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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0658),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0371/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Apvienotās Karalistes parlamenta 
Pārstāvju palāta un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam,

– ņemot vērā Tiesas 2012. gada 1. februāra atzinumu1,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 1. februāra atzinumu2,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 1. februāra atzinumu3,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, kā arī 
Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C 0000, 0.0.2012., 0. lpp.
2 OV C 0000, 0.0.2012., 0. lpp.
3 OV C 0000, 0.0.2012., 0. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tā kā attiecībā uz vides, sociālajiem 
un ekonomiskajiem kritērijiem labākā 
infrastruktūra tāda, no kuras būvniecības 
var izvairīties; tāpēc energoefektivitāte ir 
ļoti nozīmīga, un būtu pilnībā jāņem vērā 
ierosinātās energoefektivitātes direktīvas 
visdrīzāk sagaidāmā vajadzības pēc 
jaunas infrastruktūras samazināšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Jaunās energoavotu struktūras 
arvien pieaugošā tehnoloģiskā 
sarežģītība, ko īsā laikā ir radījis nozīmīgs 
papildinājums no atjaunojamiem avotiem, 
ir palielinājusi koordinācijas trūkuma 
risku un radījusi pat elektroenerģijas 
padeves pārtraukumus tīklos, kuri ir 
atkarīgi no daudziem faktoriem. Cieša 
elektrības un gāzes sistēmu koordinācija 
reģionālā un ES līmenī ar mērķi reāllaikā 
vākt informāciju par elektrības un gāzes 
pārrobežu apmaiņu varētu kļūt par 
svarīgu instrumentu valstu regulatoriem, 
pārvades sistēmu operatoriem, Aģentūrai 
un Komisijai, nodrošinot informāciju, kas 
vajadzīga infrastruktūras tīklu plānošanai 
un efektīvai darbībai. Elektrības pārvades 
sistēmu operatoru Eiropas tīklam 
(PSOET-E) un Gāzes pārvades sistēmu 
operatoru Eiropas tīklam (PSOET-G) 
būtu jāiesniedz priekšlikumi Komisijai par 



PR\890818LV.doc 7/67 PE480.775v01-00

LV

Eiropas enerģētikas infrastruktūras 
atbilstīgas operatīvās koordinācijas 
reāllaikā plānošanu un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstā būtu jāiekļauj tikai tie 
projekti, kas visvairāk sekmē stratēģisko 
energoinfrastruktūras prioritāro koridoru 
un jomu īstenošanu. Tas nozīmē, ka 
lēmumu par sarakstu jāpieņem Komisijai, 
tomēr ievērojot dalībvalstu tiesības 
apstiprināt kopējas ieinteresētības 
projektus, kas saistīti ar to teritoriju. Kā 
liecina pievienotajā ietekmes novērtējumā 
veiktā analīze, elektroenerģijas nozarē ir 
aptuveni 100 šādu projektu, bet gāzes 
nozarē — 50.

(17) Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstā būtu jāiekļauj tikai tie 
projekti, kas visvairāk sekmē stratēģisko 
energoinfrastruktūras prioritāro koridoru 
un jomu īstenošanu. Tas nozīmē, ka 
lēmumu par sarakstu jāpieņem Komisijai, 
tomēr projektu atlases procesā ievērojot 
pārredzamības un objektivitātes principus. 
Dalībvalstu tiesības apstiprināt kopējas 
ieinteresētības projektus, kas saistīti ar to 
teritoriju, aizsargā saskaņā ar Līgumu. Ja 
dalībvalstis noraida kopējas 
ieinteresētības projektus to teritorijā, šāda 
noraidīšana būtu pienācīgi jāpamato. Kā 
liecina pievienotajā ietekmes novērtējumā 
veiktā analīze, elektroenerģijas nozarē ir 
aptuveni 100 kopējas ieinteresētības 
projektu, bet gāzes nozarē — 50.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Pēc tam, kad ir novērtēta spēkā 
esošo atļauju piešķiršanas noteikumu 
efektivitāte, dalībvalstis būtu jāmudina 
attiecīgos noteikumus piemērot ne tikai 
kopējas ieinteresētības projektiem, bet arī 
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visiem tiem projektiem, kas uzskatāmi par 
nepieciešamiem tehniskās dzīvotspējas 
nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir tādi valstu projekti, kas varētu ietekmēt kopējas ieinteresētības projektus un ir svarīgi to 
attīstīšanai (valstu tīklu uzlabošana), bet ne vienmēr tiek iekļauti kopējas ieinteresētības 
projektos, un kas var būtiski aizkavēties.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Padomes Direktīvas 85/337/EK (ar 
grozījumiem), Orhūsas konvencijas un 
Espo konvencijas pareiza un koordinēta 
piemērošana nodrošinātu, ka tiek saskaņoti 
galvenie vides ietekmējuma novērtēšanas 
principi, tostarp pārrobežu kontekstā. 
Dalībvalstīm būtu jākoordinē kopējas 
ieinteresētības projektu novērtēšana un, ja 
iespējams, jāsagatavo kopīgi novērtējumi.

(23) Padomes Direktīvas 85/337/EK (ar 
grozījumiem), Orhūsas konvencijas un 
Espo konvencijas pareiza un koordinēta 
piemērošana nodrošinātu, ka tiek saskaņoti 
galvenie vides ietekmējuma novērtēšanas 
principi, tostarp pārrobežu kontekstā. 
Dalībvalstīm būtu jākoordinē kopējas 
ieinteresētības projektu novērtēšana un, ja 
iespējams, jāsagatavo kopīgi novērtējumi.
Dalībvalstis būtu jāmudina apmainīties ar 
atļauju piešķiršanas procedūru labāko 
praksi un informāciju par administratīvo 
spēju attīstīšanu, un Komisijai būtu 
jāpiedalās šādu centienu veicināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tā kā energoinfrastruktūras attīstība 
nedrīkst kavēties, atļauju piešķiršanas 
procedūru vienkāršošana jāpapildina ar 
skaidri noteiktu termiņu, kurā attiecīgajām 

(24) Tā kā energoinfrastruktūras attīstība 
nedrīkst kavēties, atļauju piešķiršanas 
procedūru vienkāršošana jāpapildina ar 
skaidri noteiktu termiņu, kurā attiecīgajām 
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kompetentajām iestādēm jāpieņem lēmums 
par projekta būvniecību. Šāds laika 
ierobežojums veicinātu efektīvāku 
procedūru definēšanu un īstenošanu, un tas 
nekādā ziņā nedrīkst apdraudēt augstos 
vides aizsardzības un sabiedrības 
līdzdalības standartus.

kompetentajām iestādēm jāpieņem lēmums 
par projekta būvniecību, un ar 
pasākumiem, kas mudinātu valstu 
struktūras ieviest jaunas un efektīvākas 
darba metodes. Šāds laika ierobežojums 
veicinātu efektīvāku procedūru definēšanu 
un īstenošanu, un tas nekādā ziņā nedrīkst 
apdraudēt augstos vides aizsardzības un 
sabiedrības līdzdalības standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Pašreizējie tiesību akti par iekšējo 
enerģijas tirgu paredz, ka gāzes un 
elektroenerģijas tīklu piekļuves tarifi dod 
pietiekamu stimulu ieguldījumiem. 
Piemērojot tiesību aktus par iekšējo 
enerģijas tirgu, valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jānodrošina, ka stimuli
realizēt kopējas ieinteresētības projektus, 
tostarp ilgtermiņa stimuli, ir samērīgi ir 
projekta specifisko riska līmeni. Tas jo 
īpaši attiecas uz inovatīvām pārvades 
tehnoloģijām elektroenerģijas nozarē, lai 
būtu iespējams tīklā plaši integrēt 
atjaunojamo enerģiju, decentralizētus 
energoresursus vai regulējamu 
pieprasījumu savstarpēji savienotos tirgos, 
un uz gāzes pārvades infrastruktūru, kas 
tirgum piedāvā jaudas rezerves vai 
elastību, lai būtu iespējama īstermiņa 
apmaiņa vai rezerves apgāde piegādes 
pārrāvumu gadījumos.

(28) Pašreizējie tiesību akti par iekšējo 
enerģijas tirgu paredz, ka gāzes un 
elektroenerģijas tīklu piekļuves tarifi dod 
pietiekamu stimulu ieguldījumiem. 
Piemērojot tiesību aktus par iekšējo 
enerģijas tirgu, valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jānodrošina stabils un 
paredzams regulējums ar stimuliem
realizēt kopējas ieinteresētības projektus, 
tostarp ilgtermiņa stimuliem, kas ir 
samērīgi ir projekta specifisko riska līmeni. 
Tas jo īpaši attiecas uz inovatīvām 
pārvades tehnoloģijām elektroenerģijas 
nozarē, lai būtu iespējams tīklā plaši 
integrēt atjaunojamo enerģiju, 
decentralizētus energoresursus vai 
regulējamu pieprasījumu savstarpēji 
savienotos tirgos, un uz gāzes pārvades 
infrastruktūru, kas tirgum piedāvā jaudas 
rezerves vai elastību, lai būtu iespējama 
īstermiņa apmaiņa vai rezerves apgāde 
piegādes pārrāvumu gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Stabils un paredzams regulējums Eiropā dod iespēju projektu virzītājiem un ieguldītājiem 
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kapitāla tirgū iegūt līdzekļus investīciju veikšanai bez regulatīvā riska.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Kopējas ieinteresētības projektiem 
elektroenerģijas, gāzes un oglekļa dioksīda 
jomā vajadzētu būt tiesīgiem saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu vai nu 
dotāciju, vai inovatīvu finanšu instrumentu 
veidā, kas paredzēts pētījumiem un — ar 
konkrētiem nosacījumiem — arī darbiem, 
saskaņā ar ierosināto Regulu par Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(EISI regula). Tas dos iespēju sniegt 
pielāgotu atbalstu tiem kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas nav 
dzīvotspējīgi pašreizējā regulējumā un 
tirgus apstākļos. Šādam finansiālajam 
atbalstam vajadzētu nodrošināt vajadzīgo 
sinerģiju ar finansējumu saskaņā ar citām 
Savienības rīcībpolitikām. Konkrētāk, 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments finansēs Eiropas nozīmes 
energoinfrastruktūru, bet struktūrfondi 
finansēs vietējas vai reģionālas nozīmes 
viedos energosadales tīklus. Tādējādi divi 
finansējuma avoti viens otru papildinās.

(30) Kopējas ieinteresētības projektiem 
elektroenerģijas, gāzes un oglekļa dioksīda 
jomā vajadzētu būt tiesīgiem saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu vai nu 
dotāciju, vai inovatīvu finanšu instrumentu 
veidā, kas paredzēts pētījumiem un — ar 
konkrētiem nosacījumiem — arī darbiem, 
saskaņā ar ierosināto Regulu par Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(EISI regula). Tas dos iespēju sniegt 
pielāgotu atbalstu tiem kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas nav 
dzīvotspējīgi pašreizējā regulējumā un 
tirgus apstākļos, tiktāl, cik tie ir saskaņā ar 
Savienības iekšējā enerģijas tirgus tiesību 
aktiem. Šādam finansiālajam atbalstam 
vajadzētu nodrošināt vajadzīgo sinerģiju ar 
finansējumu saskaņā ar citām Savienības 
rīcībpolitikām. Konkrētāk, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
finansēs Eiropas nozīmes 
energoinfrastruktūru, bet struktūrfondi 
finansēs vietējas vai reģionālas nozīmes 
viedos energosadales tīklus. Tādējādi divi 
finansējuma avoti viens otru papildinās.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „energoinfrastruktūra” ir jebkādas 
materiālas iekārtas, kas paredzētas 
elektroenerģijas vai gāzes pārvadei un 

1. „energoinfrastruktūra” ir jebkādas 
materiālas iekārtas, kas paredzētas 
elektroenerģijas vai gāzes pārvadei un 
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sadalei, naftas vai oglekļa dioksīda 
transportēšanai, elektroenerģijas vai gāzes 
glabāšanai, un kas atrodas Savienības 
teritorijā vai savieno Savienību ar vienu vai 
vairākām trešām valstīm;

sadalei, tostarp sašķidrinātas dabasgāzes 
pieņemšanas, regazifikācijas un 
dekompresijas iekārtas, naftas vai oglekļa 
dioksīda transportēšanai, elektroenerģijas,
gāzes vai oglekļa dioksīda glabāšanai, un 
kas atrodas Savienības teritorijā vai 
savieno Savienību ar vienu vai vairākām 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārvades sistēmas operators vai sadales 
sistēmas operators, vai cits operators vai 
ieguldītājs, kas realizē kopējas 
ieinteresētības projektu; vai

a) pārvades sistēmas operators vai sadales 
sistēmas operators, vai cits operators vai 
ieguldītājs, kas realizē kopējas 
ieinteresētības projektu, kā noteikts šajā 
regulā;

Or. en

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a „Aģentūra” ir Energoregulatoru 
sadarbības aģentūra, kas izveidota ar 
Regulu (EK) Nr. 713/2009;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – 5.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b „Reģionālā grupa” ir grupa, kura 
izveidota atbilstoši I pielikumā 
noteiktajiem prioritārajiem koridoriem, 
kurā var iekļaut dalībvalstu un valsts 
regulatīvo iestāžu pārstāvjus, pārvades 
sistēmu operatorus, iespējamos atbilstošos 
projektu virzītājus un organizācijas, kuras 
pārstāv ražotājus un sadales sistēmu 
operatorus, kā arī Komisiju, Aģentūru un 
abus PSOET, un kuras uzdevums ir 
sadarboties kopējas ieinteresētības 
projektu atlases procesā un uzraudzīt to 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
2. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c „konsenss” ir grupas lēmumu 
pieņemšanas procesa iznākums ar 
procesa dalībnieku vienprātīgu vai 
nevienprātīgu piekrišanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido Savienības sarakstu ar 
kopējas ieinteresētības projektiem. 
Sarakstu pārskata un atjaunina pēc 
nepieciešamības reizi divos gados. Pirmo 
sarakstu pieņem ne vēlāk kā līdz 2013. 
gada 31. jūlijam.

svītrots
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Or. en

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Projekta virzītāji attiecīgajai Grupai 
iesniedz pieteikumu kopējas 
ieinteresētības projektu atlasei saskaņā ar 
III pielikuma 2. sadaļas 1) punktu trīs 
mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības un procedūras pārredzamības labad laika uzskaitījums visiem termiņiem būtu 
jāsāk līdz ar šīs regulas stāšanos spēkā.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra Grupa saskaņā ar III pielikumā 
2. sadaļā izklāstīto procedūru sagatavo
ierosināto kopējas ieinteresētības projektu 
sarakstu atbilstīgi tam, kāds ir katra 
projekta devums I pielikumā minēto
energoinfrastruktūras prioritāro koridoru 
un jomu īstenošanā, un atbilstīgi to 
atbilstībai 4. pantā minētajiem kritērijiem. 
Katram atsevišķam projekta 
priekšlikumam ir vajadzīgs tās(to) 
dalībvalsts(-u) apstiprinājums, uz kuru 
teritoriju šis projekts attiecas.

3. Katra Grupa sagatavo reģionālo 
ierosināto kopējas ieinteresētības projektu 
sarakstu, ņemot vērā:

– III pielikuma 2. sadaļā izklāstīto 
procedūru; un
– katra projekta devumu
energoinfrastruktūras prioritāro koridoru 
un jomu mērķu īstenošanā, kā noteikts 
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I pielikumā; un

– katra projekta atbilstību 4. panta 1. un 
2. punktā minētajiem kritērijiem; un
– novērtējumu par katra projekta 
atbilstību katram specifiskajam 
kritērijam, kas noteikts 4. panta 2. punkta 
a)–e) apakšpunktā un kas piemērojams 
katrai projektu kategorijai, un saskaņā ar 
4. panta 3. punktu; un
– devumu teritoriālās kohēzijas mērķu 
sasniegšanā.

Or. en

Pamatojums

Lisabonas līgums ar LES un LESD starpniecību nosaka, ka teritoriālā kohēzija un 
solidaritātes starp dalībvalstīm veicināšana enerģētikas jomā ir Savienības vispārīgi mērķi un 
šajā jomā piešķir Savienībai ar dalībvalstīm dalītu kompetenci (LESD 174 pants un 
194. panta 1. punkts). Vajadzētu precizēt, ka katram projektam jāveic nevis novērtējums 
attiecībā pret vienu kritēriju, bet daudzkritēriju novērtējums, kas precīzāk atspoguļotu 
ieguvumus no katra projekta un to devumu Eiropas enerģētikas un klimata politikas mērķu 
sasniegšanā.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes 
projektiem, kas ietilpst kādā no II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajām 
kategorijām, katra Grupa ne vēlāk kā sešus
mēnešus pirms tam, kad tiek pieņemts 
1. punktā minētais Savienības saraksts, 
savu ierosināto kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstu iesniedz 
Energoregulatoru sadarbības aģentūrai 
(„Aģentūra”).

Attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes 
projektiem, kas ietilpst kādā no 
II pielikuma 1. un 2. punktā minētajām 
kategorijām, katra Grupa ne vēlāk kā trīs
mēnešus pēc termiņa, kas minēts 2.a 
pantā, savu ierosināto kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstu iesniedz 
Energoregulatoru sadarbības aģentūrai 
(„Aģentūra”).

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst 
kādā no II pielikuma 3. un 4. punktā 
minētajām kategorijām, katra Grupa ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad 
tiek pieņemts 1. punktā minētais 
Savienības saraksts, savu ierosināto 
kopējas ieinteresētības projektu sarakstu 
iesniedz Komisijai.

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst 
kādā no II pielikuma 3. un 4. punktā 
minētajām kategorijām, katra Grupa ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pēc termiņa, kas 
minēts 2.a pantā, savu ierosināto kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstu iesniedz 
Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kad reģionālā grupa gatavo 
ierosināmo kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstu, katram atsevišķam 
projekta priekšlikumam ir vajadzīgs to 
dalībvalstu apstiprinājums, uz kuru 
teritoriju šis projekts attiecas.
Ja dalībvalsts atsakās izvēlēties kādu 
reģionālās grupas kopējas ieinteresētības 
projektu, atteikumam jāpievieno:
a) lēmuma argumentēts pamatojums;
b) detalizēts un samērīgs plāns 
alternatīviem pasākumiem, kas vajadzīgi, 
lai sasniegtu noraidītā projekta mērķus, 
ar noteikumu, ka tajā ir ievēroti tāda paša 
līmeņa ekonomiskā efektivitāte un ka tas 
sniedz līdzvērtīgu ieguvumu citām 
dalībvalstīm, nepalielinot to izdevumus;
Ja vismaz viena cita dalībvalsts iebilst pret 
tās dalībvalsts(-u) lēmumu, kura(-s) 
teritorijā ir paredzēts īstenot projektu, 
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lietu nodod Aģentūrai atzinuma 
sniegšanai par ierosinātā projekta 
piemērotību tam, lai pabeigtu Savienības 
iekšējā enerģētikas tirgus izveidi, 
sasniegtu enerģētikas un klimata politikas 
mērķus un nodrošinātu piegādes drošību. 
Kamēr Aģentūra nav sniegusi atzinumu, 
Grupas ierosinātais projektu saraksts tiek 
atlikts.
Ja Aģentūra uzskata, ka projektu var 
uzskatīt par kopējas ieinteresētības 
projektu, attiecīgām dalībvalstīm, 
Aģentūrai un Komisijai jāpārskata 
dalībvalstu argumentētais pamatojums, 
lai pārliecinātos, vai var atrast tādu 
risinājumu, ka projektu varētu iekļaut 
Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, lemjot par projekta noraidīšanu, jāņem vērā Eiropas intereses. Ar Komisijas un 
Aģentūras palīdzību jānodrošina neitrāli un vienādi atlases procesa noteikumi, kad runa ir 
par konkurējošiem projektiem.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes 
projektiem, kas ietilpst kādā no
II pielikuma 1. un 2. punktā minētajām 
kategorijām, Aģentūra divu mēnešu laikā 
kopš dienas, kad tā saņēmusi 4. punkta 
pirmajā daļā minēto ierosināto kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstu, iesniedz 
Komisijai atzinumu par ierosināto kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstu, jo īpaši 
ņemot vērā, vai visas Grupas ir 
konsekventi piemērojušas 4. pantā minētos 
kritērijus, un analīzes rezultātus, ko 
veikuši elektroenerģijas un gāzes PSOET 

5. Attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes 
projektiem, kas ietilpst kādā no
II pielikuma 1. un 2. punktā minētajām 
kategorijām, Aģentūra trīs mēnešu laikā 
kopš dienas, kad tā saņēmusi 4. punkta 
pirmajā daļā minētos ierosinātos kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstus, iesniedz 
Komisijai pamatotu ieteikumu, ierosinot:
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saskaņā ar III pielikuma 2.6. punktu.

– katram reģionālajam sarakstam 
projektu sakārtojumu grupās prioritārā 
secībā, ierobežotā skaitā kategoriju 
atbilstoši to prioritātei;
– vienotu visas Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstu, kas 
apvienots atbilstoši grupām.
Analīzē Aģentūra ņem vērā 4. pantā 
minētos kritērijus, elektroenerģijas un 
gāzes PSOET saskaņā ar III pielikuma 
2.6. punktu veiktās analīzes rezultātus un 
to piemērošanas konsekvenci visās 
Grupās. Aģentūra ņem vērā arī projektu 
atbilstību tīkla saskanīgai paplašināšanai 
attiecībā uz ekonomisko efektivitāti, 
pārrobežu darbības integrāciju, kā arī 
katra reģiona īpašo potenciālu, kā 
vislabāk dot ieguldījumu ES enerģētikas 
un klimata politikas mērķu sasniegšanā.

Or. en

Pamatojums

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir 
saņemts Aģentūras ierosinātais kopējas 
ieinteresētības projektu saraksts, Komisija 
sagatavo visas Savienības kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstu, kas 
sakārtots grupās, vienlaikus nodrošinot, 
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ka tiek pievērsta pietiekama uzmanība
perifērām un mazām dalībvalstīm un 
mērķim novērst energoizolāciju ES līdz 
2015. gadam. Sarakstu pārskata un pēc 
vajadzības atjaunina ik pēc diviem gadiem 
saskaņā ar Savienības desmit gadu tīklu 
attīstības plāniem un atbilstoši 
procedūrai, kas noteikta šā panta 3.–6.a 
punktā.

Or. en

Pamatojums

Uzmanības pievēršana perifērām dalībvalstīm un „enerģijas salu” novēršanai ir saskaņā ar 
2011. gada 4. februāra Padomes secinājumiem.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
3. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Komisija iepazīstina reģionālās grupas 
ar Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu rezultātu detalizētu pamatojumu 
un to publisko.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu pārredzamības principu.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projekti atbilst 
šādiem vispārīgiem kritērijiem:

1. Kopējas ieinteresētības projekti atbilst 
šādiem vispārīgiem atbilstības kritērijiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) projekts atbilst ES enerģētikas un 
klimata politikas mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) projekts dod būtisku ieguldījumu 
I pielikumā minēto energoinfrastruktūras 
prioritāro koridoru un jomu mērķu 
sasniegšanā un ir izvērtēts saskaņā ar šā 
panta 2. un 3. punktu; un

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) projektā ir iesaistītas vismaz divas 
dalībvalstis, ja tas vai nu tieši šķērso vienas 
vai vairāku dalībvalstu sauszemes vai jūras 
robežu vai atrodas vienas dalībvalsts 
teritorijā, bet tam tomēr ir ievērojama 
pārrobežu ietekme, vai iekšējas 
stiprināšanas gadījumā — projekts ir 
saistīts ar pārrobežu starpsavienojumu, kā 
izklāstīts IV pielikuma 1. punktā, vai tā 
mērķis ir savienot salas un perifērus 
reģionus ar Savienības centrālajiem 
reģioniem;
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Or. en

Pamatojums

Atbilstoši atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas attīstībai, ir nepieciešams atbalstīt 
atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas integrāciju iekšējās pārvades uzlabošanas 
projektos, ja tie uzlabo pārrobežu pārvadi saskaņā ar IV pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus integrācija, konkurence un 
sistēmas elastība;

– tirgus integrācija, konkurence un 
sistēmas elastība; īpaši uzsverot 
pieaugošos pārrobežu starpsavienojumus 
un pārvades sastrēgumu novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

enerģijas integrācija tīklā un pārvade no 
ražošanas vietām uz lielākajiem patēriņa 
centriem un glabāšanas vietām;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– oglekļa dioksīda transportēšanas 
noturības un drošības palielināšana;

– oglekļa dioksīda transportēšanas vai 
uzglabāšanas noturības un drošības 
palielināšana;
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sarindojot projektus pēc tā, kā tie sekmē 
tās pašas prioritātes īstenošanu, pienācīgu 
uzmanību pievērš tam, cik steidzams ir 
katrs ierosinātais projekts, lai sasniegtu 
enerģētikas politikas mērķus — tirgus 
integrāciju un konkurenci, ilgtspējību un 
apgādes drošību —, cik daudzas 
dalībvalstis katrs projekts ietekmē un kādā 
mērā tas ir komplementārs ar citiem 
ierosinātajiem projektiem. Attiecībā uz 
projektiem, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta e) apakšpunktā minētajā 
kategorijā, pienācīgu uzmanību pievērš arī
projekta skarto lietotāju skaitam, gada 
energopatēriņam un no elastīgas 
dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

4. Sarindojot projektus pēc tā, kā tie sekmē 
tās pašas prioritātes īstenošanu, pienācīgu 
uzmanību pievērš:

– katra ierosinātā projekta steidzamībai, 
lai sasniegtu enerģētikas politikas mērķus 
— tirgus integrāciju un konkurenci, 
ilgtspējību un apgādes drošību;
– tam, cik daudzas dalībvalstis katrs 
projekts ietekmē, ar noteikumu, ka netiek 
diskriminēta neviena dalībvalsts tās 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ;
– tam, kādā mērā tas ir komplementārs ar 
citiem ierosinātajiem projektiem;
– projektiem, kuros piedalās operatori no 
citām dalībvalstīm papildus tām, kuru 
teritorijā projekts tiek veikts;
– attiecībā uz projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajā kategorijā, projekta skarto 
lietotāju skaitam, gada energopatēriņam un 
no neapturamiem enerģijas avotiem 
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saražotas enerģijas īpatsvaram teritorijā, 
kur atrodas lietotāji.

Or. en

Pamatojums

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Projekta virzītāji izstrādā īstenošanas 
plānu, kas jāapstiprina Aģentūrai, lai 
īstenotu kopējas ieinteresētības projektus. 
Plānā iekļauj priekšizpētes un 
projektēšanas pētījumu, regulatīvo iestāžu 
apstiprināšanas, celtniecības un laišanas 
ekspluatācijā grafiku un 11. panta 
3. punktā minēto atļaujas piešķiršanas 
grafiku. Pārvades sistēmu operatori, 
sadales sistēmu operatori vai citi operatori 
realizē kopējas ieinteresētības projektu 
savā jomā neatkarīgi vai sadarbībā ar 
operatoriem no citām dalībvalstīm.
Aģentūra arī konsultē grupas par 
regulatīvo aspektu īstenošanas iespējām, 
jo īpaši par regulatīvās apstiprināšanas 
grafiku.

Or. en

Pamatojums

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
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building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) attiecīgā gadījumā — vai ir 
aizkavēšanās salīdzinājumā ar īstenošanas 
plānu, aizkavēšanās iemeslus un citu 
piedzīvoto grūtību aprakstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā ir aizkavējusies par 
vairāk nekā diviem gadiem salīdzinājumā 
ar īstenošanas plānu, un aizkavēšanās 
iemesli nav no virzītāja atbildības jomas:

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) Tiklīdz kavēšanās ir sasniegusi divus 
gadus, projekta virzītājs trīs mēnešu laikā 
akceptē viena vai vairāku citu operatoru 
vai ieguldītāju ieguldījumus, kā noteikts 
2. panta 5. punktā, lai īstenotu projektu 
Attiecīgais operators, kura teritorijā atrodas 
ieguldījumu objekts, sniedz īstenotājam(-
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informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;

iem) operatoram(-iem) vai ieguldītājam(-
iem) visu ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
sistēmai un dara visu iespējamo, lai 
atvieglinātu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja projekta virzītājs nav ievērojis 
a) apakšpunktu, Komisija divu mēnešu 
laikā nāk klajā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, kurā var piedalīties ikviens 
projekta virzītājs, kā noteikts 2. panta 
5. punktā, lai īstenotu projektu atbilstīgi 
pieņemtajam grafikam.

Or. en

Pamatojums

Kopējas ieinteresētības projekti ir prioritāri, un jau tiek pieļauta kavēšanās līdz diviem 
gadiem. Kavēšanās, kas pārsniedz minēto laikposmu, nav pieļaujama, izņemot iemeslus, kas 
nav projekta virzītāja kontrolē. Šajā ziņā jābūt skaidriem projekta virzītāja pienākumiem, kā 
arī laika ierobežojumiem tālākai Komisijas rīcībai. Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir 
efektīvs pasākums, kā izvairīties no procesa apstāšanās un veicināt tirgus integrāciju.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kopējas ieinteresētības projektu, ja vēl nav 
sākušies būvniecības darbi vai nav 
finansiālu saistību par aprīkojuma 
piegādi, var svītrot no Savienības kopējas 
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ja: ieinteresētības projektu saraksta saskaņā ar 
3. panta 6.a punkta otrajā teikumā minēto 
procedūru, ja:

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no neskaidrību radīšanas ieguldītājiem, projekts, kurā ir sasniegta noteikta 
norises stadija, vairs nav svītrojams no kopējas ieinteresētības projektu saraksta.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
5. pants – 7.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Lai uzraudzītu infrastruktūras tīkla 
sadarbspēju, projekta virzītāji savos 
priekšlikumos apsver projekta integrāciju 
ar operatīvās koordinācijas sistēmu, kas 
minēta 14.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
5. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Tiklīdz kopējas ieinteresētības projekts 
ir gatavs īstenošanai, Aģentūra uzrauga 
projekta reālo ieguldījumu to vispārīgo un 
specifisko kritēriju izpildē, kuri ir pamatā 
projekta iekļaušanai kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstā. Šim 
nolūkam Aģentūrai ir pilna piekļuve 
informācijai, kas minēta 14.a pantā, un to 
papildina ar informāciju, kura jau ir 
Aģentūras rīcībā Regulas (ES) 
Nr. 1227/2011 īstenošanas rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PR\890818LV.doc 29/67 PE480.775v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) apmeklēt attiecīgās reģionālās grupas 
sanāksmes un atskaitīties tajās;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecīgās dalībvalstis sadarbojas ar 
Eiropas koordinatoru, tam pildot 2. un 4. 
punktā minētos uzdevumus.

5. Attiecīgās dalībvalstis pilnībā sadarbojas 
ar Eiropas koordinatoru, tam pildot 2. un 
4. punktā minētos uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija trīs mēnešu laikā kopš šis regulas 
stāšanās spēkā izdod vadlīnijas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm definēt piemērotus 
pasākumus un lai nodrošinātu to vides 
novērtējuma procedūru saskanīgu 
piemērošanu, kas nepieciešamas kopējas 
ieinteresētības projektiem saskaņā ar ES 
tiesību aktiem. Komisija uzrauga vadlīniju 
īstenošanu ciešā sadarbībā ar 
reģionālajām grupām saskaņā ar 
11.a panta 3. punktu.
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Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) koordinētā shēma: visaptverošais 
lēmums var sastāvēt no vairākiem 
atsevišķiem juridiski saistošiem 
lēmumiem, ko izdod kompetentā iestāde un 
citas attiecīgās iestādes. Kompetentā 
iestāde katrā gadījumā atsevišķi izveido
darba grupu, kurā tiek pārstāvētas visas 
attiecīgās iestādes, lai izstrādātu atļauju 
piešķiršanas procedūras plānu un 
uzraudzītu tā īstenošanu. Attiecībā uz 
11. panta 1. punktu kompetentā iestāde 
nosaka saprātīgu termiņu, kurā jāpieņem 
atsevišķie lēmumi. Kompetentā iestāde var 
pieņemt atsevišķu lēmumu citas attiecīgās 
valsts iestādes vietā, ja minētā cita iestāde 
šādu lēmumu nepieņem noteiktajā termiņā 
un ja aizkavēšanos nevar pamatot ar 
iemesliem, kas pārsniedz attiecīgās valsts 
iestādes kontroles iespējas. Kompetentā 
iestāde var atcelt citas valsts iestādes 
atsevišķu lēmumu, ja tā uzskata, ka 
lēmums nav pietiekami pamatots, proti, 
attiecīgā iestāde nav izklāstījusi 
pietiekamus pierādījumus. Kompetentā 
iestāde nodrošina, ka tiek ievērotas 
attiecīgās starptautisko un Savienības 
tiesību aktu prasības, un tai pienācīgi 
jāpamato savs lēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai noteiktu atļauju piešķiršanas 
procedūras sākumu, projekta virzītājs(-i) 
attiecīgās dalībvalsts(-u) kompetentajai 
iestādei rakstiski paziņo par projektu, un 
paziņojumā pietiekami detalizēti izklāsta 
projektu. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā 
kopš paziņojuma saņemšanas kompetentā 
iestāde vai nu rakstiski akceptē 
paziņojumu, vai arī to noraida, ja uzskata, 
ka projekts vēl nav gatavs atļauju 
piešķiršanas procedūrai. Noraidījuma 
gadījumā kompetentā iestāde savu lēmumu 
pamato un precizē pieteikuma 
iesniedzējam visu nepieciešamo papildu 
informāciju, minot pieprasīto datu veidu, 
avotu un īpašības. Par atļauju piešķiršanas 
procedūras sākumu uzskata dienu, kad 
kompetentā iestāde paraksta paziņojuma 
akceptēšanu. Ja iesaistītas divas vai 
vairākas dalībvalstis, par atļauju 
piešķiršanas procedūras sākumu uzskata 
dienu, kad pēdējā attiecīgā kompetentā 
iestāde akceptē paziņojumu. Dalībvalstis 
vajadzības gadījumā var noteikt īsāku 
termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) oficiālā atļauju piešķiršanas procedūra, 
kas aptver periodu no iesniegtās 
pieteikuma dokumentācijas akceptēšanas 
līdz brīdim, kad kompetentā iestāde 

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

pieņem visaptverošu lēmumu, nepārsniedz 
vienu gadu. Dalībvalstis vajadzības 
gadījumā var noteikt īsāku termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja ir beidzies visaptveroša lēmuma 
pieņemšanai noteiktais termiņš, 
kompetentā iestāde vai — ja tiek piemērots 
9. panta 2.b punkts — kompetentā iestāde 
kopā ar attiecīgajām iestādēm viena 
mēneša laikā pēc termiņa beigām iesniedz 
kompetentajai grupai argumentētu 
kavējuma pamatojumu un to informē par 
pasākumiem, kas veikti vai tiks veikti, lai 
pabeigtu atļauju piešķiršanas procedūru ar 
pēc iespējas mazāku kavēšanos. Grupa var 
pieprasīt, lai kompetentā iestāde regulāri 
ziņo par virzību šajā sakarā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Kopējas ieinteresētības projektu prioritārā 
statusa un atļauju piešķiršanas 
procedūras uzraudzība
1. Kompetentā iestāde un attiecīgās valstu 
iestādes ziņo Grupas sanāksmēs par 
atļauju piešķiršanas procedūru virzību 
kopējas ieinteresētības projektos.
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2. Eiropas Komisija nosaka, rīko un 
publisko apbalvojumu, ko piešķir 
ierobežotam skaitam kompetento iestāžu 
un to darbiniekiem par viņu izcilo 
veikumu atļauju piešķiršanas procedūrās 
attiecībā uz ieinteresēto personu 
iesaistīšanu, inovatīvu prakšu 
izmantošanu un kopējo efektivitāti. 
Apbalvojumu attiecina arī uz dalībvalstu 
ieviestiem valsts un pārrobežu 
mehānismiem labākās prakses un spēju 
attīstīšanas zinātības apmaiņai 
enerģētikas infrastruktūras atļauju 
piešķiršanas jomā.
3. Dalībvalstis 10 mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā ziņo Komisijai un 
reģionālajām grupām par veiktajiem 
pasākumiem saskaņā ar 8. panta 3. un 
4. punktu, 9. panta 1. , 2.b, 3. un 
4. punktu un 10. panta 1. punktu. 
Komisija uzrauga panākto progresu un 
divu mēnešu laikā vajadzības gadījumā 
paziņo dalībvalstīm par nepieciešamību 
veikt korektīvus pasākumus.
4. Ja dalībvalstis noteiktos pasākumus 
neveic trīs mēnešu laikā pēc Komisijas 
paziņojuma, kas minēts 3. punktā, vai 
kompetentā iestāde un attiecīgās iestādes 
saskaņā ar 9. panta 1. un 2.b punktu divu 
mēnešu laikā neievēro ziņošanas 
pienākumus, kas noteikti 11. panta 
6. punktā un 11.a panta 1. un 3. punktā, 
Komisija var dalībvalstīm noteikt 
sankcijas saskaņā ar 5. punktu.
5. Saskaņā ar 4. punktu Komisija var 
neizmaksāt Savienības finansiālo 
atbalstu, kas noteikts 15. pantā, 
projektiem, kas tiek īstenoti attiecīgajā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Kavēšanās atļauju izsniegšanas procedūrā izrādījās lielākais šķērslis pārrobežu 
infrastruktūras izmantošanā, un to vidējais ilgums bija 12 gadi. Tā kā 3 gadu termiņa 
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noteikšana var negatīvi ietekmēt atļauju piešķiršanas procedūras, ir nepieciešami citi pozitīvi 
un negatīvi stimuli, lai novērstu šo galveno kavējumu un procesa apstāšanās cēloni. 
Dalībvalstīm jānodrošina atbilsme šīs regulas administratīvajiem un organizatoriskajiem 
noteikumiem, lai ātrāk noritētu atļauju piešķiršanas process un tiktu efektīvāk un lietderīgāk 
izmantoti resursi valsts mērogā.

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Viena mēneša laikā pēc Aģentūras 
atzinuma saņemšanas Komisija sniedz savu 
atzinumu par metodoloģiju.
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Or. en

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Metodoloģiju izmanto izmaksu un 
ieguvumu analīzei, ko veic visiem 
tālākajiem elektroenerģijas vai gāzes tīkla 
attīstības desmit gadu plāniem, kurus 
izstrādā elektroenerģijas PSOET un gāzes 
PSOET saskaņā ar 8. pantu Regulā (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulā (EK) Nr. 
715/2009. Lai varētu rīkot kopējas 
ieinteresētības projektu atlases pirmo 
kārtu pēc šīs regulas stāšanās spēkā un 
vienu gadu ilgā pārejas perioda laikā, 
elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET 
ilgākais trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā izstrādā piemērojamo 
izmaksu un ieguvumu analīzes 
metodoloģiju. Šo metodoloģiju izstrādā 
ciešā sadarbībā ar Aģentūru un Komisiju. 
Komisija metodoloģiju juridiski 
apstiprina, ievērojot šajā punktā norādīto 
termiņu. Vēlāk metodoloģiju atjaunina 
saskaņā ar šo pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Elektrības uzglabāšana ir liberalizēta darbība; attiecībā uz gāzes uzglabāšanu apakšzemes 
krātuvēs var pieņemt reglamentējošus noteikumus, bet var arī nepieņemt.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Valstu regulatīvās iestādes sadarbībā 
ar Aģentūru izstrādā atbilstīgu rādītāju 
kopumu, ar kuru palīdzību dalībvalstīs 
var salīdzināt ieguldījumu vienības 
izmaksas projektu virzītāju projektos; ja 
Aģentūra uzskata par nepieciešamu, 
sadarbībā ar valstu energoregulatoriem 
tiek veikta ieguldījumu izmaksu 
salīdzinoša novērtēšana, lai pārliecinātos 
par to efektivitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
13. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Valstu regulatīvās iestādes un 
Aģentūra informē Komisiju par 
gadījumiem, kad ieguldījumu izmaksas 
būtiski palielinās. Pamatojoties uz šo 
informāciju, Komisija var nākt klajā ar 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
kurā var piedalīties ikviens projekta 
virzītājs, lai uzbūvētu šo projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – pirmā daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmējdarbības plānu, kurā izvērtēta 
projekta finansiālā dzīvotspēja, tostarp 
izraudzītais finansēšanas variants un —
attiecībā uz kopējas ieinteresētības 
projektiem, kas ietilpst I pielikuma
2. punktā minētajā kategorijā — tirgus 
testēšanas rezultātus.

b) uzņēmējdarbības plānu, kurā izvērtēta 
projekta finansiālā dzīvotspēja, tostarp 
izraudzītais finansēšanas variants un —
attiecībā uz kopējas ieinteresētības 
projektiem, kas ietilpst II pielikuma
2. punktā minētajā kategorijā — tirgus 
testēšanas rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par projektiem, kas iekļauti pirmajā 
Savienības kopējas ieinteresētības projektu 
sarakstā, projekta virzītāji pieprasījumu
iesniedz līdz 2013. gada 30. septembrim.

Par projektiem, kas iekļauti pirmajā 
Savienības kopējas ieinteresētības projektu 
sarakstā, projekta virzītāji pieprasījumus
iesniedz vēlākais divus mēnešus pēc pirmā 
saraksta pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sešu mēnešu laikā kopš dienas, kad pēdējā 
iesaistītā valsts regulatīvā iestāde ir 
saņēmusi pēdējo pieprasījumu, valstu 
regulatīvās iestādes pēc apspriešanās ar 
attiecīgo projekta virzītāju(-iem) pieņem 
kopīgu lēmumu par ieguldījumu izmaksu 
sadali, kas jāsedz katram sistēmas 
operatoram saistībā ar minēto projektu, un 

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

par izmaksu iekļaušanu tīkla tarifos. Valstu 
regulatīvās iestādes var pieņemt lēmumu 
sadalīt tikai daļu no izmaksām, ciktāl tās 
attiecīgajai infrastruktūrai nav 
atlīdzinātas ar cita veida atlīdzību, vai 
sadalīt izmaksas starp vairākiem kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
vienā projektu kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadalījuma lēmumu publicē. Izmaksu sadalījuma lēmumu publicē.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadalījuma lēmumu publicē. Izmaksu sadalījuma lēmumu publicē.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valstu regulatīvo iestāžu lēmumā par 
šādu stimulu piešķiršanu ņem vērā 
rezultātus izmaksu un ieguvumu analīzei, 
kuras pamatā ir saskaņā ar 12. pantu 
izstrādātā metodoloģija, un jo īpaši 

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

īpaši projekta pozitīvas papildu sekas 
reģionālā vai Savienības mērogā, un tās 
rezultātus. Valstu regulatīvās iestādes 
izsver arī specifiskos riskus, kas rodas 
projekta virzītājam(-iem), veiktos riska 
mazināšanas pasākumus un šāda riska 
profila pamatojumu, ņemot vērā projekta 
pozitīvo neto ietekmi, salīdzinot ar mazāk 
riskantu alternatīvu. Atbilstīgie riski ietver 
riskus, kas saistīti ar jaunām pārvades 
tehnoloģijām gan uz sauszemes, gan jūrā, 
riskus, kas saistīti ar izmaksu nepietiekamu 
atgūstamību un attīstības riskus.

Or. en

Pamatojums

Valstu regulatīvās iestādes neatkarīgi izvērtē konkrētā projekta virzītāja veikto izmaksu un 
ieguvumu analīzi.

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līdz 2013. gada 31. jūlijam katra valsts 
regulatīvā iestāde publicē savu 
metodoloģiju un kritērijus, ko izmanto, lai 
novērtētu ieguldījumus elektroenerģijas un 
gāzes infrastruktūras projektos un to 
radīto augstāko risku, kā arī attiecīgās 
iniciatīvas, kas minētas šā panta 
1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
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Operatīvā koordinācija
1. Lai nodrošinātu Savienības enerģētikas 
infrastruktūras, tostarp kopējas 
ieinteresētības projektu, drošu un efektīvu 
darbību, elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET sešu mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā iesniedz Aģentūrai 
attiecīgus priekšlikumus par to, kā plānot 
un īstenot atbilstīgu operatīvo 
koordināciju reāllaikā. 
2. Priekšlikumos iekļauj:
a) pilnīgas funkcionālās specifikācijas, 
kurās skaidri norādīta informācija, kas 
katrā savstarpēji savienotajā teritorijā 
jāvāc visiem savstarpēji savienotas 
pārvades sistēmas operatoriem un ar ko 
tiem jāapmainās; 
b) pārvaldības modeļus, tostarp 
īpašumtiesības;
c) īstenošanas grafikus,
3. Trīs mēnešu laikā pēc šo priekšlikumu 
saņemšanas dienas Aģentūra publicē 
pamatotu atzinumu par tiem.
4. Trīs mēšu laikā pēc Aģentūras 
atzinuma saņemšanas Komisija dod 
rīkojumu elektroenerģijas PSOET un 
gāzes PSOET sākt atbilstīgas operatīvās 
koordinācijas īstenošanu.
5. Regulas 2.a pantā minētā operatīvā 
informācija tiek darīta pieejama reāllaikā 
visiem savstarpēji saistītu sistēmu 
operatoriem un Aģentūrai. Ikviens 
sistēmas operators izveido kontaktpunktu, 
kuram jāsniedz Aģentūrai un citiem 
sistēmas operatoriem atbildes uz 
jautājumiem par šo informāciju. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā arvien pieaug tīkla sarežģītība un savstarpējā atkarība, ir nepieciešama operatīvo 
sistēmu koordinācija Eiropas līmenī, lai vāktu informāciju reāllaikā par elektrības un gāzes 
pārrobežu apmaiņu un par šo resursu relatīvajām cenām, lai Komisijai, dalībvalstīm, 
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regulatoriem un pārvades sistēmu operatoriem sniegtu lietderīgu informāciju, kas tiem 
nepieciešama infrastruktūras tīklu drošai un efektīvai darbībai un turpmākajai plānošanai.

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori:

– izvērtējot projekta komerciālo 
dzīvotspēju, ņem vērā lēmumu par 
stimuliem un tā pamatojumu, kas minēts 
14. panta 3. punktā,  un
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– attiecībā uz elektroenerģijas 
uzglabāšanu hidroakumulācijas 
elektrostacijās tiek vērtēta to komerciālā 
dzīvotnespēja, ņemot vērā visu ieņēmumu 
plūsmu visaptverošu novērtējumu 
dažādajos biznesa plānu scenārijos, kuri 
atspoguļo dažādus piemērojamos 
regulatīvos režīmus.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla uzglabāšanu hidroakumulācijas elektrostacijās vērtēt zemāk par gāzes 
uzglabāšanu, jo šim infrastruktūras veidam var būt liela nozīme enerģijas pārrobežu plūsmu 
regulācijā. Tomēr, vērtējot šā infrastruktūras veida dzīvotspēju, jāņem vērā visas iespējamās 
tiešās un netiešās ieņēmumu plūsmas, piemēram, tās, kas rodas, optimizējot plašāku 
enerģētikas infrastruktūru klāstu, kā arī piemērojamo regulatīvo režīmu. Finansiālu atbalstu 
var sniegt tikai tām infrastruktūrām, kas nav komerciāli dzīvotspējīgas.

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Savienības finansiālo atbalstu ir 
tiesīgi saņemt tikai projekti, kas ietilpst 
IV pielikuma 1. un 2. punktā minētajās 
kategorijās, kā tas norādīts šīs regulas 
15. panta 1., 2. un 3. punktā, ja iesaistītie 
operatori ievēro spēkā esošos ES tiesību 
aktus, kas reglamentē Savienības iekšējo 
elektroenerģijas un gāzes tirgu, proti, 
Direktīvu 2009/72/EK un Direktīvu 
2009/73/EK.

Or. en

Pamatojums

Lai īstenotu ES enerģētikas politikas mērķus — nodrošināt piegādes drošumu un 
konkurētspēju –, būtiski faktori ir tirgus integrācija un konkurence. Tomēr dažas dalībvalstis 
vēl nav īstenojušas otro un trešo Eiropas enerģētikas politikas paketi, kas nepieciešamas, lai 
izveidotu kopējo Eiropas enerģijas tirgu.  Tādēļ attiecīgajiem projektu virzītājiem nevajadzētu 
piešķirt tiesības saņemt ES finansiālo atbalstu.
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Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
15. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Savienības finansiālo atbalstu drīkst 
piešķirt par 14.a pantā minēto operatīvās 
koordinācijas funkciju īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– piemērojamo valsts tiesisko regulējumu 
salīdzinājums un to saistība ar vispārējās 
atļauju piešķiršanas procedūras 
efektivitāti un ietekme, kādu atstās spēkā 
esošā noteikuma attiecināšana uz valsts 
līmeņa enerģētikas infrastruktūras 
projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– labāko un inovatīvo prakšu noteikšana 
saistībā ar ieinteresēto personu
iesaistīšanu un ietekmes uz vidi 
samazināšanu atļaujas piešķiršanas 
procesu laikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ja ziņojumā par kopējas ieinteresētības 
projektu īstenošanu ir secināts, ka 
panāktais progress nav pietiekams, lai 
īstenotu ES enerģētikas un klimata 
politikas mērķus, Komisijai ne vēlāk kā 
līdz 2018. gada 30. jūnijam ir jāiesniedz 
šīs regulas pārstrādāta redakcija vai, ja 
nepieciešams, jāsagatavo likumdošanas 
priekšlikums konstatēto problēmu 
risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanas spēkā organizē informācijas 
kampaņu par enerģētikas tīkliem, kas 
izstrādāti atbilstoši gan valsts, gan 
vietējām vajadzībām.
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Or. en

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

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”): iekšējās līnijas un
starpsavienojumi starp reģiona 
dalībvalstīm, proti, starp Ibērijas pussalu 
un Franciju, un turpmākie savienojumi 
ar Viduseiropu, lai pabeigtu iekšējā tirgus 
izveidi un iekļautu enerģijas ražošanu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, un 
trešām valstīm Vidusjūras reģionā, jo īpaši, 
lai integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem iegūtu elektroenerģiju un 
tās pārvadi uz patēriņa centriem un 
glabāšanas vietām.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – ievaddaļa

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 Eiropas dienvidrietumos 
(“NSI West Gas”): gāzes infrastruktūra
ziemeļu-dienvidu abpusējām gāzes 
plūsmām Rietumeiropā, lai vēl vairāk 
diversificētu ārējos piegādes avotus un
maršrutus un uzlabotu piegāžu uz 
Viduseiropu drošību, palielinot gāzes 
piegādājamību īstermiņā un optimizējot 
esošos sašķidrinātās dabasgāzes 
terminālus un uzglabāšanas 
infrastruktūru.
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Or. en

Pamatojums

Atlantijas okeāna krasts un Ibērijas pussala ir nozīmīgi Eiropas dabasgāzes avotu 
diversifikācijai, kas liecina par pašreizējo lielo atkarību no nedaudzām piegādātājvalstīm. Tā 
var dot neatsveramu ieguldījumu Eiropas enerģētikas politikas mērķu — piegādes drošības, 
konkurences un ilgtspējības — sasniegšanā.  Izmantojot esošās infrastruktūras dotās 
priekšrocības, tā var piedāvāt iespēju rast zemāku izmaksu ievedceļu un iespēju īstenot šo 
plānu salīdzinoši ātrāk.

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
I pielikums – 12. punkts – ievaddaļa

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.

12) Pārrobežu oglekļa dioksīda tīkls: 
izveidot infrastruktūru, kas domāta oglekļa 
dioksīda transportēšanai starp dalībvalstīm 
un kopīgi ar ārpuskopienas kaimiņvalstīm 
un pastāvīgai ģeoloģiskai uzglabāšanai, 
ņemot vērā gaidāmo oglekļa dioksīda 
uztveršanas un uzglabāšanas ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
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 

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 



PR\890818LV.doc 49/67 PE480.775v01-00

LV

ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu 
elektroenerģijas sistēmu, ko raksturo mazi 
zudumi, augsta kvalitāte, apgādes drošība 
un lietošanas drošums.

izdevīgu un ilgtspējīgu elektroenerģijas 
sistēmu, ko raksturo mazi zudumi, augsta 
kvalitāte, apgādes drošība un lietošanas 
drošums.

Or. en

Pamatojums

Atbilst ierosinātajām izmaiņām IV pielikuma 1. punkta e) apakšpunktā. Viedo tīklu 
piemērošanas joma ir jāattiecina uz zema sprieguma tīkliem, kuros vislielākos ieguvumus 
pašlaik var gūt no tā izveidošanas un kuriem ir pievienots vislielākais skaits patērētāju un 
mazo elektroenerģijas ražošanas iekārtu.

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iekārtas oglekļa dioksīda pastāvīgai 
ģeoloģiskai uzglabāšanai, kas pievienotas 
iepriekš minētajiem gāzesvadiem, kurus 
izmanto vismaz divas dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – pirmā 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, 

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 



PE480.775v01-00 50/67 PR\890818LV.doc

LV

Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji.

iesnieguši projektu, ko, iespējams, varētu 
izvēlēties, un ražotājus un sadales sistēmu 
operatorus pārstāvošu organizāciju, kā arī 
Komisijas, Aģentūras un elektroenerģijas 
PSOET pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Reģionālajās grupās pārvades sistēmas neapkalpojošu operatoru  pārstāvība būtu jāveic ar 
viņus pārstāvošas asociācijas palīdzību; viņi bieži vien ir projektu virzītāji un izmanto 
infrastruktūru, kas ir nozīmīga iekšējā enerģijas tirgus un pārvades sistēmu veiksmīgai 
darbībai. Neraugoties uz to, viņu pārstāvība TADGP ne vienmēr tika nodrošināta. Valsts 
regulatoru līdzdalība nekaitēs pienākumiem un saistībām (piemēram, noteikt tarifus), kas tām 
paredzētas šajā priekšlikumā un citos saistītajos Eiropas tiesību aktos. 

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – otrā 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 elektroenerģijas 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, ko, iespējams, varētu 
izvēlēties, un attiecīgos infrastruktūras 
operatorus pārstāvošas organizācijas, kā 
arī Komisijas, Aģentūras un gāzes PSOET 
pārstāvji.

Valsts regulatīvo iestāžu un Aģentūras 
līdzdalība reģionālajās grupās neapdraud 
to mērķu un uzdevumu pildīšanu, kas tām 
noteikti šajā regulā vai Direktīvas 
2009/72/EK 36. un 37. pantā un 
Direktīvas 2009/73/EK 40. un 41. pantā 
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vai arī Regulā (EK) Nr. 713/2009.

Or. en

Pamatojums

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Grozījums Nr. 89
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 saistībā ar 
elektrību un gāzi.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Lēmumu pieņemšanas pilnvaras 
Grupās ir tikai Komisijai un dalībvalstīm. 
Pieņemtos lēmumus pienācīgi pamato 
Grupai un tiem patiesi jāatspoguļo 
III pielikuma 2. daļas 6b) apakšpunktā 
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minētā vienprātība. 

Or. en

Grozījums Nr. 91
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 enerģijas 
infrastruktūras prioritātes koridoru un 
teritoriju mērķu īstenošanu, vērtējumu par 
to, kā ir izpildīti 4. pantā noteiktie kritēriji, 
vērtējumu par to, kāds attiecīgā gadījumā 
ir projekta ieguldījums katra 4. panta 
2. punkta a) līdz e) apakšpunktā definētā 
specifiskā kritērija ievērošanā, un visu 
citu informāciju, kas būtiska projekta 
novērtēšanai. Par pietiekami labi 
sagatavotiem projektiem virzītāji iesniedz 
projekta specifisko izmaksu un ieguvumu 
analīzi, kas sagatavota atbilstīgi 12. pantā 
minētajai metodoloģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 92
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, Aģentūra 
sadarbībā ar valsts regulatīvajām 
iestādēm nodrošina, ka konsekventi tiek 
ievēroti novērtēšanas kritēriji un veikta 
izmaksu un ieguvumu analīze, vajadzības 



PR\890818LV.doc 53/67 PE480.775v01-00

LV

gadījumā ierosinot nepieciešamos 
labojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) Attiecībā uz projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 3. un 4. kategorijā, Komisija 
vērtē, cik konsekventi ir ievēroti 4. panta 
2. punkta d) un e) apakšpunktā definētie 
kritēriji. 

Or. en

Grozījums Nr. 94
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) Pēc tam, kad ir apstiprināts pirmais 
kopējas ieinteresētības projektu saraksts,
attiecībā uz visiem pārējiem pieņemtajiem 
Savienības mēroga kopējas ieinteresētības 
projektu sarakstiem 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. en

Pamatojums

TADGP pakāpeniski virzās pretī nostājai, ka ir jāiekļauj visi atbilstīgie gāzes un elektrības 
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projekti.

Grozījums Nr. 95
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 tam, kad ir apstiprināts pirmais 
kopējas ieinteresētības projektu saraksts,
attiecībā uz visiem turpmākajiem
Savienības kopējas ieinteresētības projektu 
sarakstiem 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

TADGP pakāpeniski virzās pretī nostājai, ka ir jāiekļauj visi atbilstīgie gāzes un elektrības 
projekti.

Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Saskaņā ar šā pielikuma 3. un 
4. punktu, projektu priekšlikumi, kas 
iesniegti iekļaušanai pirmajā kopējas 
ieinteresētības projektu sarakstā un kas 
pirms tam nav vērtēti atbilstīgi 8. pantam 
Regulā (EK) Nr. 714/2009 un Regulā 
(EK) Nr. 715/2009, Aģentūras 
pārraudzībā ir attiecīgi jāvērtē vai nu 
elektroenerģijas PSOET vai gāzes 
PSOET, vai tie atbilst Savienības līmeņa 
tīkla attīstības desmit gadu plānam. Pēc 
tam, kad PSOET ir sniedzis 
apstiprinājumu, uzskata, ka projekts ir 
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piemērots, lai tam veiktu novērtējumu 
atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai tīklu varētu saskanīgi paplašināt, ir jānodrošina, ka projektu priekšlikumi atbilst 
Savienības līmeņa tīkla attīstības desmit gadu plānam. Šis plāns vēl arvien būs 
pamatelements kopējas ieinteresētības projektu noteikšanā.

Grozījums Nr. 97
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 vismaz divas 
dalībvalstis un ko Komisijai iesniedz vai 
nu attiecīgās dalībvalstis, vai šo dalībvalstu 
ieceltas struktūras.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi prasībām attiecībā uz gāzi un elektrību; tā kā šī rūpniecības nozare vēl nav pilnībā 
attīstīta, prasība, lai infrastruktūra aptvertu vismaz trīs dalībvalstis ir pārāk stingra.

Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) Izvērtējot ierosinātos elektroenerģijas 
un gāzes projektus, kas ietilpst 
II pielikuma 1. punkta a)–d) apakšpunktā 
un 2. punktā minētajās kategorijās, 
ikviena Grupa, neskarot 2. panta 3. un 
4. punkta noteikumus, ņem vērā 
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projektus, kas iepriekšējās iniciatīvās, 
piemēram, TEN-E un Eiropas enerģētikas 
programmā ekonomikas atveseļošanai  ir 
atzīti par Savienības intereses projektiem.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkstētu pieļaut, ka tiek apturēti vēl nepabeigti projekti, kas jau tika apstiprināti un kam ir 
piešķirts finansējums saskaņā ar TEN-E vai EEPR.

Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6b) Ikvienai reģionālajai grupai būtu 
jācenšas panākt vienprātība par 
projektiem, kas integrē tās ieteikti KIP 
sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 100
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 ir infrastruktūras standarta 
(N-1 noteikums) izpilde reģionālā līmenī 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 
6. panta 3. punktu;

Or. en

Pamatojums

Ja ir izveidota savstarpēji savienota infrastruktūra, ar gāzi no krātuvēm vai sašķidrināto 
dabasgāzi var apgādāt vairāk nekā vienu valsti.
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Grozījums Nr. 101
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 var būt veltīts 
iekārtām un ierīcēm jebkāda sprieguma 
līnijās. Tajā ir iesaistīti projektu virzītāji no 
vismaz trijām [p1] 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 neapturamiem enerģijas avotiem.

Or. en

Pamatojums

Viedie tīkli ir jāveido arī zema sprieguma tīklos, kur tie patlaban var dot vislielāko labumu, jo 
lielākais skaits  patērētāju un mazo elektroenerģijas ražošanas staciju ir pieslēgti tieši zema 
sprieguma tīkliem. Tā kā viedajiem tīkliem ir raksturīgs liels rūpniecisko iestrāžu un iesaistīto 
dalībnieku skaits no daudzām dalībvalstīm, tas viss veicina zinātības un tehniskās pieredzes 
uzkrāšanu un apmaiņu ar tām, tādējādi veicinot viedo tīklu ieviešanu visā Eiropā.

Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) attiecībā uz oglekļa dioksīda 
transportēšanas un uzglabāšanas 
infrastruktūru — projekts atrodas 
ģeogrāfiskā zonā, kur ir tāda 
nepieciešamība, un tas palielina oglekļa 
dioksīda transportēšanas un/vai 
uzglabāšanas infrastruktūras jaudu, vai 
projekts ir saistīts ar tādas 
mezgla/novades iekārtas izveidi, kas 
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nodrošinās turpmāko oglekļa dioksīda 
transportēšanu starp vismaz divām 
dalībvalstīm, un tajā ir iesaistīti 
nefinanciālu projektu virzītāji vismaz no 
trijām dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 4. panta 1. punktu. Paredz veicināt apmaiņu ar zinātību un kompetenci starp 
dažādiem Eiropas rūpniecības tirgus dalībniekiem vēl nepilnīgi attīstītā nozarē.

Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kā noteikts V pielikuma 10. punktā. 
minēto analīzes apgabalu izvērtē projekta 
ietekmi uz ražošanas un pārvades 
izmaksām energosistēmas mērogā un 
ietekmi uz vairumtirgus cenu dinamiku 
atbilstīgi dažādiem plānošanas
scenārijiem, turklāt ņemot vērā, kā tas 
maina energoresursu sarindojumu pēc 
saimnieciskā izdevīguma.

Or. en

Grozījums Nr. 104
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 
Savienības līmenī, tostarp pēc tā, kā ir 
atvieglināta piekļuve vietējiem piegādes 
avotiem, un pēc tam ņemot vērā sekojošo:
avotu diversifikāciju, partneru 
diversifikāciju, un maršrutu diversifikāciju,
jaunās jaudas ietekmi uz HHI indeksu, ko 
aprēķina jaudas līmenī analīzes apgabalam, 
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kā definēts V pielikuma 10. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Gāzapgādes drošību mēra, aprēķinot 
projekta pievienoto vērtību no sistēmas 
īstermiņa un ilgtermiņa noturības viedokļa 
un sistēmas atlikušās elastības uzlabošanas 
viedokļa, lai tā varētu darboties piegāžu 
pārrāvumu gadījumā saskaņā ar dažādiem 
scenārijiem, kā arī aprēķinot projekta 
nodrošināto papildu jaudu, ko mēra 
salīdzinājumā ar infrastruktūras standartu 
(N-1 noteikums) reģionālā līmenī saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 6. panta 
3. punktu.

c) Gāzapgādes drošību mēra, aprēķinot 
projekta pievienoto vērtību no Savienības 
gāzes sistēmas īstermiņa un ilgtermiņa 
noturības viedokļa un sistēmas atlikušās 
elastības uzlabošanas viedokļa, lai tā varētu 
darboties piegāžu pārrāvumu gadījumā 
saskaņā ar dažādiem Savienības līmeņa
scenārijiem, kā arī aprēķinot projekta 
nodrošināto papildu jaudu, ko mēra 
salīdzinājumā ar infrastruktūras standartu 
(N-1 noteikums) reģionālā līmenī saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 6. panta 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 106
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 
klimatisko apstākļu pārmaiņas. Ar šo 
pasākumu novērtē emisiju samazināšanas 
izmaksas, kas radīsies, īstenojot šo 
projektu, salīdzinājumā ar izmaksām, kas 
rastos, panākot līdzvērtīgu emisiju 
ietaupījumu ar ieguldījumiem alternatīvā 
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paraugpraksē.

Or. en

Pamatojums

Šis kritērijs nav kvantitatīvi noteikts, tādēļ to ir grūti izmantot par pamatu kopējas 
ieinteresētības projektu noteikšanā.

Grozījums Nr. 107
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,
vietējā ražošana, sašķidrināta dabasgāzes 
pieejamība un cena, kurināmā cenas 
(ieskaitot ogles, gāzi un naftu), elektrības 
cena, gāzes spēkstaciju ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta, uzkrāšanas iekārtu 
atrašanās vieta, oglekļa dioksīda cenas, 
pārvades tīkla struktūra un tā attīstība, 
ņemot vērā visus jaunos projektus, par 
kuriem pieņemts galīgais lēmums par 
ieguldījumiem un ko plānots laist 
ekspluatācijā līdz n+5 gada beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 108
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 
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analīzē ņem vērā situāciju dalībvalstīs, 
kuras saņem finansiālo atbalstu, lai 
nodrošinātu līdzvērtīgākus konkurences 
apstākļus un to, ka tiek ņemta vērā arī 
salīdzinoši augstākas kapitāla izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Spēju atalgot par enerģētikas infrastruktūras projektiem ietekmē apstāklis, ka dalībvalstīs, 
kas saņem finansiālo atbalstu, risks ir augstāks, un tā rezultātā arī kapitāla vērtība ir 
salīdzinoši augstāka, un izmaksu un ieguvumu analīze liecina par nelīdzvērtīgu 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 109
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 IV 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:

Or. en

Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
V pielikums – 6. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Ilgtspējīga oglekļa dioksīda emisijas 
novēršana

Or. en
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Pamatojums

Atbilstīgi 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā definētajiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 111
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 vismaz tirgus testēšanas 
rezultātus, ietekmi uz IV pielikumā
definētajiem rādītājiem un tādus pozitīvus 
ārējos faktorus kā:

Or. en

Pamatojums

Atklātās pieteikšanās procedūras rezultāti, ņemot vērā ietekmējošos faktorus, laika gaitā var 
būt ļoti atšķirīgi un ne vienmēr ticami atspoguļo tirgus potenciālu.

Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
V pielikums – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sistēmas noturība, tostarp pret 
katastrofām un klimatiskajiem apstākļiem, 
un sistēmas drošība, jo īpaši attiecībā uz 
Eiropas kritisko infrastruktūru, kā definēts 
Direktīvā 2008/114/EK;

b) sistēmas noturība, tostarp pret 
katastrofām un klimatiskajiem apstākļiem, 
un sistēmas drošība, kas atbilst N-1 
drošības kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz 
Eiropas kritisko infrastruktūru, kā definēts 
Direktīvā 2008/114/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
V pielikums – 7. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) Devums dažādu piegādes avotu un 
iekļuves vietu Savienības gāzes tīklā 
labākā līdzsvarošanā

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 ieejas vietai ir specifiski apstākļi, un tās var palīdzēt ievest Eiropā 
gāzi no atšķirīgiem izcelsmes avotiem pa atšķirīgiem maršrutiem. Maksimāli ir jāizmanto jau 
esošā infrastruktūra, lai samazinātu izmaksas iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
V pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz viedajiem tīkliem izmaksu 
un ieguvumu analīzē ņem vērā ietekmi uz 
III pielikumā definētajiem rādītājiem.

(8) Attiecībā uz viedajiem tīkliem izmaksu 
un ieguvumu analīzē ņem vērā ietekmi uz 
IV pielikumā definētajiem rādītājiem.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Pašreizējais konteksts

Noturīga, nekaitīga, droša enerģija par pieņemamām cenām ir viena no milzu problēmām, ar 
ko saskaras visi Eiropas iedzīvotāji, sākot no pilsoniskās sabiedrības līdz lēmējiem, 
rūpniecībai un vides aizstāvjiem. Neraugoties uz to, Eiropas enerģētikas politika attīstījās lēni, 
saņemot nelielus līdzekļus Eiropas līmenī, un tikai ar Lisabonas līguma pieņemšanu tai veltīja 
nepieciešamo uzmanību. Lai gan Komisija ir definējusi tālejošus enerģijas politikas mērķus 
saistībā ar konkurētspēju, piegādes drošumu, ilgtspējību un dekarbonizāciju, mums vēl 
joprojām ir nepietiekami integrēts iekšējais enerģijas tirgus, dažas ģeogrāfiskās zonas ir 
enerģijas ziņā izolētas, nav pieejami pietiekami dažādoti enerģijas avoti, kas uzlabotu 
enerģijas piegādes drošumu, un patērētājiem un uzņēmumiem netiek nodrošinātas iespējami 
labākās cenas un ilgtspējība. Visi šie apstākļi un dalībvalstu ievērojamā savstarpējā atkarība 
prasa īstenot pieeju Eiropas Savienības līmenī. Nešaubāmi ir nepieciešama ātrāka, izšķirošāka 
darbība, un Eiropas Savienībai aktīvāk jākoordinē un jāapvieno dalībvalstu centieni.

Politikas konteksts

Eiropas enerģētikas politikas mērķi izvirza konkrētus uzdevumus, kas jāveic līdz 
2020. gadam: par 20 % jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, par 20 % jāpalielina 
atjaunojamās enerģijas īpatsvars enerģijas galapatēriņā un par 20 % jāpalielina 
energoefektivitāte. Pie īstenojamajiem tiesību aktiem pieder direktīva par siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu1, direktīva par atjaunojamajiem 
energoresursiem2, direktīva par oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu3, regula par gāzes 
piegādes drošības pasākumiem4, trešā enerģētikas pakete5 un energoefektivitātes direktīva, par 
kuru patlaban apspriežas Parlaments un Padome. Trešā enerģētikas pakete bija pirmais 
svarīgais solis pretī integrētākai Eiropas enerģētikas sistēmai. Pamatojoties uz šo nesen 
sagatavoto pastāvīgo ziņojumu par enerģētikas infrastruktūras prioritātēm 2020. gadam un pēc 
tam (2011/2034(INI))6 , tika izstrādāts aptverošāks priekšlikums enerģētikas tīklu politikai.

Šķēršļi pārrobežu enerģijas tirgus izveidei

Neraugoties uz pēdējā laika sasniegumiem, konkurētspējīga tirgus darbību joprojām traucē 
būtiski šķēršļi — elektroenerģijas pārvades tīklos Centrāleiropā ir būtiski pārrāvumi. Lai gan 
Padome katrai dalībvalstij ir noteikusi obligātus starpsavienojumu mērķus — līdz 
2004. gadam izveidot starpsavienojumus 10 % no dalībvalstu uzstādītās ražošanas jaudas —, 
2010. gadā deviņas dalībvalstis vēl nebija sasniegušas šo līmeni. Elektroenerģijas apmaiņa ir 
palielinājusies tikai par nepilniem 50 % salīdzinājumā ar iepriekšējos gados novēroto 
pieaugumu. Atšķirības starp gāzes vidējo cenu ir būtiski palielinājušās. Pagājušā gada (2011.) 
sākumā tikai saistībā ar otro iekšējās enerģētikas politikas paketi bija ierosinātas vairāk nekā 

                                               
1 Direktīva 2009/29/EK
2 Direktīva 2009/28/EK
3 Direktīva 2009/31/EK
4 Regula (ES) Nr. 994/2010.
5 Direktīvas 2009/72/EK un 2009/73/EK un Regulas (EK) Nr. 713/2009, Nr. 714/2009 un Nr. 715/2009.
6 Atzinumu sagatavoja: Francico Sosa Wagner
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60 pienākumu neizpildes procedūras. Attiecībā uz trešās enerģētikas paketes transponēšanu, 
termiņš jau ir beidzies (2011. gada 3. marts), un Eiropas Komisija nesen ir nākusi klajā ar 
astoņiem pamatotiem atzinumiem, mudinot astoņas dalībvalstis ievērot savus transponēšanas 
pienākumus.

Šķēršļi pārrobežu enerģētikas infrastruktūras attīstībai

Jaunais enerģētikas politikas konteksts norāda uz to, ka ir nepieciešamas jaunas 
infrastruktūras. Tiek lēsts, ka 2020. gadā ar pārrobežu sadarbību saistītā enerģētikas 
infrastruktūrā ir jāiegulda 200 miljardi eiro. Vēl joprojām ļoti garais (vidēji 12 gadi) valsts 
atļaujas izsniegšanas process enerģētikas infrastruktūrām bieži bloķē projektus un traucē 
pieņemt lēmumus veikt ieguldījumus, ņemot vērā sabiedrības samērā lielo pretestību un 
kavēšanos; atbilstīgu finansēšanas instrumentu trūkums traucē investīcijām laikā, kad 
tautsaimniecību ir pārņēmusi dziļa finanšu krīze.

Enerģētikas infrastruktūras regulas priekšlikumā izskatītie jautājumi

Šī jaunā regula ir pozitīva un svarīga iniciatīva, kuras mērķis ir paātrināt iekšējā enerģijas 
tirgus izveidi un sasniegt ES enerģētikas un klimata politikas mērķus. Tā var dot ieguldījumu, 
mobilizējot ļoti nozīmīgus ieguldījumus, lai atjaunotu ekonomikas izaugsmi un darbavietu 
radīšanu ES.
Priekšlikumā ir paredzēta enerģētikas tīklu modernizācija un starpsavienojumu izveidošana. 
Saistībā ar elektrību tā mērķis ir uzlabot tirgus integrāciju un konkurētspēju, sistēmas 
drošumu un atjaunojamo enerģijas avotu iekļaušanu, ar viedo tīklu palīdzību risināt problēmas 
saistībā ar decentralizēto un neatslēdzamas padeves elektroenerģijas ražošanu, veidot 
savienojumus ar uzglabāšanas iekārtām un enerģijas maģistrālēm. Saistībā ar gāzi —
enerģijas piegādes drošību var panākt, dažādojot gāzes piegādes avotus un maršrutus, 
uzglabājot sašķidrināto dabasgāzi (LNG) un izmantojot atgriezeniskās plūsmas cauruļvadus. 
Priekšlikumā ir pausts atbalsts arī jēlnaftas piegādei valstīm, kam ir tikai sauszemes robežas, 
un oglekļa dioksīda uztveršanai un uzglabāšanai paredzētu cauruļvadu veidošanai, lai 
savienotu ražošanas un uzglabāšanas vietas.
Priekšlikumā ir definēti deviņi prioritārie ģeogrāfiskie koridori un trīs tematiskās prioritātes 
jomas, doti noteikumi kopējas ieinteresētības projektu (KIP) noteikšanai un noteikta katrā 
dalībvalstī viena iestāde (vienotais kontaktpunkts), kas pārraudzīs un paātrinās KIP atļauju 
izsniegšanas procesu; tajā ir ieteikts KIP salīdzinošai vērtēšanai un ieguldījumu izmaksu 
sadalīšanai atkarībā no to pārrobežu atrašanās vietas, kur tiek gūts labums, izmantot izmaksu 
un ieguvumu analīzi, stimulēt augstāka riska projektus un noteikt nosacījumus Savienības 
finansiālā atbalsta piešķiršanai, ko veiks ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 
palīdzību.

Ir vairākas jomas, kur varētu uzlabot šo projektu regulējumu :

a) KIP atlases procesā par mērķi jānosaka tīklu eiropeizācija
Kad tiek iesniegti un analizēti pārvades sistēmu operatoru (PSO) priekšlikumi, reģionālās 
grupas (RG) ievēro augšupēju pieeju. Tika mainīts projekta virzītāja jēdziena formulējums un 
precizēts, kā viņiem jāsniedz ziņojumi reģionālajām grupām. Reģionālo grupu vadība, kas 
atbild par KIP atlasi, neņem vērā informāciju par ieinteresēto personu ietekmīgumu, lēmumu 
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pieņemšanas procesiem un konfliktu risināšanas mehānismiem; nesen Padomē notikušajās 
diskusijās par RG vadību, uzsvars tika likts uz dalībvalstu ieinteresētību aizsargāt valsts 
„stratēģiskās intereses”. Tas rada nopietnas bažas attiecībā uz ikvienas Eiropas infrastruktūras 
izveidi.

Projektu atlases laikā galvenā vērība jāvelta Eiropas kopējo interešu nevis dalībvalstu interešu 
nodrošināšanai. KIP atlases process būtu jāpielāgo 3. tiesību aktu paketei un Kopienas tīkla 
attīstības desmit gadu plāna (TADGP) procesam, ņemot vērā Eiropas lejupējo iekšējā tirgus 
perspektīvu, lai papildinātu iedibināto stingro augšupējo un valstisko pieeju. Īpaša nozīme 
būtu jāpiešķir Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER), lai nodrošinātu tīklu koordinētu
un saskaņotu attīstību, ekonomiski efektīvus ieguldījumus un ņemtu vērā patērētāju 
perspektīvu.  Projektu atlase un to kopu veidošana, vispirms reģionālā, vēlāk visas Savienības 
līmenī, ņemot vērā dažādos kritērijus un izmaksu un ieguvumu analīzi, uzlabos objektivitāti 
un vienprātību KIP sarakstu atlases procedūrās.

b) Priekšlikumā jāparedz efektīvi instrumenti infrastruktūras ieviešanai
Vēstures gaitā pārrobežu enerģētikas tīklu infrastruktūras ieviešana un īstenošana ir 
saskārusies ar daudziem šķēršļiem un paredzams, ka tas tā turpināsies arī turpmāk, jo 
līdzsvars starp subsidiaritāti un Eiropas kopējām interesēm ir ļoti jutīgs.
Ar šo priekšlikumu cenšas izstrādāt ceļu šajā virzienā: prioritāro koridoru apraksts precizēs to, 
kādus ieguldījumus sagaida no dažādiem reģioniem enerģijas politikas mērķu īstenošanā; 
lēmumu vienprātīgas pieņemšanas process reģionālajās grupās novērsīs vienpusēju bloķēšanu; 
efektīvāki atļauju izsniegšanas pasākumi, trīs gadus ilgs termiņš un valsts iestādēm noteikti 
ieviešamais vienotais kontaktpunkts projektu atļauju izsniegšanai ir galvenie šīs procedūras 
instrumenti; turklāt īpašu pilnvaru piešķiršana Eiropas koordinatoriem to projektu 
uzraudzīšanai, kuru īstenošana ir saskārusies ar grūtībām, saskaņā ar iepriekš pieredzētajiem 
veiksmes un neveiksmes stāstiem varētu atrisināt daļu no problēmām. Turklāt gadījumos, kad 
projektu virzītāji nespēj īstenot projektus plānotajā laikā tādu iemeslu dēļ, ko viņi spēj 
kontrolēt, un šo projektu īstenošana ievērojami kavējas, tiek noteikti skaidri termiņi un 
procedūras, lai jauni projekti virzītāji varētu iesaistīties projektu īstenošanā vai pat tos 
pārņemt.
Mums ir nepieciešami efektīvi instrumenti, lai novērstu arvien pieaugošo ģeogrāfisko 
nelīdzsvarotību un izolāciju ar mērķi garantēt teritoriālo kohēziju visā Savienības teritorijā. 
Lai nodrošinātu paredzēto pasākumu efektivitāti un pārvarētu šķēršļus, ir jāievieš instrumenti, 
kas ļautu pievērst ieinteresētās personas kopējiem kohēzijas mērķiem un samazināt mākslīgi 
radītos šķēršļus pārrobežu tīkliem.

c) Priekšlikums veicinās tīklu operatoru plašāku sadarbību un koordinēšanu, lai 
nodrošinātu paredzamos ieguvumus
Dalībvalstu progress, īstenojot Eiropas politikas mērķus — palielināt savstarpējo savienojumu 
skaitu un atjaunojamās enerģijas ražošanu —, ir atšķirīgs. ES līdzekļu novirzīšana uz tām 
dalībvalstīm, kuru sasniegtais progress ir neliels, rada tām morālu apdraudējumu, jo 
atpalicējas, gaidot, kad tiks ieviesti stimuli investīcijām, gūs relatīvi lielāku labumu nekā 
aktīvākās dalībvalstis. Piedāvājot iespēju iesaistīt vairākus operatorus (3+) Eiropas finansētu 
projektu īstenošanā palielinātu tik ļoti nepieciešamo sadarbību starp pārvades sistēmas 
operatoriem, uzlabojot iegūto zinātību, veidojot uzticību starp tirgus dalībniekiem un veicinot 
tirgus integrāciju. 
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Lai pārvades sistēmas operatori varētu optimāli izmantot enerģētikas tīklus, ir nepieciešama 
kooperācija un sistēmas labāka pārvaldība. Jaunās energoavotu struktūras arvien pieaugošā 
tehnoloģiskā sarežģītība, ko radījis papildinājums no atjaunojamiem avotiem, ir palielinājusi 
koordinācijas trūkuma risku un radījusi pat elektroenerģijas padeves pārtraukumus tīklos ar 
augstu savstarpējo atkarību. Informācijas par elektrības un gāzes pārrobežu apmaiņu reāllaikā 
vākšana un uzraudzība varētu kļūt par svarīgu instrumentu drošai un efektīvai enerģētikas 
tīklu infrastruktūras darbībai un tās turpmākās attīstības plānošanai. Raugoties no patērētāju 
interešu viedokļa, tikpat svarīga ir arī infrastruktūras izmantošanas optimizācija. 
Elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET iesniegs Komisijai priekšlikumus par to, kā plānot 
un īstenot Eiropas enerģētikas infrastruktūras atbilstīgu operatīvo koordināciju reāllaikā.

d) Investīciju veicināšana
Būtisks faktors ir privāto investīciju mobilizēšana. Priekšlikumā ir paredzēts mehānisms 
pārrobežu izmaksu sadalei atbilstīgi ieguvumiem, ko guvušas iesaistītās dalībvalstis. Regulā 
iekļautie noteikumi nosaka valsts regulatoru lomu, definējot stimulus investīcijām 
proporcionāli riskam, ko uzņemas konkrēto projektu virzītāji. Var izrādīties, ka investīciju 
veicināšanai ir nepieciešamas skaidrākas Eiropas vadlīnijas vai Eiropas paraugprakses 
salīdzinošā novērtēšana.
Nekomerciālā dzīvotspēja tika saglabāta kā būtisks atbilstības kritērijs, lai varētu saņemt ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta starpniecību sniegto ES finansiālo atbalstu. 
Tas ir būtiski svarīgi, lai novērstu tirgus traucējumus un ierobežotu valsts atbalstu tiem 
projektiem, kam ir pozitīvi ārējie faktori, bet ko tirgus mehānismi paši par sevi nepiedāvātu. 
Cieša saikne ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finanšu instrumentiem būs 
ļoti nozīmīga, lai mobilizētu privātos līdzekļus investīcijām  KIP, bet struktūrfondi finansēs 
vietējas vai reģionālas nozīmes viedos energosadales tīklus. Tādējādi divi finansējuma avoti 
viens otru papildinās. No otras puses, dalībvalstīm būtu jāievēro Eiropas enerģētikas tirgus 
noteikumi, lai piekļūtu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā paredzētajiem 
Eiropas finanšu instrumentiem.


