
daļa no oglekļa dioksīda transportēšanas un 
uzglabāšanas pārrobežu infrastruktūrai 
veltīta plāna, ko izstrādājušas vairāk nekā 
divas dalībvalstis un ko Komisijai iesniedz 
vai nu attiecīgās dalībvalstis, vai šo 
dalībvalstu ieceltas struktūras.

5) Ierosinātie oglekļa dioksīda 
transportēšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 4. punktā minētajā kategorijā, ir 
daļa no oglekļa dioksīda transportēšanas un 
uzglabāšanas pārrobežu infrastruktūrai 
veltīta plāna, ko izstrādājušas vairāk nekā 
divas dalībvalstis un ko Komisijai iesniedz 
vai nu attiecīgās dalībvalstis, vai šo 
dalībvalstu ieceltas struktūras. Galīgais 
reģionālais saraksts grupā un augsta 
līmeņa vadības grupā būtu jāpieņem 
saskaņā ar vienprātības principu. Šajā 
saistībā nelabvēlīgu viedokli par kāda 
projekta iekļaušanu sarakstā neizsaka 
neviena no reģionālās grupas 
dalībvalstīm, ko projekts varētu būtiski 
ietekmēt, it sevišķi ja projekts varētu 
būtiski ietekmēt tās enerģētikas
infrastruktūru darbību, iekšējo tirgu vai 
energoapgādes drošību. Ja šāds viedoklis 
tomēr tiek izteikts, tas ir pamatots, 
balstoties it sevišķi uz Aģentūras atzinumu 
vai Komisijas novērtējumu attiecībā uz 
naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 753
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Ierosinātie oglekļa dioksīda 
transportēšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 4. punktā minētajā kategorijā, ir 
daļa no oglekļa dioksīda transportēšanas un 
uzglabāšanas pārrobežu infrastruktūrai 
veltīta plāna, ko izstrādājušas vairāk nekā 
divas dalībvalstis un ko Komisijai iesniedz 
vai nu attiecīgās dalībvalstis, vai šo 
dalībvalstu ieceltas struktūras.

5) Ierosinātie oglekļa dioksīda 
transportēšanas projekti, kas ietilpst II 
pielikuma 4. punktā minētajā kategorijā, ir 
daļa no oglekļa dioksīda transportēšanas un 
uzglabāšanas pārrobežu infrastruktūrai 
veltīta plāna, ko Komisijai iesniedz vai nu 
attiecīgās dalībvalstis, vai šo dalībvalstu 
ieceltas struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 754
András Gyürk

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Izvērtējot ierosinātos elektroenerģijas un 
gāzes projektus, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta a)–d) apakšpunktā un 2. punktā 
minētajās kategorijās, Grupa, neskarot 
4. punkta noteikumus, ņem vērā analīzi, 
kas saskaņā ar 12. panta 7. punktu 
attiecībā uz minētajiem projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 
kategorijās, veikta jaunākajos pieejamajos 
elektroenerģijas un gāzes tīkla attīstības 
desmit gadu plānos, ko izstrādājuši 

6) Izvērtējot ierosinātos elektroenerģijas un 
gāzes projektus, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta a)–d) apakšpunktā un 2. punktā 
minētajās kategorijās, Grupa, neskarot 
4. punkta noteikumus, ņem vērā veiktās 
izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātus.
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elektroenerģijas un gāzes PSOET saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 714/2009 8. pantu un 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ja kopējas ieinteresētības projekts nav ietverts jaunākajā tīkla attīstības desmit gadu plānā, 
tam būtu jāpievieno izmaksu un ieguvumu analīze.

Grozījums Nr. 755
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) elektroenerģijas pārvade — projekts pie 
minētās dalībvalsts robežas ar citu vai 
citām dalībvalstīm vai jebkurā citā būtiskā 
posmā tajā pašā pārvades koridorā maina 
tīkla pārvades jaudu par vismaz 500 MW, 
salīdzinot ar situāciju, ja projekts netiktu 
laists ekspluatācijā;

a) elektroenerģijas pārvade — projektam 
būtu jābūt uzstādītai ražošanas jaudai 
vismaz 250 MW apmērā un vidējam gada 
ražošanas minimumam 400 GWh apmērā, 
pamatojoties uz stacijas ierosināto 
pārvaldību, kas tiks pārbaudīta pirmo trīs 
darbības gadu gaitā;

Or. es

Pamatojums

Pārvades jaudas palielināšana par 500 MW, lai projekts sasniegtu kopējas ieinteresētības 
projekta statusu, iespējams, ir pamatoti attiecībā uz pārrobežu projektiem, bet tas ir ļoti 
augsts līmenis, ja to piemēro iekšējiem projektiem atsevišķā dalībvalstī. Tas rada de facto 
šķērsli, kas neļauj iekšējiem projektiem sasniegt kopējas ieinteresētības projekta statusu, un 
būtu jānosaka daudz zemākā līmenī.

Grozījums Nr. 756
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) elektroenerģijas pārvade — projekts pie 
minētās dalībvalsts robežas ar citu vai 
citām dalībvalstīm vai jebkurā citā būtiskā 
posmā tajā pašā pārvades koridorā maina 
tīkla pārvades jaudu par vismaz 500 MW, 
salīdzinot ar situāciju, ja projekts netiktu 
laists ekspluatācijā;

a) elektroenerģijas pārvade — projekts pie 
minētās dalībvalsts robežas ar citu vai 
citām dalībvalstīm vai jebkurā citā būtiskā 
posmā tajā pašā pārvades koridorā maina 
tīkla pārvades jaudu par vismaz 500 MW 
vai 20 %, salīdzinot ar situāciju, ja projekts 
netiktu laists ekspluatācijā;

Or. de

Pamatojums

Elektroenerģijas pārvades projektu absolūtais slieksnis būtu jāpapildina ar relatīvo slieksni, 
lai mazāki projekti varētu iegūt kopējas ieinteresētības projekta statusu.

Grozījums Nr. 757
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) elektroenerģijas uzkrāšana — projekts 
nodrošina tādu uzkrāšanas kapacitāti, kas 
dod iespēju gadā saražot neto 
elektroenerģiju vismaz 500 GWh apmērā;

b) elektroenerģijas uzkrāšana — projekta 
uzstādītā kapacitāte ir vismaz 100 MW;

Or. en

Grozījums Nr. 758
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) elektroenerģijas uzkrāšana — projekts 
nodrošina tādu uzkrāšanas kapacitāti, kas 
dod iespēju gadā saražot neto 

b) elektroenerģijas uzkrāšana — projekts 
nodrošina uzkrāšanas kapacitāti vismaz
100 GWh apmērā;
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elektroenerģiju vismaz 500 GWh apmērā;

Or. de

Pamatojums

Principā IV pielikumā ir atzīts, ka elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas var būt kopējas 
ieinteresētības projekti, bet tikai tādā gadījumā, ja uzkrāšanas iekārta nodrošina tādu 
uzkrāšanas kapacitāti, kas dod iespēju gadā saražot neto elektroenerģiju vismaz 500 GWh 
apmērā. Pirmkārt, standarta darbības jaudas kritērijs, uz kuru attiecas pašreizējais teksts, 
nav noteicošais faktors hidroakumulācijas spēkstacijām. Hidroakumulācijas spēkstacijas 
ieguldījumu tīkla stabilitātē faktiski mēra kā uzstādīto turbīnu un sūkņu efektivitāti. Otrkārt, 
izvēlētā vērtība, proti, 500 GWh, ir pārāk augsta.

Grozījums Nr. 759
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) gāzes glabāšana vai 
sašķidrināta/saspiesta dabasgāze —
projekta mērķis ir vismaz divu dalībvalstu 
tieša vai netiešā apgāde vai infrastruktūras 
standarta (N-1 noteikums) izpilde reģionālā 
līmenī saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 994/2010 6. panta 3. punktu;

d) gāzes glabāšana vai 
sašķidrināta/saspiesta dabasgāze —
projekta mērķis infrastruktūras standarta 
(N-1 noteikums) izpilde reģionālā līmenī 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 
6. panta 3. punktu;

Or. en

Pamatojums

Šis teikums ir nevajadzīgs, jo visi gāzes glabāšanas vai sašķidrinātas/saspiestas dabasgāzes 
projekti var apgādāt divas vai vairākas dalībvalstis, ja vien ir nodrošināta nepieciešamā 
starpsavienojumu jauda starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 760
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) gāzes glabāšana vai 
sašķidrināta/saspiesta dabasgāze —
projekta mērķis ir vismaz divu dalībvalstu 
tieša vai netiešā apgāde vai infrastruktūras 
standarta (N-1 noteikums) izpilde reģionālā 
līmenī saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 994/2010 6. panta 3. punktu;

d) gāzes glabāšana vai 
sašķidrināta/saspiesta dabasgāze —
projekta mērķis infrastruktūras standarta 
(N-1 noteikums) izpilde reģionālā līmenī 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 
6. panta 3. punktu;

Or. en

Pamatojums

Šis teikums ir nevajadzīgs, jo visi gāzes glabāšanas vai sašķidrinātas/saspiestas dabasgāzes 
projekti var apgādāt divas vai vairākas dalībvalstis, ja vien ir nodrošināta nepieciešamā 
starpsavienojumu jauda starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 761
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) gāzes glabāšana vai 
sašķidrināta/saspiesta dabasgāze —
projekta mērķis ir vismaz divu dalībvalstu 
tieša vai netiešā apgāde vai infrastruktūras 
standarta (N-1 noteikums) izpilde reģionālā 
līmenī saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 994/2010 6. panta 3. punktu;

d) gāzes glabāšana vai 
sašķidrināta/saspiesta dabasgāze —
projekta mērķis infrastruktūras standarta 
(N-1 noteikums) izpilde reģionālā līmenī 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 
6. panta 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 762
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) gāzes glabāšana vai 
sašķidrināta/saspiesta dabasgāze —
projekta mērķis ir vismaz divu dalībvalstu 
tieša vai netiešā apgāde vai infrastruktūras 
standarta (N-1 noteikums) izpilde reģionālā 
līmenī saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 994/2010 6. panta 3. punktu;

d) gāzes glabāšana vai 
sašķidrināta/saspiesta dabasgāze —
projekta mērķis ir vismaz divu dalībvalstu 
tieša vai netiešā apgāde vai infrastruktūras 
standarta (N-1 noteikums) izpilde reģionālā 
līmenī saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 994/2010 6. panta 3. punktu, ietverot 
glabāšanas iekārtas, kas savienotas ar 
sadales tīkliem;

Or. de

Pamatojums

Pat ja glabāšanas iekārtas ir savienotas ar sadales tīklu, tās joprojām var būt nepieciešamas, 
lai nodrošinātu energoapgādes drošību un elastību, tādēļ tām būtu jāatbilst kopējas 
ieinteresētības projekta statusam.

Grozījums Nr. 763
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs augstsprieguma un vidēja 
sprieguma līnijās, kas projektētas vismaz 
10 kV vai lielākam spriegumam. Tajā ir 
iesaistīti pārvades un sadales sistēmu 
operatori no vismaz divām dalībvalstīm, 
kuri aptver vismaz 100 000 lietotāju 
(elektroenerģijas ražotāji vai patērētāji, vai 
lietotāji, kas elektroenerģiju gan ražo, gan 
patērē) patēriņa zonā, kur patēriņš ir 
vismaz 300 GWh/gadā, no kā vismaz 20 % 
ražo no neelastīgas dispečervadības 
avotiem.

e) elektroenerģijas viedie tīkli — projekts 
ir veltīts iekārtām un ierīcēs 
augstsprieguma un vidēja sprieguma 
līnijās, kas projektētas vismaz 10 kV vai 
lielākam spriegumam. Tajā ir iesaistīti 
pārvades un sadales sistēmu operatori no 
vismaz divām dalībvalstīm, kuri aptver 
vismaz 100 000 lietotāju (elektroenerģijas 
ražotāji vai patērētāji, vai lietotāji, kas 
elektroenerģiju gan ražo, gan patērē) 
patēriņa zonā, kur patēriņš ir vismaz 
300 GWh/gadā, no kā vismaz 20 % ražo no 
neelastīgas dispečervadības avotiem. Gāzes 
viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēm augstsprieguma un vidēja 
sprieguma līnijās, kas projektētas vismaz 
1 bāra spiedienam. Tajā ir iesaistīti 



AM\900619LV.doc 75/119 PE488.000v01-00

LV

pārvades un sadales sistēmu operatori no 
vismaz divām dalībvalstīm, kuri aptver 
vismaz 100 000 lietotāju (elektroenerģijas 
ražotāji vai patērētāji, vai lietotāji, kas 
elektroenerģiju gan ražo, gan patērē) 
patēriņa zonā, kur patēriņš ir vismaz 
500 GWh/gadā.

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāveicina arī gāzes viedie tīkli, jo tie ļauj integrēt atjaunojamos energoavotus un uzlabot 
elastību un efektivitāti.

Grozījums Nr. 764
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts 
iekārtām un ierīcēs augstsprieguma un 
vidēja sprieguma līnijās, kas projektētas 
vismaz 10 kV vai lielākam spriegumam. 
Tajā ir iesaistīti pārvades un sadales 
sistēmu operatori no vismaz divām 
dalībvalstīm, kuri aptver vismaz 100 000 
lietotāju (elektroenerģijas ražotāji vai 
patērētāji, vai lietotāji, kas elektroenerģiju 
gan ražo, gan patērē) patēriņa zonā, kur 
patēriņš ir vismaz 300 GWh/gadā, no kā 
vismaz 20 % ražo no neelastīgas 
dispečervadības avotiem.

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts 
jebkādam sprieguma līmenim. Tajā ir 
iesaistīti sadarbības projektu virzītāji no 
vismaz divām dalībvalstīm, kuri aptver 
vismaz 100 000 lietotāju (elektroenerģijas 
ražotāji vai patērētāji, vai lietotāji, kas 
elektroenerģiju gan ražo, gan patērē) 
patēriņa zonā, kur patēriņš ir vismaz 
300 GWh/gadā, no kā, pateicoties projekta 
ieguldījumam, vismaz 20% ražos no 
atjaunojamiem neelastīgas 
dispečervadības avotiem.

Or. en

Pamatojums

Viedo tīklu darbības joma ir jāpaplašina, ietverot zemsprieguma tīklus, kuros viedo tīklu 
ieviešana pašlaik var nodrošināt lielākos ieguvumus un kuros ir savienots lielākais skaits 
patērētāju un mazu elektroenerģijas ražošanas iekārtu. Pārrobežu sadarbība sekmē zinātības 
apguvi, it sevišķi ja ir iesaistījušies iekārtu, tehnoloģijas un pakalpojumu sniedzēji.
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Grozījums Nr. 765
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs augstsprieguma un vidēja 
sprieguma līnijās, kas projektētas vismaz 
10 kV vai lielākam spriegumam. Tajā ir 
iesaistīti pārvades un sadales sistēmu 
operatori no vismaz divām dalībvalstīm, 
kuri aptver vismaz 100 000 lietotāju 
(elektroenerģijas ražotāji vai patērētāji, vai 
lietotāji, kas elektroenerģiju gan ražo, gan 
patērē) patēriņa zonā, kur patēriņš ir 
vismaz 300 GWh/gadā, no kā vismaz 20 % 
ražo no neelastīgas dispečervadības 
avotiem.

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs visos sprieguma līmeņos. Tajā ir 
iesaistīti pārvades un/vai sadales sistēmu 
operatori no vismaz divām dalībvalstīm, 
kuri aptver vismaz 10 000 lietotāju 
(elektroenerģijas ražotāji vai patērētāji, vai 
lietotāji, kas elektroenerģiju gan ražo, gan 
patērē) patēriņa zonā, kur patēriņš ir 
vismaz 100 GWh/gadā, no kā, pateicoties 
projekta ieguldījumam, vismaz 20 % ražo 
no neelastīgas dispečervadības 
atjaunojamiem energoavotiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 766
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs augstsprieguma un vidēja 
sprieguma līnijās, kas projektētas vismaz 
10 kV vai lielākam spriegumam. Tajā ir 
iesaistīti pārvades un sadales sistēmu 
operatori no vismaz divām dalībvalstīm, 
kuri aptver vismaz 100 000 lietotāju 
(elektroenerģijas ražotāji vai patērētāji, vai 
lietotāji, kas elektroenerģiju gan ražo, gan 
patērē) patēriņa zonā, kur patēriņš ir 
vismaz 300 GWh/gadā, no kā vismaz 20 % 
ražo no neelastīgas dispečervadības 

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs visos sprieguma līmeņos, kas 
projektētas vismaz 10 kV vai lielākam 
spriegumam. Tajā ir iesaistīti pārvades
un/vai sadales sistēmu operatori no vismaz 
divām dalībvalstīm, kuri aptver vismaz 
10 000 lietotāju (elektroenerģijas ražotāji 
vai patērētāji, vai lietotāji, kas 
elektroenerģiju gan ražo, gan patērē) 
patēriņa zonā, kur patēriņš ir vismaz 
100 GWh/gadā, no kā vismaz 20 % ražo 
no neelastīgas dispečervadības 
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avotiem. atjaunojamiem avotiem.

Or. de

Grozījums Nr. 767
Henri Weber

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs augstsprieguma un vidēja
sprieguma līnijās, kas projektētas vismaz 
10 kV vai lielākam spriegumam. Tajā ir 
iesaistīti pārvades un sadales sistēmu 
operatori no vismaz divām dalībvalstīm, 
kuri aptver vismaz 100 000 lietotāju 
(elektroenerģijas ražotāji vai patērētāji, vai 
lietotāji, kas elektroenerģiju gan ražo, gan 
patērē) patēriņa zonā, kur patēriņš ir 
vismaz 300 GWh/gadā, no kā vismaz 20 % 
ražo no neelastīgas dispečervadības 
avotiem.

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs augstsprieguma, vidēja 
sprieguma un zemsprieguma līnijās, kā 
noteikts piemērojamos Eiropas 
standartos. Tajā ir iesaistīti pārvades un 
sadales sistēmu operatori no vismaz divām 
dalībvalstīm, kuri aptver vismaz 50 000
lietotāju (elektroenerģijas ražotāji vai 
patērētāji, vai lietotāji, kas elektroenerģiju 
gan ražo, gan patērē) patēriņa zonā, kur 
patēriņš ir vismaz 150 GWh/gadā, no kā 
vismaz 20 % ražo no neelastīgas 
dispečervadības avotiem un/vai no 
sadalītiem avotiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs augstsprieguma un vidēja 
sprieguma līnijās, kas projektētas vismaz 
10 kV vai lielākam spriegumam. Tajā ir 
iesaistīti pārvades un sadales sistēmu 
operatori no vismaz divām dalībvalstīm, 
kuri aptver vismaz 100 000 lietotāju 

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs augstsprieguma, vidēja 
sprieguma un zemsprieguma līnijās, kā 
noteikts piemērojamos Eiropas 
standartos. Tajā ir iesaistīti pārvades un 
sadales sistēmu operatori no vismaz divām 
dalībvalstīm, kuri aptver vismaz 100 000 
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(elektroenerģijas ražotāji vai patērētāji, vai 
lietotāji, kas elektroenerģiju gan ražo, gan 
patērē) patēriņa zonā, kur patēriņš ir 
vismaz 300 GWh/gadā, no kā vismaz 20 % 
ražo no neelastīgas dispečervadības 
avotiem.

lietotāju (elektroenerģijas ražotāji vai 
patērētāji, vai lietotāji, kas elektroenerģiju 
gan ražo, gan patērē) patēriņa zonā, kur 
patēriņš ir vismaz 300 GWh/gadā, no kā 
vismaz 20 % ražo no neelastīgas 
dispečervadības avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 769
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs augstsprieguma un vidēja 
sprieguma līnijās, kas projektētas vismaz 
10 kV vai lielākam spriegumam. Tajā ir 
iesaistīti pārvades un sadales sistēmu 
operatori no vismaz divām dalībvalstīm, 
kuri aptver vismaz 100 000 lietotāju 
(elektroenerģijas ražotāji vai patērētāji, vai 
lietotāji, kas elektroenerģiju gan ražo, gan 
patērē) patēriņa zonā, kur patēriņš ir 
vismaz 300 GWh/gadā, no kā vismaz 20 % 
ražo no neelastīgas dispečervadības 
avotiem.

e) viedie tīkli — projekts ir veltīts iekārtām 
un ierīcēs augstsprieguma, vidēja 
sprieguma un zemsprieguma līnijās, kā 
noteikts piemērojamos Eiropas 
standartos. Tajā ir iesaistīti pārvades un 
sadales sistēmu operatori, kuri aptver 
vismaz 100 000 lietotāju (elektroenerģijas 
ražotāji vai patērētāji, vai lietotāji, kas
elektroenerģiju gan ražo, gan patērē) 
patēriņa zonā, kur patēriņš ir vismaz 
300 GWh/gadā, no kā vismaz 20 % ražo no 
neelastīgas dispečervadības avotiem.

Or. en

Pamatojums

Viedā tīkla projektu atlases kritēriji ir jānosaka nediskriminējoši. Ir jāņem vērā tas, ka dažās 
ES dalībvalstīs izmanto zemāku nominālo spriegumu MV. Atsauce uz „vismaz divām 
dalībvalstīm” nav konsekventa, jo IV pielikuma 1. punkts attiecas uz „projektiem ar būtisku 
pārrobežu ietekmi (..) dalībvalsts teritorijā”.

Grozījums Nr. 770
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) tiem jāpalīdz nodrošināt enerģētikas 
solidaritāti starp dalībvalstīm, reaģējot uz 
pagaidu vai pastāvīgu energoresursu 
trūkumu kādā no dalībvalstīm;

Or. ro

Grozījums Nr. 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– attiecībā uz pārrobežu projektiem 
aprēķina ietekmi uz tīkla pārvades jaudu 
abos elektroenerģijas plūsmas virzienos, ko 
mēra pēc elektroenerģijas daudzuma (MW) 
vai — attiecībā uz projektiem ar būtisku 
pārrobežu ietekmi — aprēķina ietekmi uz 
tīkla pārvades jaudu uz robežām starp 
attiecīgajām dalībvalstīm, attiecīgajām 
dalībvalstīm un trešām dalībvalstīm vai 
attiecīgajās dalībvalstīs, un ietekmi uz 
pieprasījuma un piedāvājuma balansēšanu 
un tīkla funkcionēšanu attiecīgajās 
dalībvalstīs;

– attiecībā uz pārrobežu projektiem 
aprēķina ietekmi uz tīkla pārvades jaudu 
abos elektroenerģijas plūsmas virzienos, ko 
mēra pēc elektroenerģijas daudzuma (MW)
un to ieguldījuma, lai tiktu sasniegta 
Eiropadomes apstiprinātā minimālā jauda 
10 % apmērā, vai — attiecībā uz 
projektiem ar būtisku pārrobežu ietekmi —
aprēķina ietekmi uz tīkla pārvades jaudu uz 
robežām starp attiecīgajām dalībvalstīm, 
attiecīgajām dalībvalstīm un trešām 
dalībvalstīm vai attiecīgajās dalībvalstīs, un 
ietekmi uz pieprasījuma un piedāvājuma 
balansēšanu un tīkla funkcionēšanu 
attiecīgajās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 772
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Sadarbspēja un sistēmas funkcionēšanas 
drošība — to mēra saskaņā ar analīzi, kas 
veikta jaunākajā pieejamajā 
elektroenerģijas tīkla attīstības desmit gadu 
plānā, proti, novērtē projekta ietekmi uz 
prognozētajiem slodzes zudumiem analīzes 
apgabalā, kā definēts V pielikuma 
10. punktā, ko izsaka kā ražošanas un 
pārvades adekvātumu raksturīgu slodzes 
periodu kopumā, ņemot vērā paredzamās 
izmaiņas ekstremālos klimatiskos apstākļos 
un to ietekmi uz infrastruktūras noturību.

c) Sadarbspēja un sistēmas funkcionēšanas 
drošība — to mēra saskaņā ar analīzi, kas 
veikta jaunākajā pieejamajā 
elektroenerģijas tīkla attīstības desmit gadu 
plānā, proti, novērtē projekta ietekmi uz 
prognozētajiem slodzes zudumiem analīzes 
apgabalā, kā definēts V pielikuma 
10. punktā, ko izsaka kā ražošanas un 
pārvades adekvātumu raksturīgu slodzes 
periodu kopumā, ņemot vērā paredzamās 
izmaiņas ekstremālos klimatiskos apstākļos 
un to ietekmi uz infrastruktūras noturību, 
kā arī pienācīgi ņemot vērā sistēmas 
darbības un pakalpojumu neatkarīgas un 
uzticamas kontroles pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 773
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Sadarbspēja un sistēmas funkcionēšanas 
drošība — to mēra saskaņā ar analīzi, kas 
veikta jaunākajā pieejamajā 
elektroenerģijas tīkla attīstības desmit gadu 
plānā, proti, novērtē projekta ietekmi uz 
prognozētajiem slodzes zudumiem analīzes 
apgabalā, kā definēts V pielikuma 
10. punktā, ko izsaka kā ražošanas un 
pārvades adekvātumu raksturīgu slodzes 
periodu kopumā, ņemot vērā paredzamās 
izmaiņas ekstremālos klimatiskos apstākļos 
un to ietekmi uz infrastruktūras noturību.

c) Sadarbspēja un sistēmas funkcionēšanas 
drošība — to mēra saskaņā ar analīzi, kas 
veikta jaunākajā pieejamajā 
elektroenerģijas tīkla attīstības desmit gadu 
plānā, proti, novērtē projekta ietekmi uz 
prognozētajiem slodzes zudumiem analīzes 
apgabalā, kā definēts V pielikuma 
10. punktā, ko izsaka kā ražošanas un 
pārvades adekvātumu raksturīgu slodzes 
periodu kopumā, ņemot vērā paredzamās 
izmaiņas ekstremālos laika apstākļos un to 
ietekmi uz infrastruktūras noturību.

Or. en
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Grozījums Nr. 774
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tiem jāpalīdz nodrošināt enerģētikas 
solidaritāti starp dalībvalstīm, reaģējot uz 
pagaidu vai pastāvīgu energoresursu 
trūkumu kādā no dalībvalstīm;

Or. ro

Grozījums Nr. 775
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Šo kritēriju mērījumu pamatā ir tikai 
tie scenāriji, kuros pilnā apmērā ir ņemti 
vērā Direktīvas 2009/28/EK mērķi, citi 
attiecīgie Savienības tiesību akti un 
2050. gada plāna ilgtermiņa politikas 
mērķi. Ja tiek pieļauta atkāpe no šā 
nosacījuma, ir vajadzīga gan Aģentūras, 
gan Komisijas rakstiska piekrišana, kas ir 
arī jāpublicē.

Or. en

Grozījums Nr. 776
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Ilgtspējības līmenis: šo kritēriju mēra, 
novērtējot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu un elektrotīkla 
infrastruktūras ietekmi uz vidi.

Or. en

Pamatojums

Lai kritēriju piemērošana starp projekta kategorijām būtu saskaņota, ilgtspējības līmenis 
būtu jāuzrāda visās projekta kategorijās, nevis tikai vienā kategorijā, un kritēriju definīcijai 
būtu jābūt identiskai.

Grozījums Nr. 777
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Sekmē enerģētiski izolēto reģionu 
novēršanu.

Or. es

Pamatojums

Tas ir būtiski, lai sasniegtu regulā noteiktos integrācijas mērķus.

Grozījums Nr. 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Konkurenci mēra pēc diversifikācijas, 
tostarp pēc tā, kā ir atvieglināta piekļuve 
vietējiem piegādes avotiem, un pēc tam 
ņemot vērā avotu, partneru un maršrutu 

b) Konkurenci mēra pēc diversifikācijas, 
izņemot Savienības līmeni, tostarp pēc tā, 
kā ir atvieglināta piekļuve vietējiem 
piegādes avotiem, un pēc tam ņemot vērā 
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diversifikāciju un jaunās jaudas ietekmi uz 
HHI indeksu, ko aprēķina jaudas līmenī 
analīzes apgabalam, kā definēts V 
pielikuma 10. punktā.

avotu, partneru un maršrutu diversifikāciju 
un jaunās jaudas ietekmi uz HHI indeksu, 
ko aprēķina jaudas līmenī analīzes 
apgabalam, kā definēts V pielikuma 
10. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 779
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Konkurenci mēra pēc diversifikācijas, 
tostarp pēc tā, kā ir atvieglināta piekļuve 
vietējiem piegādes avotiem, un pēc tam
ņemot vērā avotu, partneru un maršrutu 
diversifikāciju un jaunās jaudas ietekmi uz 
HHI indeksu, ko aprēķina jaudas līmenī 
analīzes apgabalam, kā definēts V 
pielikuma 10. punktā.

b) Konkurenci mēra pēc diversifikācijas, 
tostarp pēc tā, kā ir atvieglināta piekļuve 
vietējiem piegādes avotiem, un vienlaikus 
arī ņemot vērā avotu, partneru un maršrutu 
diversifikāciju un jaunās jaudas ietekmi uz 
HHI indeksu, ko aprēķina jaudas līmenī 
analīzes apgabalam, kā definēts V 
pielikuma 10. punktā.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas ierosinātas, lai teksts būtu skaidrāks.

Grozījums Nr. 780
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Konkurenci mēra pēc diversifikācijas, 
tostarp pēc tā, kā ir atvieglināta piekļuve 
vietējiem piegādes avotiem, un pēc tam 
ņemot vērā avotu, partneru un maršrutu 
diversifikāciju un jaunās jaudas ietekmi uz 

b) Konkurenci mēra pēc diversifikācijas 
Savienības līmenī, tostarp pēc tā, kā ir 
atvieglināta piekļuve vietējiem piegādes 
avotiem, un pēc tam ņemot vērā avotu, 
partneru un maršrutu diversifikāciju un 
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HHI indeksu, ko aprēķina jaudas līmenī 
analīzes apgabalam, kā definēts V 
pielikuma 10. punktā.

jaunās jaudas ietekmi uz HHI indeksu, ko 
aprēķina jaudas līmenī analīzes apgabalam, 
kā definēts V pielikuma 10. punktā.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saglabāt Eiropas perspektīvu.

Grozījums Nr. 781
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Ilgtspējību mēra pēc tā, kāds ir projekta 
devums, lai samazinātu emisijas, lai 
nodrošinātu rezerves gadījumiem, kad tiek 
ražota atjaunojamā enerģija, vai gāzē 
pārvērstas elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

d) Ilgtspējību mēra pēc tā, kāds ir projekta 
devums, lai samazinātu emisijas saskaņā 
ar 2020. gada mērķiem un 2050. gada 
plānu par zemākām oglekļa emisijām un
lai nodrošinātu rezerves gadījumiem, kad 
tiek ražota atjaunojamā enerģija, vai gāzē 
pārvērstas elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 782
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Ilgtspējību mēra pēc tā, kāds ir projekta 
devums, lai samazinātu emisijas, lai 
nodrošinātu rezerves gadījumiem, kad tiek 
ražota atjaunojamā enerģija, vai gāzē 
pārvērstas elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

d) Ilgtspējību mēra pēc tā, kāds ir projekta 
devums, lai samazinātu emisijas saskaņā 
ar 2020. gada mērķiem un 2050. gada 
plānu par zemākām oglekļa emisijām un
lai nodrošinātu rezerves gadījumiem, kad 
tiek ražota atjaunojamā enerģija, vai gāzē
pārvērstas elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 783
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Ilgtspējību mēra pēc tā, kāds ir projekta 
devums, lai samazinātu emisijas, lai 
nodrošinātu rezerves gadījumiem, kad tiek 
ražota atjaunojamā enerģija, vai gāzē 
pārvērstas elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

d) Ilgtspējību mēra, novērtējot gāzes 
infrastruktūras ietekmi uz vidi, un pēc tā, 
kāds ir projekta devums, lai samazinātu 
emisijas, lai nodrošinātu rezerves 
gadījumiem, kad tiek ražota atjaunojamā 
enerģija, vai gāzē pārvērstas 
elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

Or. en
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Pamatojums

Ietekmi uz vidi ietver, lai nodrošinātu obligāto saskaņotību ar ilgtspējības kritērijiem citās 
projektu kategorijās.

Grozījums Nr. 784
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Ilgtspējību mēra pēc tā, kāds ir projekta 
devums, lai samazinātu emisijas, lai 
nodrošinātu rezerves gadījumiem, kad tiek 
ražota atjaunojamā enerģija, vai gāzē 
pārvērstas elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

d) Ilgtspējību mēra pēc tā, kāds ir projekta 
devums, lai samazinātu emisijas, lai 
nodrošinātu rezerves gadījumiem, kad tiek 
ražota atjaunojamā enerģija, vai gāzē 
pārvērstas elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
pārmaiņas ekstremālos laika apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 785
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tiem jāpalīdz nodrošināt enerģētikas 
solidaritāti starp dalībvalstīm, reaģējot uz 
pagaidu vai pastāvīgu energoresursu 
trūkumu kādā no dalībvalstīm;

Or. ro

Grozījums Nr. 786
Francisco Sosa Wagner
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ilgtspējības līmenis: šo kritēriju mēra, 
izvērtējot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu un elektrotīkla 
infrastruktūras ietekmi uz vidi;

a) Ilgtspējības līmenis: šo kritēriju mēra, 
izvērtējot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu, atbilstību 2020. gada 
mērķiem un 2050. gada plānam par 
zemākām oglekļa emisijām un elektrotīkla 
infrastruktūras ietekmi uz vidi;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 787
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ilgtspējības līmenis: šo kritēriju mēra, 
izvērtējot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu un elektrotīkla 
infrastruktūras ietekmi uz vidi;

a) Ilgtspējības līmenis: šo kritēriju mēra, 
izvērtējot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu, atbilstību 2020. gada 
mērķiem un 2050. gada plānam par 
zemākām oglekļa emisijām un elektrotīkla 
infrastruktūras ietekmi uz vidi;

Or. en

Pamatojums

Eiropadome ir apstiprinājusi ES mērķi līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 80–95 %, un, lai to panāktu, ir vajadzīga enerģētikas nozare, kuras oglekļa 
emisijas ir gandrīz nulle. Visām jaunajām, ES finansētajām infrastruktūrām būtu jāatbalsta 
pašreizējie 2020. gada siltumnīcefekta gāzu un atjaunojamo energoavotu saistošie mērķi, kā 
arī jāatbilst 2050. gada plāna par zemākām oglekļa emisijām mērķiem.
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Grozījums Nr. 788
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) būtiski lielāka apjoma zemas oglekļa 
emisijas elektroierīču, piemēram, 
elektrisko transportlīdzekļu, 
energoapgāde ar progresīvām 
tehniskajām un tirgus pieejām.

Or. en

Grozījums Nr. 789
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) tiem jāpalīdz nodrošināt enerģētikas 
solidaritāti starp dalībvalstīm, reaģējot uz 
pagaidu vai pastāvīgu energoresursu 
trūkumu kādā no dalībvalstīm;

Or. ro

Grozījums Nr. 790
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Attiecībā uz projektiem, kas saistīti ar 
gāzes viedajiem tīkliem, katru funkciju 
vērtē pēc šādiem kritērijiem.
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a) Ilgtspējības līmenis: atbilstību šim 
kritērijam mēra, izvērtējot siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājumu un gāzes tīkla 
infrastruktūras ietekmi uz vidi. 
b) Pārvades un sadales tīklu iespējas 
nodrošināt pieslēgumus un pārvadīt gāzi 
pie lietotājiem un no lietotājiem: atbilstību 
šim kritērijam mēra, aplēšot sadales tīklos 
uzstādīto energoresursu jaudu, 
maksimālo pieļaujamo gāzes ievadīšanu 
tīklā, kas nerada sastrēguma risku 
pārvades tīklos, un enerģijas daudzumu, 
kas nav iegūts no atjaunojamiem 
energoavotiem, ņemot vērā sastrēgumu 
vai drošības apdraudējumu.

c) Iespējas visām lietotāju kategorijām 
pieslēgties un piekļūt tīklam: atbilstību 
šiem kritērijiem mēra, izvērtējot maksu un 
tarifu aprēķināšanai pieņemtās metodes 
un struktūru, ko piemēro ražotājiem, 
patērētājiem un lietotājiem, kas gan ražo, 
gan patērē, un ekspluatācijas elastību, kas 
paredzēta gāzes dinamiskai balansēšanai 
tīklā pēc vajadzības. 
d) Apgādes drošība un kvalitāte: atbilstību 
šim kritērijam mēra, izvērtējot no 
atjaunojamiem energoresursiem ražotas 
gāzes īpatsvaru, gāzes sistēmas stabilitāti 
un pārtraukumu ilgumu un biežumu uz 
klientu, ieskaitot ar laika apstākļiem 
saistītus pārrāvumus.
e) Gāzes apgādes un tīkla funkcionēšanas 
efektivitāte un pakalpojumu kvalitāte: 
atbilstību šim kritērijam mēra, izvērtējot 
šādus aspektus — zudumu līmenis 
pārvades un sadales tīklos, attiecība starp 
minimālo un maksimālo gāzes 
pieprasījumu noteiktā laika periodā, 
patēriņa puses iesaistīšanās gāzes tirgos 
un energoefektivitātes pasākumos, gāzes 
tīkla komponentu procentuālais 
izmantojums (piemēram, faktiskā vidējā 
slodze), tīkla komponentu pieejamība 
(saistībā ar plānotu un neplānotu apkopi) 
un tās ietekme uz tīkla darbību, tīkla 
jaudas faktiskā pieejamība attiecībā pret 
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tās standarta vērtību.

Or. fr

Grozījums Nr. 791
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) Ilgtspējības līmenis: šo kritēriju mēra, 
novērtējot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu un naftas transportēšanas 
infrastruktūras ietekmi uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 792
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Metodoloģijas pamatā ir kopējs 
ievaddatu kopums, kas ir reprezentatīvs 
Savienības elektroenerģijas un gāzes 
sistēmai n+5 gadā, N+10 gadā, N+15 gadā 
un n+20 gadā, kur "n" ir gads, kurā veic 
analīzi. Šajā datu kopumā ir vismaz šādi 
dati.

1) Metodoloģijas pamatā ir kopējs 
ievaddatu kopums, kas ir reprezentatīvs 
Savienības elektroenerģijas un gāzes 
sistēmai n+5 gadā, N+10 gadā, N+15 gadā,
n+20 gadā, n+30 gadā un n+40 gadā, kur 
“n” ir gads, kurā veic analīzi. Šajā datu 
kopumā ir vismaz šādi dati.

Or. en

Pamatojums

Izmaksu un ieguvumu analīzē ir jāņem vērā infrastruktūras pilnie tehniskie dzīves cikli un 
iespējamās izmaiņas enerģētikas nozarē šajā periodā saistībā ar zemas oglekļa emisijas 
mērķiem.
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Grozījums Nr. 793
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Metodoloģijas pamatā ir kopējs 
ievaddatu kopums, kas ir reprezentatīvs 
Savienības elektroenerģijas un gāzes 
sistēmai n+5 gadā, N+10 gadā, N+15 gadā 
un n+20 gadā, kur "n" ir gads, kurā veic 
analīzi. Šajā datu kopumā ir vismaz šādi 
dati.

1) Metodoloģijas pamatā ir kopējs 
ievaddatu kopums, kas ir reprezentatīvs 
Savienības elektroenerģijas un gāzes 
sistēmai n+5 gadā, N+10 gadā, N+15 gadā,
n+20 gadā, n+30 gadā un n+40 gadā, kur 
“n” ir gads, kurā veic analīzi. Šajā datu 
kopumā ir vismaz šādi dati.

Or. en

Pamatojums

Tā kā energoinfrastruktūras, it sevišķi elektroenerģijas pārvades tīklu, projektu tehniskais 
dzīves cikls var krietni pārsniegt 40 gadus, arī analīzē ir jāņem vērā šāda ilgtermiņa 
perspektīva. Turklāt ilgāks periods ir vajadzīgs arī, lai analīzē ietvertu nepieciešamos ES 
ilgtermiņa politikas mērķus.

Grozījums Nr. 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Metodoloģijas pamatā ir kopējs 
ievaddatu kopums, kas ir reprezentatīvs 
Savienības elektroenerģijas un gāzes 
sistēmai n+5 gadā, N+10 gadā, N+15 gadā 
un n+20 gadā, kur "n" ir gads, kurā veic 
analīzi. Šajā datu kopumā ir vismaz šādi 
dati.

1) Metodoloģijas pamatā ir kopējs 
ievaddatu kopums, kas ir reprezentatīvs 
Savienības elektroenerģijas un gāzes 
sistēmai n+5 gadā, N+10 gadā, N+15 gadā,
n+20 gadā, n+30 gadā un n+40 gadā, kur 
“n” ir gads, kurā veic analīzi. Šajā datu 
kopumā ir vismaz šādi dati.

Or. en
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Grozījums Nr. 795
András Gyürk

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Elektroenerģija: pieprasījuma scenāriji, 
ražošanas jauda pēc kurināmā veida 
(biomasa, ģeotermālā enerģija, 
hidroenerģija, gāze, kodolenerģija, nafta, 
cietais kurināmais, vēja enerģija, saules 
fotoelementu enerģija, saules enerģijas 
koncentrēšana, citas atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijas) un pēc ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas, kurināmā cenas (ieskaitot biomasu, 
ogles, gāzi un naftu), oglekļa dioksīda 
cenas, pārvades un — attiecīgā 
gadījumā — sadales tīkla struktūra un tās 
attīstība, ņemot vērā visas nozīmīgās 
jaunās ražošanas jaudas (ieskaitot 
ražošanas jaudas, kas aprīkotas ar oglekļa 
dioksīda uztveršanas iekārtām), uzkrāšanas 
un pārvades projekti, par kuriem pieņemts 
galīgais lēmums par ieguldījumiem un ko 
plānots laist ekspluatācijā līdz n+5 gada 
beigām.

a) Elektroenerģija: pieprasījuma scenāriji, 
ražošanas jauda pēc kurināmā veida 
(biomasa, ģeotermālā enerģija, 
hidroenerģija, gāze, kodolenerģija, nafta, 
cietais kurināmais, vēja enerģija, saules 
fotoelementu enerģija, saules enerģijas 
koncentrēšana, citas atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijas) un pēc ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas, kurināmā cenas un kaloritāte
(ieskaitot biomasu, ogles, lignītu, gāzi, 
naftu un attiecīgos naftas produktus), 
oglekļa dioksīda cenas, pamata un 
maksimālās slodzes elektroenerģijas 
cenām, pārvades un — attiecīgā 
gadījumā — sadales tīkla struktūra un tās 
attīstība, ņemot vērā visas nozīmīgās 
jaunās ražošanas jaudas (ieskaitot 
ražošanas jaudas, kas aprīkotas ar oglekļa 
dioksīda uztveršanas iekārtām), uzkrāšanas 
un pārvades projekti, par kuriem pieņemts 
galīgais lēmums par ieguldījumiem un ko 
plānots laist ekspluatācijā līdz n+5 gada 
beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 796
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Elektroenerģija: pieprasījuma scenāriji, 
ražošanas jauda pēc kurināmā veida 

a) Elektroenerģija: pieprasījuma scenāriji, 
ražošanas jauda pēc kurināmā veida 
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(biomasa, ģeotermālā enerģija, 
hidroenerģija, gāze, kodolenerģija, nafta, 
cietais kurināmais, vēja enerģija, saules 
fotoelementu enerģija, saules enerģijas 
koncentrēšana, citas atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijas) un pēc ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas, kurināmā cenas (ieskaitot biomasu, 
ogles, gāzi un naftu), oglekļa dioksīda 
cenas, pārvades un — attiecīgā 
gadījumā — sadales tīkla struktūra un tās 
attīstība, ņemot vērā visas nozīmīgās 
jaunās ražošanas jaudas (ieskaitot 
ražošanas jaudas, kas aprīkotas ar oglekļa 
dioksīda uztveršanas iekārtām), 
uzkrāšanas un pārvades projekti, par 
kuriem pieņemts galīgais lēmums par 
ieguldījumiem un ko plānots laist 
ekspluatācijā līdz n+5 gada beigām.

(biomasa, ģeotermālā enerģija, 
hidroenerģija, gāze, kodolenerģija, nafta, 
cietais kurināmais, vēja enerģija, saules 
fotoelementu enerģija, saules enerģijas 
koncentrēšana, citas atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijas) un pēc ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas, kurināmā cenas (ieskaitot biomasu, 
ogles, gāzi un naftu), oglekļa dioksīda 
cenas, pārvades un — attiecīgā 
gadījumā — sadales tīkla struktūra un tās 
attīstība, ņemot vērā visas nozīmīgās 
jaunās ražošanas jaudas, uzkrāšanas un 
pārvades projekti, par kuriem pieņemts 
galīgais lēmums par ieguldījumiem un ko 
plānots laist ekspluatācijā līdz n+5 gada 
beigām.

Or. de

Grozījums Nr. 797
András Gyürk

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Gāze: pieprasījuma scenāriji, imports, 
kurināmā cenas (ieskaitot ogles, gāzi un
naftu), oglekļa dioksīda cenas, pārvades 
tīkla struktūra un tās attīstība, ņemot vērā 
visus jaunos projektus, par kuriem 
pieņemts galīgais lēmums par 
ieguldījumiem un ko plānots laist 
ekspluatācijā līdz n+5 gada beigām.

b) Gāze: pieprasījuma scenāriji, imports, 
kurināmā cenas un kaloritāte (ieskaitot 
ogles, lignītu, gāzi, naftu un attiecīgos 
naftas produktus), oglekļa dioksīda cenas, 
pamata un maksimālās slodzes 
elektroenerģijas cenām, pārvades tīkla 
struktūra un tās attīstība, ņemot vērā 
slānekļa gāzes attīstības iespējas Eiropā 
un visus jaunos projektus, par kuriem 
pieņemts galīgais lēmums par 
ieguldījumiem un ko plānots laist 
ekspluatācijā līdz n+5 gada beigām.

Or. en
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Grozījums Nr. 798
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī un Eiropadomes mērķi, proti, 80–
95 % samazinājumu attiecībā uz ES 
siltumnīcefekta gāzu emisijām līdz 
2050. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropadome ir apstiprinājusi ES mērķi līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 80–95 %, un, lai to panāktu, ir vajadzīga enerģētikas nozare, kuras oglekļa 
emisijas ir gandrīz nulle. Svarīgi, lai izmaksu un ieguvumu analīzē izmantotie datu kopumi 
atspoguļotu ES enerģētikas un klimata mērķus, kā arī atbilstu Eiropas Komisijas 2050. gada 
enerģētikas plānā noteiktajiem virzieniem.

Grozījums Nr. 799
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
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brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

brīdī un atspoguļo ES enerģētikas un 
klimata mērķus, kā cita starpā 
apstiprināts Eiropadomes secinājumos.
Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropadome ir apstiprinājusi ES mērķi līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 80–95 %, un, lai to panāktu, ir vajadzīga enerģētikas nozare, kuras oglekļa 
emisijas ir gandrīz nulle. Svarīgi, lai izmaksu un ieguvumu analīzē izmantotie datu kopumi 
atspoguļotu ES enerģētikas un klimata mērķus, kā arī atbilstu Eiropas Komisijas 2050. gada 
enerģētikas plānā noteiktajiem virzieniem.

Grozījums Nr. 800
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar
dalībvalstīm un organizācijām, kas 
pārstāv visas ieinteresētās personas. 
Komisija un Aģentūra vajadzības gadījumā 
nodrošina piekļuvi vajadzīgajiem trešo 
personu komerciālajiem datiem.

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās starp 
dalībvalstu Aģentūru un visām 
ieinteresētajām personām. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

Or. en
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Pamatojums

Pārredzamībai būtu jābūt prioritātei. Visām ieinteresētajām personām, nevis tikai 
organizācijām, kas tās pārstāv, jābūt iespējai sniegt ieguldījumu tirgus analīzē saistībā ar 
izmaksu un ieguvumu metodiku, jo tā ir vispārpieņemta prakse saistībā ar sabiedriskām 
apspriešanām, kuras organizē Komisija, Aģentūra un PSOET.

Grozījums Nr. 801
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar
dalībvalstīm un organizācijām, kas 
pārstāv visas ieinteresētās personas. 
Komisija un Aģentūra vajadzības gadījumā 
nodrošina piekļuvi vajadzīgajiem trešo 
personu komerciālajiem datiem.

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās starp 
dalībvalstu Aģentūru un visām 
ieinteresētajām personām. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats pamatojums, kāds ir 12. panta 2. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
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elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv
visas ieinteresētās personas. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
publisko un izstrādā pēc oficiālas 
konsultēšanās ar dalībvalstīm un visām
ieinteresētajām personām. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt kopējas ieinteresētības projektu atlases procesa 
pārredzamību, ietverot publiski pieejamus datu kopumus izmaksu un ieguvumu analīzei, kā 
arī atbilstīgu ieinteresēto personu iesaisti reģionālajās grupās.

Grozījums Nr. 803
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas, it sevišķi ar 
visiem gāzes infrastruktūras operatoriem. 
Komisija un Aģentūra vajadzības gadījumā 
nodrošina piekļuvi vajadzīgajiem trešo 
personu komerciālajiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un organizācijām, kas pārstāv
visas ieinteresētās personas. Komisija un 
Aģentūra vajadzības gadījumā nodrošina 
piekļuvi vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

2) Datu kopums atspoguļo spēkā esošos 
Savienības un valstu tiesību aktus analīzes 
brīdī. Datu kopumi, ko izmanto attiecīgi 
elektroenerģijai un gāzei, ir saderīgi, jo 
īpaši attiecībā uz pieņēmumiem par cenām 
un apjomiem katrā tirgū. Datu kopumu 
izstrādā pēc oficiālas konsultēšanās ar 
dalībvalstīm un visām ieinteresētajām
personām. Komisija un Aģentūra 
vajadzības gadījumā nodrošina piekļuvi 
vajadzīgajiem trešo personu 
komerciālajiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
V pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas. Metodoloģijā 
dotas norādes par aprēķinos izmantojamām 
diskonta likmēm.

5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas. Metodoloģijā 
dotas norādes par aprēķinos izmantojamām 
diskonta likmēm. Izmaksas būtu 
jāpārbauda attiecībā pret standartu, lai 
novērtētu izmaksu efektivitāti. Ja projekta 
virzītājs uzrāda izmaksas, kas būtiski 
atšķiras no standarta, viņam tās jāpamato 
atbildīgajai valsts regulatīvajai iestādei un 
Aģentūrai.

Or. en
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Grozījums Nr. 806
Niki Tzavela

Regulas priekšlikums
V pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas. Metodoloģijā 
dotas norādes par aprēķinos izmantojamām 
diskonta likmēm.

5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas. Metodoloģijā 
dotas norādes par aprēķinos izmantojamām 
diskonta likmēm. Izmaksu un ieguvumu 
analīzē ņem vērā situāciju mazās un 
enerģētiski izolētās dalībvalstīs, kurām ir 
ierobežots skaits tīkla lietotāju un kurās 
tirgus nespētu pats finansēt kopējas 
ieinteresētības projektus.

Or. en

Pamatojums

Izmaksu un ieguvumu analīzē būtu jāatspoguļo mazo un enerģētiski izolēto dalībvalstu 
neizdevīgā konkurētspējas situācija.

Grozījums Nr. 807
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 

5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
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apsaimniekošanas izmaksas. Metodoloģijā 
dotas norādes par aprēķinos izmantojamām 
diskonta likmēm.

apsaimniekošanas izmaksas, kā arī citas 
papildus sekas vidē. Metodoloģijā dotas 
norādes par aprēķinos izmantojamām 
diskonta likmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 808
András Gyürk

Regulas priekšlikums
V pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, un 
attiecīgā gadījumā ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas. Metodoloģijā 
dotas norādes par aprēķinos izmantojamām 
diskonta likmēm.

5) Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā 
vismaz šādas izmaksas: kapitālizmaksas, 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas 
projekta tehniskā dzīves cikla laikā, 
personāla izmaksas un attiecīgā gadījumā 
ekspluatācijas pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas. Metodoloģijā 
dotas norādes par aprēķinos izmantojamām 
diskonta likmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 809
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
V pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) Izmaksu un ieguvumu analīzē ir arī 
jāņem vērā ieguvumi no ātrākas projekta 
īstenošanas, pateicoties tehnoloģiju ziņā 
neitrālai atļauju procedūrai, kurā 
apsvērta visu II pielikuma 1.a punktā
uzskaitīto tehnoloģiju iespēju vai to 
kombināciju izmantošana, pat ja tas var 
būt saistīts ar augstākām ieguldījuma 
izmaksām projekta sākumā.
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Or. en

Pamatojums

Izmaksu un ieguvumu analīzē ir būtiski ņemt vērā visus projekta aspektus un it sevišķi 
iespējamos ieguvumus saistībā ar ātrāku projekta īstenošanu, kuri varētu kompensēt 
augstākās sākotnējas ieguldījuma izmaksas, piemēram, saistībā ar plānoto elektrolīniju 
daļēju izvietošanu zem zemes.

Grozījums Nr. 810
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
V pielikums – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Attiecībā uz elektroenerģijas pārvadi un 
uzkrāšanu izmaksu un ieguvumu analīzē 
ņem vērā vismaz ietekmi uz III pielikumā 
definētajiem rādītājiem. Saskaņā ar 
metodēm, kas izmantotas, izstrādājot 
jaunāko pieejamo elektroenerģijas tīkla 
attīstības desmit gadu plānu, analīzē ņem 
vērā arī projekta ietekmi uz šādiem 
aspektiem:

6) Attiecībā uz elektroenerģijas pārvadi un 
uzkrāšanu izmaksu un ieguvumu analīzē 
ņem vērā vismaz ietekmi uz III pielikumā 
definētajiem rādītājiem. Saskaņā ar 
metodēm, kas izmantotas, izstrādājot 
jaunāko pieejamo elektroenerģijas tīkla 
attīstības desmit gadu plānu, analīzē ņem 
vērā arī projekta ietekmi uz šādiem 
aspektiem, kā arī ieguvumus, kuri gūti, 
pateicoties projekta ātrākai īstenošanai, 
un kuri kompensē tīkla pārslodzes 
izmaksas, izmantojot visas II pielikuma 
1.a punktā uzskaitītās tehnoloģiju iespējas 
vai to kombināciju:

Or. en

Grozījums Nr. 811
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
V pielikums – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Attiecībā uz elektroenerģijas pārvadi un 
uzkrāšanu izmaksu un ieguvumu analīzē 
ņem vērā vismaz ietekmi uz III pielikumā

6) Attiecībā uz elektroenerģijas pārvadi un 
uzkrāšanu izmaksu un ieguvumu analīzē 
ņem vērā vismaz ietekmi uz IV pielikumā
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definētajiem rādītājiem. Saskaņā ar 
metodēm, kas izmantotas, izstrādājot 
jaunāko pieejamo elektroenerģijas tīkla 
attīstības desmit gadu plānu, analīzē ņem 
vērā arī projekta ietekmi uz šādiem 
aspektiem:

definētajiem rādītājiem. Saskaņā ar 
metodēm, kas izmantotas, izstrādājot 
jaunāko pieejamo elektroenerģijas tīkla 
attīstības desmit gadu plānu, analīzē ņem 
vērā arī projekta ietekmi uz šādiem 
aspektiem:

Or. en

Grozījums Nr. 812
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
V pielikums – 6. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) Pārslodze elektrotīklā.

Or. en

Pamatojums

Tie paši kritēriji, kas attiecas uz gāzes projektiem (7.e punkts), kuri tieši saistīti ar apgādes 
drošību un pieejamību.

Grozījums Nr. 813
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
V pielikums – 6. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) Pārslodze elektrotīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 814
Teresa Riera Madurell
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Regulas priekšlikums
V pielikums – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Attiecībā uz gāzi izmaksu un ieguvumu 
analīzē ņem vērā tirgus testēšanas 
(piemēram, atklātās pieteikšanās 
procedūras) rezultātus, ietekmi uz III 
pielikumā definētajiem rādītājiem un 
ietekmi uz šādiem aspektiem:

7) Attiecībā uz gāzi izmaksu un ieguvumu 
analīzē ņem vērā ietekmi uz III pielikumā 
definētajiem rādītājiem un ietekmi uz 
šādiem aspektiem:

Or. en

Pamatojums

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē būtu jāapsver, vai projekts ir finansiāli, ekoloģiski un 
sociāli dzīvotspējīgs.

Grozījums Nr. 815
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
V pielikums – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iespējamība, ka enerģija netiks piegādāta 
un kādā daudzumā, un apgādes drošības un
kvalitātes uzlabojums;

c) iespējamība, ka enerģija netiks piegādāta 
un kādā daudzumā, un apgādes drošības,
kvalitātes uzlabojums un piegādes 
avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 816
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
V pielikums – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iespējamība, ka enerģija netiks piegādāta 
un kādā daudzumā, un apgādes drošības un 

c) iespējamība, ka enerģija netiks piegādāta 
un kādā daudzumā, un apgādes drošības un 
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kvalitātes uzlabojums; kvalitātes uzlabojums Savienības līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 817
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
V pielikums – 7. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dažādu gāzes tirgus sektoru integrācija; d) dažādu gāzes tirgus sektoru integrācija
un nelabvēlīgākā situācijā esošu reģionu 
un salu izolētības novēršana;

Or. en

Grozījums Nr. 818
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
V pielikums – 7. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ieguldījums Eiropas gāzes tīkla 
dažādu iekļuves vietu piegādes avotu 
labākā līdzsvarošanā, maksimāli 
izmantojot jau esošās importēšanas 
iekārtas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt visas iekļuves vietas, lai līdzsvarotu gāzes piegādes Eiropai. Ja tas tiks 
izdarīts, Eiropa spēs novērst situācijas, kad tā kļūst pārāk atkarīga no gāzes piegādēm no 
konkrētām valstīm. Katrai iekļuves vietai ir specifiski apstākļi, un iekļuves vieta var palīdzēt 
ievest Eiropā gāzi no atšķirīgiem izcelsmes avotiem, izmantojot atšķirīgus maršrutus. 
Maksimāli ir jāizmanto jau esošā infrastruktūra.
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Grozījums Nr. 819
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
V pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Detalizētu metodi, kas izmantojama, lai 
ņemtu vērā 6.–8. punktā minētos rādītājus, 
izstrādā pēc oficiālas apspriešanās ar 
organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas.

9) Detalizētu metodi, kas izmantojama, lai 
ņemtu vērā 6.–8. punktā minētos rādītājus, 
izstrādā pēc oficiālas apspriešanās ar 
organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas, it sevišķi visus 
gāzes infrastruktūras operatorus.

Or. en

Grozījums Nr. 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
V pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Detalizētu metodi, kas izmantojama, lai 
ņemtu vērā 6.–8. punktā minētos rādītājus, 
izstrādā pēc oficiālas apspriešanās ar 
organizācijām, kas pārstāv visas 
ieinteresētās personas.

9) Detalizētu metodi, kas izmantojama, lai 
ņemtu vērā rādītājus, izstrādā pēc oficiālas 
apspriešanās ar organizācijām, kas pārstāv 
visas ieinteresētās personas, kā paredzēts 
12. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 821
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
V pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Metodoloģija definē, kāda analīze 
jāveic, balstoties uz attiecīgo ievaddatu 
kopumu, aprēķinot mērķa funkcijas

11) Metodoloģija definē, kāda analīze 
jāveic, balstoties uz attiecīgo ievaddatu 
kopumu, novērtējot vairāku kritēriju 
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rezultātus gadījumam, kad projekts tiek 
realizēts, un gadījumam, kad projekts 
netiek realizēts. Analīzē noskaidro 
dalībvalstis, uz kurām projektam ir neto 
pozitīva ietekme (projekts rada 
ieguvumus), un dalībvalstis, uz kurām 
projektam ir neto negatīva ietekme 
(projekts rada izmaksas). Katrā izmaksu un 
ieguvumu analīzē ietver jutīguma analīzi 
attiecībā uz ievaddatu kopumu, dažādu 
projektu laišanu ekspluatācijā tajā pašā 
analizējamā apgabalā un citus būtiskus 
parametrus.

analīzes rezultātus gadījumam, kad 
projekts tiek realizēts, un gadījumam, kad 
projekts netiek realizēts. Analīzē noskaidro 
dalībvalstis, uz kurām projektam ir neto 
pozitīva ietekme (projekts rada 
ieguvumus), un dalībvalstis, uz kurām 
projektam ir neto negatīva ietekme 
(projekts rada izmaksas). Katrā izmaksu un 
ieguvumu analīzē ietver jutīguma analīzi 
attiecībā uz ievaddatu kopumu, dažādu 
projektu laišanu ekspluatācijā tajā pašā 
analizējamā apgabalā un citus būtiskus 
parametrus.

Or. fr

Pamatojums

Novērtējumā varētu ietvert ne tikai izmaksu un ieguvumu kritērijus, bet arī kvalitatīvos 
kritērijus, lai virzītu lēmumu pieņemšanas procesu (piemēram, sabiedrības viedoklis par 
ietekmi uz vidi vai nopietna un ārkārtēja gadījuma iespējamība).

Grozījums Nr. 822
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
V pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Metodoloģija definē, kāda analīze 
jāveic, balstoties uz attiecīgo ievaddatu 
kopumu, aprēķinot mērķa funkcijas 
rezultātus gadījumam, kad projekts tiek 
realizēts, un gadījumam, kad projekts 
netiek realizēts. Analīzē noskaidro 
dalībvalstis, uz kurām projektam ir neto 
pozitīva ietekme (projekts rada 
ieguvumus), un dalībvalstis, uz kurām 
projektam ir neto negatīva ietekme 
(projekts rada izmaksas). Katrā izmaksu un 
ieguvumu analīzē ietver jutīguma analīzi 
attiecībā uz ievaddatu kopumu, dažādu 
projektu laišanu ekspluatācijā tajā pašā 
analizējamā apgabalā un citus būtiskus 
parametrus.

11) Metodoloģija definē, kāda analīze 
jāveic, balstoties uz attiecīgo ievaddatu 
kopumu, aprēķinot mērķa funkcijas 
rezultātus gadījumam, kad projekts tiek 
realizēts, un gadījumam, kad projekts 
netiek realizēts. Analīzē noskaidro 
dalībvalstis, uz kurām projektam ir neto 
pozitīva ietekme (projekts rada 
ieguvumus), un dalībvalstis, uz kurām 
projektam ir neto negatīva ietekme 
(projekts rada izmaksas). Katrā izmaksu un 
ieguvumu analīzē ietver jutīguma analīzi 
attiecībā uz ievaddatu kopumu, dažādu 
projektu laišanu ekspluatācijā tajā pašā 
analizējamā apgabalā un citus būtiskus 
parametrus, kā arī riska novērtējumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 823
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
V pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu un n+30 gadu, un 
modelis dod iespēju veikt pilnīgu 
ekonomiskās, sociālās un vides ietekmes 
novērtējumu, kurā ietvertas arī ārējās 
izmaksas, piem., tās, kas saistītas ar 
siltumnīcefekta gāzu un citu gaisa 
piesārņotāju emisijām vai apgādes drošību.

12) Pārvades, pazemes krātuvju, 
sašķidrinātas dabasgāzes termināļu un 
sadales sistēmu operatori apmainās ar 
informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, un modelis dod iespēju veikt pilnīgu 
ekonomiskās, sociālās un vides ietekmes 
novērtējumu, kurā ietvertas arī ārējās 
izmaksas, piem., tās, kas saistītas ar 
siltumnīcefekta gāzu un citu gaisa 
piesārņotāju emisijām vai apgādes drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 824
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
V pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 

12) Pārvades, sadales un glabāšanas 
sistēmu, kā arī sašķidrinātas dabasgāzes 
termināļu operatori apmainās ar 
informāciju, kas nepieciešama 
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vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu un n+30 gadu, un modelis 
dod iespēju veikt pilnīgu ekonomiskās, 
sociālās un vides ietekmes novērtējumu, 
kurā ietvertas arī ārējās izmaksas, piem., 
tās, kas saistītas ar siltumnīcefekta gāzu un 
citu gaisa piesārņotāju emisijām vai 
apgādes drošību.

metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu un n+30 gadu, un modelis 
dod iespēju veikt pilnīgu ekonomiskās, 
sociālās un vides ietekmes novērtējumu, 
kurā ietvertas arī ārējās izmaksas, piem., 
tās, kas saistītas ar siltumnīcefekta gāzu un 
citu gaisa piesārņotāju emisijām vai 
apgādes drošību.

Or. fr

Grozījums Nr. 825
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
V pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu un n+30 gadu, un modelis 
dod iespēju veikt pilnīgu ekonomiskās, 
sociālās un vides ietekmes novērtējumu, 
kurā ietvertas arī ārējās izmaksas, piem., 
tās, kas saistītas ar siltumnīcefekta gāzu un 
citu gaisa piesārņotāju emisijām vai 
apgādes drošību.

12) Pārvades, pazemes krātuvju, 
sašķidrinātas dabasgāzes termināļu un 
sadales sistēmu operatori apmainās ar 
informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu un n+30 gadu, un modelis 
dod iespēju veikt pilnīgu ekonomiskās, 
sociālās un vides ietekmes novērtējumu, 
kurā ietvertas arī ārējās izmaksas, piem., 
tās, kas saistītas ar siltumnīcefekta gāzu un 
citu gaisa piesārņotāju emisijām vai 
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apgādes drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 826
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
V pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu un n+30 gadu, un modelis 
dod iespēju veikt pilnīgu ekonomiskās, 
sociālās un vides ietekmes novērtējumu, 
kurā ietvertas arī ārējās izmaksas, piem., 
tās, kas saistītas ar siltumnīcefekta gāzu un 
citu gaisa piesārņotāju emisijām vai 
apgādes drošību.

12) Pārvades, krātuvju, sašķidrinātas un 
saspiestas dabasgāzes termināļu un 
sadales sistēmu operatori apmainās ar 
informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu un n+30 gadu, un modelis 
dod iespēju veikt pilnīgu ekonomiskās, 
sociālās un vides ietekmes novērtējumu, 
kurā ietvertas arī ārējās izmaksas, piem., 
tās, kas saistītas ar siltumnīcefekta gāzu un 
citu gaisa piesārņotāju emisijām vai 
apgādes drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 827
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu un n+30 gadu, un 
modelis dod iespēju veikt pilnīgu 
ekonomiskās, sociālās un vides ietekmes 
novērtējumu, kurā ietvertas arī ārējās 
izmaksas, piem., tās, kas saistītas ar 
siltumnīcefekta gāzu un citu gaisa 
piesārņotāju emisijām vai apgādes drošību.

12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu, n+30 gadu un
n+40 gadu, un modelis ietver pilnīgu 
ekonomiskās, sociālās un vides ietekmes 
novērtējumu, kurā ietvertas arī ārējās 
izmaksas, piem., tās, kas saistītas ar 
siltumnīcefekta gāzu un citu gaisa 
piesārņotāju emisijām vai apgādes drošību.

Or. en

Pamatojums

Tā kā energoinfrastruktūras, it sevišķi elektroenerģijas pārvades tīklu, projektu tehniskais 
dzīves cikls var krietni pārsniegt 40 gadus, arī analīzē ir jāņem vērā šāda ilgtermiņa 
perspektīva, lai pilnībā atspoguļotu izmaksas un ieguvumus.

Grozījums Nr. 828
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
V pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 

12) Pārvades un sadales sistēmu operatori 
apmainās ar informāciju, kas nepieciešama 
metodoloģijas izstrādei, ieskaitot attiecīgos 
tīkla un tirgus modeļus. Ikviens pārvades 
vai sadales sistēmas operators, kas vāc 
informāciju citu PSO vai SSO labā, nodod 
līdzdalīgajiem PSO un SSO datu vākšanas 
rezultātus. Attiecībā uz elektroenerģijas un 
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gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu un n+30 gadu, un 
modelis dod iespēju veikt pilnīgu 
ekonomiskās, sociālās un vides ietekmes 
novērtējumu, kurā ietvertas arī ārējās 
izmaksas, piem., tās, kas saistītas ar 
siltumnīcefekta gāzu un citu gaisa 
piesārņotāju emisijām vai apgādes drošību.

gāzes tirgus un tīkla kopējo modeli, kas 
izklāstīts 12. panta 8. punktā, 1. punktā 
minētais ievaddatu kopums aptver n+10 
gadu, n+20 gadu, n+30 gadu un 
n+40 gadu, un modelis dod iespēju veikt 
pilnīgu ekonomiskās, sociālās un vides 
ietekmes novērtējumu, kurā ietvertas arī 
ārējās izmaksas, piem., tās, kas saistītas ar 
siltumnīcefekta gāzu un citu gaisa 
piesārņotāju emisijām vai apgādes drošību.

Or. en

Pamatojums

Izmaksu un ieguvumu analīzē ir jāņem vērā infrastruktūras pilnie tehniskie dzīves cikli un 
iespējamās izmaiņas enerģētikas nozarē šajā periodā saistībā ar zemas oglekļa emisijas 
mērķiem.

Grozījums Nr. 829
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
V pielikums – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) Lai izstrādātu ierosināto metodiku, 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET
apspriežas ar lietotāju grupu, kas pārstāv 
visas attiecīgās ieinteresēto personu 
asociācijas. Lietotāju grupa tiekas vismaz 
divreiz pirms elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET iesniedz metodiku 
Aģentūrai un Komisijai, kā noteikts 
12. panta 2. punktā. Katrai asociācijai ir 
tiesības iecelt divus lietotāju grupas 
locekļus. Sanāksmju protokolu un 
rezultātus publisko, lai nodrošinātu 
pilnīgu pārredzamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 830
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Pārskats par lēmumu pieņemšanas 
procesu, ietverot valsts tīkla attīstības 
plānus, tīkla attīstības desmit gadu plānu, 
noteikšanu par kopējas ieinteresētības 
projektu reģionālajās grupās un šo 
procesu tīmekļa vietņu saitēm;

Or. en

Grozījums Nr. 831
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Rokasgrāmatai būtu jābūt skaidrai un 
nevajadzētu papildināt tiesību aktus, kas 
ir spēkā šajā jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 832
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Lai vairotu sabiedrības līdzdalību atļauju 
piešķiršanas procesā, ievēro šādus 
principus.

2) Lai vairotu sabiedrības līdzdalību atļauju 
piešķiršanas procesā un nodrošinātu 
nepārtrauktu informācijas plūsmu un 
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dialogu ar sabiedrību pirms projekta, 
ievēro šādus principus.

Or. en

Grozījums Nr. 833
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
kopējas ieinteresētības projekts, tostarp 
attiecīgās iestādes, zemes īpašnieki un 
iedzīvotāji, kas mīt projekta tuvumā, 
sabiedrība kopumā un attiecīgās 
apvienības, organizācijas vai grupas tiek 
plaši informētas un ar tām apspriežas 
projekta sākumā atklātā un pārredzamā 
veidā. Vajadzības gadījumā kompetentā 
iestāde aktīvi atbalsta projekta virzītāja 
īstenotos pasākumus.

a) Ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
kopējas ieinteresētības projekts, tostarp 
attiecīgās iestādes, zemes īpašnieki un 
iedzīvotāji, kas mīt projekta tuvumā, 
sabiedrība kopumā un attiecīgās 
apvienības, organizācijas vai grupas tiek 
plaši informētas un ar tām apspriežas 
projekta sākumā, kad vēl ir iespējams ņemt 
vērā sabiedrības ierosinātās alternatīvas,
atklātā un pārredzamā veidā. Vajadzības 
gadījumā kompetentā iestāde aktīvi 
atbalsta projekta virzītāja īstenotos 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 834
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
kopējas ieinteresētības projekts, tostarp 
attiecīgās iestādes, zemes īpašnieki un 
iedzīvotāji, kas mīt projekta tuvumā, 
sabiedrība kopumā un attiecīgās 
apvienības, organizācijas vai grupas tiek 

a) Ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
kopējas ieinteresētības projekts, tostarp 
attiecīgās valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, zemes īpašnieki un iedzīvotāji, 
kas mīt projekta tuvumā, sabiedrība 
kopumā un attiecīgās apvienības, 
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plaši informētas un ar tām apspriežas 
projekta sākumā atklātā un pārredzamā
veidā. Vajadzības gadījumā kompetentā 
iestāde aktīvi atbalsta projekta virzītāja 
īstenotos pasākumus.

organizācijas vai grupas tiek plaši 
informētas un ar tām apspriežas projekta 
sākumā atklātā un pārredzamā veidā. 
Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde 
aktīvi atbalsta projekta virzītāja īstenotos 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 835
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
kopējas ieinteresētības projekts, tostarp 
attiecīgās iestādes, zemes īpašnieki un 
iedzīvotāji, kas mīt projekta tuvumā, 
sabiedrība kopumā un attiecīgās 
apvienības, organizācijas vai grupas tiek 
plaši informētas un ar tām apspriežas 
projekta sākumā atklātā un pārredzamā 
veidā. Vajadzības gadījumā kompetentā 
iestāde aktīvi atbalsta projekta virzītāja 
īstenotos pasākumus.

a) Ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
kopējas ieinteresētības projekts, tostarp 
attiecīgās iestādes, arī vietējās iestādes, 
zemes īpašnieki un iedzīvotāji, kas mīt 
projekta tuvumā, sabiedrība kopumā un 
attiecīgās apvienības, organizācijas vai 
grupas tiek plaši informētas un ar tām 
apspriežas projekta sākumā atklātā un 
pārredzamā veidā. Vajadzības gadījumā 
kompetentā iestāde aktīvi atbalsta projekta 
virzītāja īstenotos pasākumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 836
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
kopējas ieinteresētības projekts, tostarp 
attiecīgās iestādes, zemes īpašnieki un 
iedzīvotāji, kas mīt projekta tuvumā, 
sabiedrība kopumā un attiecīgās 

a) Ieinteresētās personas, kuras ietekmē 
kopējas ieinteresētības projekts, tostarp 
attiecīgās iestādes, zemes īpašnieki un 
iedzīvotāji, kas mīt projekta tuvumā, 
sabiedrība kopumā un attiecīgās 
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apvienības, organizācijas vai grupas tiek 
plaši informētas un ar tām apspriežas 
projekta sākumā atklātā un pārredzamā 
veidā. Vajadzības gadījumā kompetentā 
iestāde aktīvi atbalsta projekta virzītāja 
īstenotos pasākumus.

apvienības, organizācijas vai grupas tiek 
plaši informētas un ar tām apspriežas 
projekta attiecīgajā posmā atklātā un 
pārredzamā veidā. Vajadzības gadījumā 
kompetentā iestāde aktīvi atbalsta projekta 
virzītāja īstenotos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 837
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
kopējas ieinteresētības projektu 
sabiedriskās apspriešanas procedūras ir pēc 
iespējas koncentrētas. Katra sabiedriskā 
apspriešana aptver visus jautājumus, kas 
attiecas uz konkrēto procedūras posmu, un 
vienu jautājumu, kas attiecas uz konkrētu 
procedūras posmu, apspriež tikai vienā 
sabiedriskajā apspriešanā. Paziņojumā par 
sabiedrisko apspriešanu skaidri norāda, 
kādi jautājumi tiks apspriesti sabiedriskajā 
apspriešanā.

b) Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
kopējas ieinteresētības projektu 
sabiedriskās apspriešanas procedūras ir pēc 
iespējas koncentrētas. Katra sabiedriskā 
apspriešana aptver visus jautājumus, kas 
attiecas uz konkrēto procedūras posmu. 
Paziņojumā par sabiedrisko apspriešanu 
skaidri norāda, kādi jautājumi tiks 
apspriesti sabiedriskajā apspriešanā.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu sabiedrības līdzdalību, ir vajadzīga nepārtraukta informācijas plūsma un 
dialogs. Tāpēc ES tiesību aktos nav lietderīgi ierobežot apspriešanos skaitu un saturu. Par 
dažiem pretrunīgiem jautājumiem var būt vajadzīgas turpmākas diskusijas, un tos nevarēs 
atrisināt vienas apspriešanas laikā. Turklāt nevar izslēgt, ka dažu projektu gadījumā konkrēti 
jautājumi būs jānovērtē atkārtoti, lai kompetentās iestādes varētu nodrošināt atbilstību ES 
tiesību aktiem vides jomā.

Grozījums Nr. 838
Yannick Jadot
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komentārus un iebildumus pieņem tikai 
no sabiedriskās apspriešanas sākuma līdz 
termiņa beigām.

c) Komentārus un iebildumus pieņem tikai 
no sabiedriskās apspriešanas sākuma līdz 
termiņa beigām. Lai sabiedrība un 
attiecīgās ieinteresētās personas varētu 
sniegt būtisku ieguldījumu, apspriešanai 
vajadzētu notikt pietiekami ilgi. 
Informācija par apspriešanas sākuma 
datumu un termiņu būtu jāpublicē krietnu 
laiku pirms apspriešanas sākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 839
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) paredzētie pasākumi; b) paredzētie pasākumi, tostarp ierosinātās 
vispārējās atrašanās vietas un īpašo 
sanāksmju datumi;

Or. en

Grozījums Nr. 840
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Tā kā sabiedriskajai apspriešanai ir 
jānotiek pirms pieteikuma dokumentācijas 

4) Tā kā sabiedriskajām apspriešanām ir 
jānotiek pirms pieteikuma dokumentācijas 
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iesniegšanas, attiecīgās puses vismaz: iesniegšanas, attiecīgās puses vismaz:

Or. en

Grozījums Nr. 841
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publicē informatīvu bukletu (ne vairāk 
kā 15 lapas), kurās skaidri un kodolīgi 
izklāstīts pārskats par projekta mērķi, 
projekta provizorisko grafiku, vismaz trīs 
apsvērtiem alternatīviem maršrutiem, 
gaidāmo ietekmi (t.sk. pārrobežu) un 
iespējamiem ietekmes mazināšanas 
pasākumiem;

a) publicē informatīvu bukletu (ne vairāk 
kā 15 lapas), kurās skaidri un kodolīgi 
izklāstīts pārskats par projekta mērķi, 
projekta provizorisko grafiku, vismaz trīs 
apsvērtiem alternatīviem maršrutiem, 
gaidāmo ietekmi (t.sk. pārrobežu) un 
iespējamiem ietekmes mazināšanas 
pasākumiem, ko publicē krietnu laiku 
pirms apspriešanas, lai nodrošinātu 
sabiedrības savlaicīgu informēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 842
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informē visas ieinteresētās personas, 
izmantojot 10. panta 7. punktā minēto 
tīmekļa vietni un citus informācijas 
līdzekļus;

b) informē visas ieinteresētās personas, 
izmantojot 10. panta 7. punktā minēto 
tīmekļa vietni un citus informācijas 
līdzekļus, pārliecinoties, ka visas 
ieinteresētās personas ir informētas 
pietiekami savlaicīgi, lai nodrošinātu to 
būtisku līdzdalību;

Or. en
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Grozījums Nr. 843
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Šā pielikuma 4. punkta 
c) apakšpunktā minētās īpašās sanāksmes 
notiek vietā un laikā, kas nodrošina, ka 
tajās var piedalīties lielākais ieinteresēto 
personu skaits. Kompetentā iestāde var 
pieprasīt projektu virzītājiem atbalstīt to 
ieinteresēto personu līdzdalību, kas 
pretējā gadījumā nevarētu piedalīties 
finansiālu vai citu apsvērumu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 844
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Projekta tīmekļa vietnē ir pieejama 
vismaz šāda informācija:

5) Projekta tīmekļa vietnē ir pieejama 
vismaz šāda informācija, taču tajā nav 
atklāta konfidenciāla informācija:

Or. en

Grozījums Nr. 845
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 5. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekta un sabiedriskās apspriešanas 
plāns, kurā skaidri norādīts, kādos datumos 
un kur notiks sabiedriskās apspriešanas un 
uzklausīšanas;

b) projekta un sabiedriskās apspriešanas 
plāns, kurā skaidri norādīts, kādos datumos 
un kur notiks sabiedriskās apspriešanas un 
uzklausīšanas, kā arī kādi būs šajās 
uzklausīšanās apspriestie temati;

Or. en


