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PR_CNS_art55am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par to, kā ziņot Komisijai par enerģētikas 
infrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Kopienā, un par Regulas (EK) Nr. 736/96 
atcelšanu
(COM(2009)0361 – C7-0125/009 – 2009/0106(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0361),

– ņemot vērā EK līguma 284. pantu un Euratom līguma 187. pantu, saskaņā ar kuriem 
Padome ar to ir apspriedusies (C7-0125/009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu un Euratom līguma 119. panta otro daļu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā 
deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Viena no šīs politikas iezīmēm ir 
kopainas iegūšana par investīciju attīstību 
Kopienas enerģētikas infrastruktūrā. Tā 
Kopienai dotu iespēju izdarīt vajadzīgos 
salīdzinājumus un novērtējumus, kā arī 
pieņemt piemērotus pasākumus, 

(2) Viens no Eiropas enerģētikas politikas 
attīstības priekšnoteikumiem ir kopainas 
iegūšana par investīciju attīstību Kopienas 
enerģētikas infrastruktūrā. Tā Komisijai 
dotu iespēju izdarīt vajadzīgos 
salīdzinājumus un novērtējumus, kā arī 
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pamatojoties uz atbilstošiem rādītājiem un 
analīzi, jo īpaši par energoresursu 
pieprasījuma un piedāvājuma bilanci 
turpmāk nākotnē.

ierosināt piemērotus pasākumus, 
pamatojoties uz atbilstošiem rādītājiem un 
analīzi, jo īpaši par energoresursu 
pieprasījuma un piedāvājuma bilanci 
turpmāk nākotnē. Visiem pasākumiem, 
kurus ierosina vai veic Kopienas mērogā, 
vajadzētu būt neitrāliem un nevajadzētu 
sasniegt tādus apmērus, ka ar tiem 
iejauktos tirgus darbībā.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas politisko nolūku vajadzētu skaidri formulēt. Tas ir svarīgs kopējās enerģijas 
politikas pilnveides instruments. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums — „novērošanas centrs” faktiski ir Eiropas  Komisijas nodaļa.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Dati un informācija par sagaidāmajām 
ražošanas, transporta un glabāšanas jaudu 
izmaiņām un par projektiem dažādos 

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

enerģētikas nozares sektoros ir Kopienas 
interesēs. Tāpēc ir jānodrošina, ka 
Komisija ir informēta par investīciju 
projektiem, kuru darbības sākums 
paredzēts triju gadu laikā naftas un 
dabasgāzes nozarē vai piecu gadu laikā 
elektroenerģijas nozarē, un projektiem,
kuru mērķis ir triju gadu laikā izbeigt 
infrastruktūras ekspluatāciju. Lai šā 
paziņošanas pienākuma izpilde būtu 
lietderīga un lai neradītu nepamatotas 
cerības, ir svarīgi tajā ietvert tikai tos 
projektus, kuri ir izstrādes beigu stadijā, 
un ir liela to pabeigšanas iespējamība.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais formulējums ir pārāk nenoteikts, un vajadzētu būt skaidram, ka jāinformē tikai 
par tiem projektiem, kuru īstenošanai ir liela iespējamība.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ar to precizē regulas darbības jomu, kā arī papildus uzsver nepieciešamību nodrošināt datu 
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konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Lai dalībvalstīm un uzņēmumiem, 
īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
novērstu nesamērīgu administratīvo slogu 
un samazinātu izmaksas, šajā regulā 
jāparedz iespējas dalībvalstis un 
uzņēmumus atbrīvot no ziņošanas 
pienākuma gadījumos, kad Komisijai tiek 
sniegta ekvivalenta un salīdzināma 
informācija saskaņā ar Eiropas Savienības 
institūciju pieņemtajiem ES tiesību aktiem, 
kas attiecas uz enerģētikas nozari un ir 
vērsti uz tādu Eiropas enerģijas tirgu 
izveidošanu, kuros valda konkurence, un 
uz Eiropas enerģētikas sistēmas ilgtspējas 
un Eiropas Kopienas energoapgādes 
drošības mērķu sasniegšanu. Komisijai 
būtu jāprecizē minētā atbrīvojuma 
piemērošana, lai reāli samazinātu 
ziņošanas slogu un lai precizētu ziņošanas 
pienākuma saturu, veidu un grafiku, 
personas vai struktūrvienības, uz kurām 
attiecas šis pienākums, un par ziņošanas 
sistēmas vadību atbildīgās personas vai 
struktūrvienības.

Or. en

Pamatojums

Kaut arī ir loģiski novērst ziņošanas mehānismu dubultošanu, ja uzņēmumi izmanto citus 
veidus, kā sniegt Komisijai datus, ir jānodrošina, lai informācija un dati, kuru sniegšanai 
izmanto citus veidus, būtu pilnībā saderīgi un salīdzināmi ar ziņošanas pienākumā 
ietvertajiem datiem un informāciju. Turklāt visi atbrīvojumi būtu skaidri jāreglamentē 
īstenošanas noteikumos.



PR\797212LV.doc 9/21 PE430.531v02-00

LV

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Komisijai un jo īpaši tās Enerģētikas 
tirgus novērošanas centram jābūt iespējām 
veikt visus ar datu apstrādi, kā arī to 
paziņošanas vienkāršošanu un drošību 
saistītos pasākumus, jo īpaši izmantot 
integrētus IT instrumentus un procedūras.

(13) Komisijai un jo īpaši tās Enerģētikas 
tirgus novērošanas centram jābūt iespējām 
veikt visus ar datu apstrādi, kā arī to 
paziņošanas vienkāršošanu un drošību 
saistītos pasākumus, jo īpaši izmantot 
integrētus IT instrumentus un procedūras.
Komisijai vajadzētu panākt, ka ar šādiem 
IT resursiem garantē Komisijai paziņoto 
datu vai informācijas konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pieprasītie dati un informācija ir ārkārtīgi sensitīvi uzņēmējiem, un tāpēc 
Komisijai, apstrādājot šos datus vai informāciju, ir jānodrošina augstākā konfidencialitātes 
pakāpe.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Komisijai un jo īpaši tās Enerģētikas 
tirgus novērošanas centram regulāri jāveic 
Kopienas enerģētikas sistēmas sektoru 
strukturālo pārmaiņu un turpmāko 
perspektīvu analīze, gadījumos, kad tas 
vajadzīgs, veicot šīs enerģētikas sistēmas 
konkrētos aspektos padziļinātu analīzi; 
šādai analīzei jādod konkrēts ieguldījums 
infrastruktūras un investīciju iespējamo 
trūkumu identificēšanā, ņemot vērā 
energoresursu piedāvājuma un 
pieprasījuma bilanci ilgtermiņā. Ar šo 
analīzi būtu jāveicina arī pastāvīgas 
debates Eiropas līmenī par enerģētikas 
infrastruktūru nepieciešamību, un tāpēc 
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analīze būtu jāiesniedz apspriešanai 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums — „novērošanas centrs” faktiski ir parasta nodaļa Eiropas Komisijā. Turklāt 
šīs regulas politisko nolūku vajadzētu skaidri formulēt. Tā ir svarīgs kopējās enerģētikas 
politikas attīstības līdzeklis, un tai būtu jārosina debašu uzsākšana ES līmenī starp visām 
ieinteresētajām un iesaistītajām personām.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šī regula attiecas uz tādiem pielikumā 
minētajiem investīciju projektiem, kuru 
darbības sākums paredzēts triju gadu 
laikā naftas un dabasgāzes nozarēs vai 
piecu gadu laikā elektroenerģijas nozarē, 
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laikā. un projektiem, kuru ekspluatāciju plānots 
izbeigt triju gadu laikā.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais formulējums („projektiem, pie kuriem sākts darbs vai kurus plānots sākt piecu 
gadu laikā”) ir pārāk neskaidrs, un tas varētu nozīmēt to, ka, jo īpaši attiecībā uz naftas un 
dabasgāzes nozarēm, par šādiem projektiem būtu jāziņo ļoti agrīnā posmā. Tas varētu 
palielināt Komisijai iesniegto prognožu nenoteiktību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) „plānotie investīciju projekti” ir 
investīciju projekti, kuriem kompetentā 
iestāde ir piešķīrusi būvatļauju pirms 
būvdarbu sākšanas vai pirms faktiskas 
slēgšanas;

Or. en

Pamatojums

Definīcija nav pietiekami skaidra. Saskaņā ar ierosināto definīciju projekti, kuri ir tikai idejas 
posmā vai kuriem veic priekšizpēti, varētu tikt iekļauti regulas darbības jomā. Ar to tomēr 
nesniegtu precīzu informāciju par paredzētajām izstrādēm un varētu radīt problēmas 
attiecībā uz konfidencialitāti. Tāpēc ir jāietver tikai tie projekti, kuru pabeigšanas 
iespējamība ir ļoti liela. Būvatļaujas izsniegšana varētu būt atbilstīgs sākuma punkts.
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „nodošana ekspluatācijā” ir posms, 
kurā infrastruktūra sāk darboties;

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka vajadzīga „nodošanas ekspluatācijā” definīcija, jo dota „slēgšanas” (ekspluatācijas 
pārtraukšanas) definīcija. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra pārskata gada 31. maijam 
uzņēmumi, kuri attiecīgo dalībvalstu 
teritorijā plāno īstenot investīciju projektus, 
šīm dalībvalstīm vai to deleģētajām 
iestādēm paziņo 3. pantā minētos datus vai 
informāciju. Paziņotie dati un informācija 
atspoguļo investīciju projektu stāvokli uz 
attiecīgā pārskata gada 31. martu.

1. Līdz katra pārskata gada 31. maijam 
uzņēmumi, kuri attiecīgo dalībvalstu 
teritorijā plāno īstenot investīciju projektus, 
šīm dalībvalstīm vai to deleģētajām 
iestādēm paziņo 3. pantā minētos datus vai 
informāciju. Paziņotie dati un informācija 
atspoguļo investīciju projektu stāvokli uz 
attiecīgā pārskata gada 31. martu.

Šā punkta pirmās daļas noteikumi uz 
uzņēmumiem neattiecas gadījumos, kad 
attiecīgās dalībvalstis pieņem lēmumu par 
citādu līdzekļu izmantošanu, lai Komisijai 
paziņotu 3. pantā minētos datus vai 
informāciju.

Šā punkta pirmās daļas noteikumi uz 
uzņēmumiem neattiecas gadījumos, kad 
attiecīgās dalībvalstis pieņem lēmumu par 
citādu līdzekļu izmantošanu, lai Komisijai 
paziņotu 3. pantā minētos datus vai 
informāciju ar nosacījumu, ka iesniegtie 
dati vai informācija ir salīdzināmi un 
līdzvērtīgi.

Or. en

Pamatojums

Kaut arī ir loģiski novērst ziņošanas mehānismu dubultošanu, ja uzņēmumi izmanto citus 
veidus, kā sniegt Komisijai datus, ir jānodrošina, lai informācija un dati, kuru sniegšanai 
izmanto citus veidus, būtu pilnībā saderīgi un salīdzināmi ar ziņošanas pienākumā 
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ietvertajiem datiem un informāciju. Šis ir svarīgs elements, lai ar jauno regulu uzlabotu 
iepriekšējās regulas piemērošanu.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) plānotās vai būvējamās jaudas; (a) plānoto vai būvējamo jaudu apjoms;

Or. en

Pamatojums
Šā paša panta 3. punktā regulā minēts „uzstādīto jaudu apjoms”. Ir jāprecizē, ka vārds 
„jaudas” 1. punktā attiecas uz šo pašu informāciju.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iespējamais slēgšanas termiņš. (b) iespējamais slēgšanas termiņš, tostarp 
attiecīgā gadījumā infrastruktūras 
darbības pakāpeniskas pārtraukšanas 
starpposma datumi.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi iegūt vairāk informācijas par precīzu jaunas enerģētikas infrastruktūras izstrādes 
posmu.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, to deleģētās iestādes vai 
3. panta 2. punktā minētā īpašā institūcija 
paziņojumiem var pievienot savus 
komentārus, ja tādi ir, piemēram, 

Ja dalībvalstu rīcībā ir informācija par 
investīciju projektu īstenošanas termiņu 
kavējumiem un/vai šķēršļiem to 
īstenošanai, to deleģētās iestādes vai 
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komentārus par investīciju projektu 
īstenošanas termiņu kavējumiem vai 
šķēršļiem to īstenošanai.

3. panta 2. punktā minētā īpašā institūcija 
šo informāciju iekļauj 3. pantā noteiktajos 
paziņojumos. 

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka dalībvalstīm ir pienākums saviem paziņojumiem pievienot komentārus, 
ja to rīcībā ir informācija par investīciju projektu īstenošanas termiņu kavējumiem un/vai 
šķēršļiem to īstenošanai.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis, to deleģētās iestādes vai 
attiecīgos gadījumos institūcijas, kurām 
uzticēti konkrēti investīciju plāni ES 
enerģētikas nozarē, nodrošina, ka 
Komisijai paziņotie dati un informācija ir 
kvalitatīva, atbilstoša, precīza, skaidra, 
saskaņota un tiek sniegta laikus. Ja 
informācija nav pietiekami skaidra un 
vispusīga, Komisija var lūgt šīm 
struktūrām iesniegt papildu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā regula attiecīgajā periodā netika pareizi piemērota, un Komisijas rīcībā ne 
vienmēr bija saskanīgi un salīdzināmi dati. Ir skaidri jānosaka, ka informācijai, kuru iesniedz 
Komisijai, ir jābūt precīzai un visaptverošai, un ka Komisija ir tiesīga pieprasīt precizējumu, 
ja iesniegtā informācija nav atbilstīga. 

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var publicēt datus un 
informāciju, kas tai nosūtīta saskaņā ar šo 

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

regulu, jo īpaši 10. panta 3. punktā minētos 
analītiskos apskatus, ja šie dati un 
informācija tiek publicēti apkopotā veidā, 
neizpaužot sīkākas ziņas par konkrētiem 
uzņēmumiem, vai publicēti tādā veidā, lai 
tos nevarētu izsecināt.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs kādā konkrētā uzņēmējdarbībā ir iesaistīti tikai pavisam nedaudzi 
uzņēmumi, un tāpēc, izmantojot pat apkopotus datus, varētu tikt atklāta konfidenciāla 
informācija, un šajā sakarībā ir skaidri jānosaka, ka Komisija izskata datus tādā veidā, ka 
sīkākas ziņas par individuāliem uzņēmumiem nevar izsecināt.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis, to deleģētās iestādes un 
Komisija attiecībā uz to rīcībā esošiem 
komerciāli sensitīviem datiem vai 
informāciju ir atbildīgas par 
konfidencialitātes saglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt, kurš ir atbildīgs par rīcībā nonākušu datu konfidencialitātes 
saglabāšanu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem šīs regulas īstenošanai 
vajadzīgos pasākumus, jo īpaši attiecībā uz
izmantojamajām aprēķinu metodēm, 
tehniskajām definīcijām, formu, saturu un 
citiem jautājumiem, kas saistīti ar 3. pantā 

Komisija pieņem šīs regulas īstenošanai 
vajadzīgos pasākumus. Šādi pasākumi jo 
īpaši attiecas uz izmantojamajām aprēķinu 
metodēm, tehniskajām definīcijām, formu, 
saturu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar 
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minēto datu un informācijas paziņošanu. 3. pantā minēto datu un informācijas 
paziņošanu, tostarp saskaņā ar 3. panta 
2. punktu noteikto atbrīvojuma 
piemērošanu un jo īpaši noteikumiem par 
paziņojumu termiņu un saturu, kā arī par 
iestādēm, uz kurām attiecas ziņošanas 
pienākums.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu administratīvo slogu, ir nepieciešams precizēt, kā jāpiemēro atbrīvojumi 
divkāršas paziņošanas gadījumā.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija arī nodrošina, ka IT resursi, kas 
nepieciešami pirmajā punktā minētajiem 
nolūkiem, garantē saskaņā ar šo regulu 
Komisijai paziņoto datu un informācijas 
konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

Komisijas pieprasītie dati un informācija uzņēmējiem ir ārkārtīgi sensitīvi, un tāpēc 
Komisijai, apstrādājot šos datus vai informāciju, ir jānodrošina augstākā konfidencialitātes 
pakāpe.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, un 
attiecīgos gadījumos uz citiem datu 
avotiem, tostarp datiem, kurus Komisija ir 
iegādājusies, Komisija vismaz reizi divos 

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

gados veic ES enerģētikas sistēmas sektoru 
strukturālo pārmaiņu un perspektīvu analīzi 
ar šādiem konkrētiem mērķiem:

(a) identificēt iespējamos enerģijas 
pieprasījuma un piedāvājuma trūkumus;

(a) identificēt iespējamos enerģijas 
pieprasījuma un piedāvājuma trūkumus, 
īpašu uzmanību pievēršot iespējamām 
prognozējamām nepilnībām un kļūmēm 
ražošanas un pārvades infrastruktūrā;

(b) identificēt šķēršļus investīcijām un 
popularizēt to novēršanas paraugpraksi;

(b) identificēt šķēršļus investīcijām 
kopumā un jo īpaši attiecībā uz 
atjaunojamo enerģijas avotu attīstību, 
popularizējot šķēršļu novēršanas 
paraugpraksi;

(c) palielināt tirgus dalībnieku informētību. (c) palielināt pārredzamību tirgus 
dalībnieku un iespējamo jauno tirgus 
dalībnieku interesēs;
(ca) identificēt vajadzības pēc 
investīcijām, lai uzlabotu iekšējā enerģijas 
tirgus darbību (piemēram, plūsmas 
pretējā virzienā un pieslēguma mezglus).

Or. en

Pamatojums

Savāktie dati un informācija ir jo īpaši jāizmanto, lai atklātu nepilnības saistībā ar 
investīcijām infrastruktūrā, jo tās varētu traucēt tiesību aktu īstenošanu iekšējā enerģijas 
tirgus jomā, kā arī direktīvas par atjaunojamo enerģiju īstenošanu. Paziņošanas instruments 
ir jāizmanto kā agrīnas brīdināšanas līdzeklis saistībā ar infrastruktūras trūkumiem, kas 
traucē kopējās ES enerģētikas politikas sekmīgai īstenošanu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija ar ieinteresētajām personām 
apspriež šādu analīžu rezultātus. Veiktās 
analīzes Komisija nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un
tās publicē.
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Or. en

Pamatojums

Paziņošanai vajadzētu būt politiskam nolūkam, īpaši sagatavojot analīzi, ar kuru veicina 
nepārtrauktas debates Eiropas līmenī par enerģētikas infrastruktūras nepieciešamību.  Tāpēc 
Komisijas pienākums ir ar ieinteresētajām personām apspriest šādu analīžu rezultātus.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.1 Ieguve
- Ieguves iekārtas ar jaudu vismaz 
20 000 barelu dienā

Or. en

Pamatojums

Būtiskas investīcijas naftas ieguvē ir svarīgs elements Eiropas enerģētikas tirgus attīstības un 
tendenču uzraudzībā, jo īpaši ievērojot ES resursu sarukšanu, un tāpēc arī šis aspekts būtu 
jāietver šajā regulā.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Būtiskas investīcijas gāzes ieguvē ir svarīgs elements Eiropas enerģētikas tirgus attīstības un 
tendenču uzraudzībā, jo īpaši ievērojot ES resursu sarukšanu, un tāpēc arī šis aspekts būtu 
jāietver šajā regulā.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Sašķidrinātas dabasgāzes termināļi 2.2. Sašķidrināta dabasgāze
– Sašķidrinātas dabasgāzes importa 
termināļi.

– Sašķidrinātas dabasgāzes importa un 
eksporta termināļi.

– Regazifikācijas un glabāšanas, kā arī 
sašķidrināšanas jaudas.

Or. en

Pamatojums

Konsekvences labad regulas darbības jomā būtu jāiekļauj kā imports, tā eksports.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Vēja ģeneratoru parki (ar jaudu 20 MW 
un lielāku parkiem atklātā jūrā, un ar jaudu 
10 MW un lielāku parkiem uz sauszemes).

– Vēja ģeneratoru parki (ar jaudu 20 MW 
un lielāku parkiem atklātā jūrā, un ar jaudu 
5 MW un lielāku parkiem uz sauszemes).

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā minētā jaudas robeža 10 MW vēja ģeneratoru parkiem uz sauszemes 
būtu pārāk augsta, lai iegūtu atbilstīgu priekšstatu par vēja enerģijas ražošanas attīstības 
galvenajiem virzieniem ES pēdējo gadu laikā (36 % visas jaunās elektroenerģijas ražošanas 
jaudas, ko veidoja ES 2008. gadā, bija vēja enerģija, pārspējot visas citas tehnoloģijas). 
Instruments, ar kuru nespētu uzraudzīt šādu svarīgu enerģijas ražošanas kopuma daļu, būtu 
ne tikai nenozīmīgs, bet arī pretrunā politikas veidošanas nolūkiem. 
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PASKAIDROJUMS

Paskaidrojuma raksts

Priekšvēsture / Komisijas priekšlikums

Šis ir priekšlikums Padomes regulai (apspriežu procedūra) nolūkā nodrošināt, ka Komisiju 
precīzi un regulāri informē par investīciju projektiem ES enerģētikas infrastruktūrā, lai 
Komisija spētu labāk pildīt savus uzdevumus, jo īpaši Eiropas enerģētikas politikas 
veicināšanu. Šī regula faktiski aizstāj līdzīgu 1996. gadā pieņemto regulu (kura savukārt ir 
1972. gada regulas pārstrādāta versija). Atceltā regula ir uzskatāma par novecojušu, jo tā 
neatspoguļo svarīgas izmaiņas enerģētikas jomā, kas notikušas kopš 1996. gada (ES 
paplašināšanās un energoapgādes drošības jautājumi, atjaunojamās enerģijas veidi, klimata 
pārmaiņu mazināšanas politika, ES jaunā loma enerģētikas jomā saskaņā ar Lisabonas 
līgumu).

Regulā paredzēta prasība dalībvalstīm vai iestādēm, kurām tās šo uzdevumu deleģējušas, reizi 
divos gados savākt un paziņot datus un informāciju par konkrētiem investīciju projektu 
veidiem (noteikti šīs regulas pielikumā), kas saistīti ar ražošanas modernizāciju vai 
ekspluatācijas pārtraukšanu, transportu un glabāšanas jaudām (plānojamie vai īstenojamie 
projekti). Šie projekti attiecas uz naftu, dabasgāzi, elektrību, biodegvielu, kā arī no šiem 
avotiem radušos oglekļa dioksīdu. Regulā paredzēts pienākums enerģētikas uzņēmumiem 
sniegt nepieciešamos datus attiecīgajai dalībvalstij. Tajā arī noteikts paziņojumu saturs 
(jaudas, atrašanās vieta, grafiks, izmantotās tehnoloģijas energoapgādes drošības sasniegšanai, 
oglekļa uztveršanas sistēmas vai iekārtas to pārveidošanai, kā arī komentāri par investīciju 
projektu īstenošanas termiņu kavējumiem vai šķēršļiem to īstenošanai).

Lai novērstu divkāršu paziņošanu, ja saskaņā ar citiem konkrētiem ES tiesību aktiem tiek 
prasīta paziņošana par investīcijām, dalībvalstis tiks atbrīvotas no pienākuma ziņot par šādām 
investīcijām.

Informācijai tiks saglabāta konfidencialitāte, bet Komisija varēs publicēt apkopotus datus1.
Komisija vismaz reizi divos gados veiks ES enerģētikas sistēmas sektoru strukturālo pārmaiņu 
un perspektīvu analīzi un jebkādu citu vajadzīgo konkrēto analīzi. Tādējādi varētu identificēt 
iespējamos enerģijas pieprasījuma un piedāvājuma trūkumus, kā arī šķēršļus investīcijām. Ar 
regulu paredz prognozējamā pieprasījuma un pieejamā (vai plānojamā) piedāvājuma labāku 
pārredzamību.

Izmantojot šīs analīzes, Komisijai būs lielākas iespējas popularizēt paraugpraksi un tirgus 
dalībniekiem nodrošināt labāku pārredzamību. Kopīgu viedokļu izstrādāšanai šajos 
jautājumos šādu analīžu rezultāti tiktu apspriesti ar ieinteresētajām personām un publicēti.

Regulas pārskatīšana ir paredzēta pēc pieciem gadiem no tās spēkā stāšanās dienas.

                                               
1 Enerģētikas tirgus novērošanas centrs — http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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Referentes nostāja 

Referente uzskata, ka šī regula ir nozīmīga ES enerģētikas politikas daļa. Nav iespējams 
efektīvi veicināt Eiropas enerģētikas politiku ES līmenī, ja nav atbilstīgas informācijas par 
enerģētikas infrastruktūru. Taču ir būtiski nodrošināt informācijas konfidencialitāti, kā arī to, 
lai jebkuri izrietošie priekšlikumi būtu neitrāli un nebūtu tādā apjomā, ka varētu izraisīt 
politisku iejaukšanos tirgus darbībā. Turklāt paziņošanas prasībām vajadzētu būt viegli 
izpildāmām, lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu uzņēmumiem, dalībvalstu 
pārvaldes iestādēm un Komisijai.

Tāpēc referente centīsies nodrošināt, lai regula varētu reāli darboties (ņemot vērā, ka daudzas 
dalībvalstis nepildīja paziņošanas pienākumu saskaņā ar iepriekšējo regulu) un lai tā būtu pēc 
iespējas noderīgāka, sniedzot iespējami labāko pārskatu par enerģētikas infrastruktūras 
prognozējamo attīstību.

Svarīgs procedūras punkts ir tas, ka šīs regulas juridiskajam pamatam vajadzētu būt jaunajam 
194. pantam, ko ievieš ar Lisabonas līgumu un ar ko stiprina ES kompetenci enerģētikas 
politikas jomā. Ar šo pantu paredzētajā termiņā Eiropas Parlamentam tiktu dotas plašākas 
pilnvaras koplēmuma procedūrā par likumdošanu (parastā likumdošanas procedūra saskaņā ar 
Lisabonas līgumu).

Pārējo galveno grozījumu mērķis ziņojuma projektā ir:
- precizēt to plānoto investīciju projektu veidu, par kuriem jāpaziņo, un investīciju attīstības 

stadiju, par kuru jāpaziņo, lai novērstu konfidencialitātes problēmas, sniegtu reālu ainu par 
paredzamo attīstību, darbības jomā iekļaujot projektus, kuru pabeigšanas iespējamība ir 
pietiekami augstā līmenī;

- precizēt definīcijas un paziņojumu saturu;
- uzlabot noteikumus par to datu konfidencialitāti, kurus publicē Eiropas Komisija;
- atvieglot paziņošanas slogu, prasot Komisijai īstenošanas noteikumos precizēt, kā būtu 

jāpiemēro atbrīvojums no divkāršas ziņošanas (kad ziņošana par investīciju projektu tiek 
prasīta saskaņā ar citām direktīvām), jo īpaši — par ko ir jāziņo, kad un kā pienākums ir 
paziņot, kam un kādā veidā;

- palielināt tās analīzes lietderību, ko veic Komisija, pamatojoties uz saņemto informāciju, 
lai tā būtu agrīnās brīdināšanas līdzeklis infrastruktūras trūkumu gadījumā, kuri traucē 
kopējās ES enerģētikas politikas sekmīgu īstenošanu;

- ietvert naftas un dabasgāzes ieguves un ražošanas jaudas, kaut arī tās Eiropas Savienībā 
nepārprotami ir nelielas un samazinās; 

- ietvert paziņošanas pienākumā informāciju par jaudām attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi, 
kura, pēc referentes domām, ir ļoti svarīga nākotnē, nodrošinot ES gāzes piegādes 
dažādošanu;

- pazemināt jaudas robežu paziņojumos par vēja ģeneratoru parkiem uz sauszemes, jo 
enerģijas ražošanas pārcelšana uz mazākām vienībām var kļūt par nozīmīgu enerģijas 
ražošanas daļu ES.


