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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 nosaka kārtību, kādā 
ziņot Komisijai par energoinfrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Savienībā, un 
aizstāj Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 617/2010
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0153),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0075/2013),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 22. maija 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

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 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai Komisija varētu veikt savus 
uzdevumus enerģētikas jomā, tai ir svarīgi
gūt vispārēju priekšstatu par Savienības 
energoinfrastruktūras investīciju dinamiku. 
Regulāri apkopoti jaunākie dati un 
informācija ļautu Komisijai izdarīt 
vajadzīgos salīdzinājumus un vērtējumus, 
kā arī, pamatojoties uz attiecīgajiem datiem 
un analīzi, ierosināt attiecīgus pasākumus, 
jo īpaši attiecībā uz enerģijas pieprasījuma 
un piedāvājuma bilanci nākotnē.

(1) Viens no Eiropas enerģētikas politikas 
attīstības priekšnoteikumiem ir gūt 
vispārēju priekšstatu par Savienības 
energoinfrastruktūras investīciju dinamiku. 
Regulāri apkopoti jaunākie dati un 
informācija ļautu Komisijai izdarīt 
vajadzīgos salīdzinājumus un vērtējumus, 
kā arī, pamatojoties uz attiecīgajiem datiem 
un analīzi, ierosināt attiecīgus pasākumus, 
jo īpaši attiecībā uz enerģijas 
pieprasījuma/piedāvājuma bilanci nākotnē. 
Visiem pasākumiem, kurus ierosina vai 
veic Savienības mērogā, vajadzētu būt 
neitrāliem un nevajadzētu sasniegt 
apmērus, kad tie būtu uzskatāmi par 
iejaukšanos tirgus darbībā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tāpēc dalībvalstīm būtu Komisijai 
jāsniedz dati un informācija par to teritorijā 
plānotiem vai būvdarbu posmā esošiem 
energoinfrastruktūras investīciju 
projektiem saistībā ar naftas, dabasgāzes, 
elektroenerģijas (tostarp elektroenerģijas 
no atjaunojamiem energoavotiem) un 
biokurināmā/biodegvielas ražošanu, 

(9) Tāpēc dalībvalstīm būtu Komisijai 
jāsniedz dati un informācija par to teritorijā 
plānotiem vai būvdarbu posmā esošiem 
energoinfrastruktūras investīciju 
projektiem saistībā ar naftas, dabasgāzes, 
elektroenerģijas (tostarp elektroenerģijas 
no atjaunojamiem energoavotiem) un 
biokurināmā/biodegvielas ražošanu, 
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glabāšanu un transportēšanu, kā arī oglekļa 
dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu, 
tostarp starpsavienojumiem ar trešām 
valstīm. Iesaistītajiem uzņēmumiem būtu 
jānosaka pienākums minētos datus un 
informāciju ziņot attiecīgajai dalībvalstij.

glabāšanu un transportēšanu, kā arī oglekļa 
dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu, 
tostarp starpsavienojumiem ar trešām 
valstīm. Iesaistītajiem uzņēmumiem būtu 
jānosaka pienākums minētos datus un 
informāciju ziņot attiecīgajai dalībvalstij. 
Dalībvalstu un Komisijas pienākums būtu 
nodrošināt uzņēmumu sniegto datu 
konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

Papildus uzsvērta vajadzība nodrošināt datu konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai novērstu nesamērīgu 
administratīvo slogu un pēc iespējas 
samazinātu izmaksas dalībvalstīm un 
uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, šajā regulā būtu jāparedz 
iespēja atbrīvot dalībvalstis un uzņēmumus 
no pienākuma sniegt ziņojumus ar 
noteikumu, ka Komisija saņem ekvivalentu 
informāciju saskaņā ar Savienības iestāžu 
pieņemtiem enerģētikas nozares tiesību 
aktiem, kuru mērķis ir Savienībā attīstīt 
enerģijas tirgus, kuros valda konkurence, 
un panākt Savienības energosistēmas 
ilgtspēju un Savienības energoapgādes 
drošību. Tādēļ būtu jāizvairās no jebkādas 
tādu ziņošanas prasību dublēšanās, kas 
noteiktas dabasgāzes un elektroenerģijas 
trešajā iekšējā tirgus paketē.

(11) Lai novērstu nesamērīgu 
administratīvo slogu un pēc iespējas 
samazinātu izmaksas dalībvalstīm un 
uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, šajā regulā būtu jāparedz 
iespēja atbrīvot dalībvalstis un uzņēmumus 
no pienākuma sniegt ziņojumus ar 
noteikumu, ka Komisija jau ir saņēmusi
ekvivalentu informāciju no dalībvalsts vai 
īpašas struktūras, kurai uzticēta 
investīciju daudzgadu plānošana un 
ziņošana par datiem un informāciju, kas 
saskaņā ar šo regulu ir jāiesniedz par 
attiecīgās dalībvalsts Savienības mēroga 
tīklu daudzgadu attīstības un investīciju 
plānu energoinfrastruktūras jomā.
Komisijai būtu jāprecizē šā atbrīvojuma 
piemērošana, lai patiešām atvieglinātu 
tām personām vai struktūrām uzlikto 
ziņošanas slogu, kurām ir jāpilda no šīs 
regulas izrietošie pienākumi un kuras ir 
atbildīgas par ziņošanas sistēmas 
administrēšanu dalībvalstīs.
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Or. en

Pamatojums

Viens no iepriekšējā priekšlikuma mērķiem bija novērst dubultu ziņošanu un nesamērīgu 
administratīvo slogu. Šis jautājums netika pienācīgi izskatīts, tāpēc ar šo regulu būtu 
jāformalizē praktiskā pieeja, ko Komisija vēlas piemērot, lai sniegtu juridisko noteiktību 
nozarei un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai datus apstrādātu, kā arī padarītu 
datu ziņošanu vienkāršāku un drošāku, 
Komisijai un jo īpaši tās Enerģētikas tirgus 
novērošanas centram būtu jāvar veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, jo īpaši — izmantot 
integrētus IT rīkus un procedūras.

(12) Lai datus apstrādātu, kā arī padarītu 
datu ziņošanu vienkāršāku un drošāku, 
Komisijai un jo īpaši tās Enerģētikas tirgus 
novērošanas centram būtu jāvar veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, jo īpaši — izmantot 
integrētus IT rīkus un procedūras, kam 
būtu jāgarantē Komisijai paziņoto datu 
vai informācijas konfidencialitāte.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu tiek izveidota vienota 
kārtība, kādā Komisijai sniedz datus un 
informāciju par energoinfrastruktūras 
investīciju projektiem naftas, dabasgāzes, 
elektroenerģijas (tostarp elektroenerģijas 
no atjaunojamiem energoavotiem) un 
biokurināmā/biodegvielas nozarē, kā arī 

1. Ar šo regulu tiek izveidota vienota 
kārtība, kādā Komisijai sniedz datus un 
informāciju par energoinfrastruktūras 
investīciju projektiem naftas, dabasgāzes, 
akmeņogļu, elektroenerģijas (tostarp 
elektroenerģijas no atjaunojamiem 
energoavotiem) un 
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par investīciju projektiem, kas saistīti ar 
minētajās nozarēs radītā oglekļa dioksīda 
uztveršanu un uzglabāšanu.

biokurināmā/biodegvielas nozarē, kā arī 
par investīciju projektiem, kas saistīti ar 
minētajās nozarēs radītā oglekļa dioksīda 
uztveršanu un uzglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Šīs regula darbības jomā ir jāiekļauj ogļrūpniecība un akmeņogļu ieguve. Tendences slānekļa 
gāzes jomā ASV ietekmē gāzes un akmeņogļu cenas Eiropā, kas atdzīvina ogļrūpniecību. 
Laikposmā no 2012. līdz 2015. gadam Vācijā un Nīderlandē ir jārada jauna akmeņogļu 
ieguves kapacitāte 12,5 gigavatu apmērā. Nedrīkst ignorēt tik svarīgas infrastruktūras 
attīstību.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro arī Savienības 
uzņēmumiem, kuri investē tādos 
energoinfrastruktūras projektos trešās 
valstīs, kuriem ir tiešs savienojums ar 
vienas vai vairāku dalībvalstu enerģētikas 
tīkliem vai kuri šos tīklus tieši ietekmē.

Or. en

Pamatojums

Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnēs minētā jēdziena „energoinfrastruktūra” 
definīcija ietver infrastruktūras objektus, kas atrodas Savienībā vai ir saistīti ar Savienību un 
vienu vai vairākām trešām valstīm. Vienlīdz svarīgi ir ziņot par trešās valstīs veiktām 
investīcijām infrastruktūrā, kas ietekmē energotīklus vienā vai vairākās dalībvalstīs un līdz ar 
to — Eiropas enerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – iiia apakšpunkts (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) jaunu energopārvades sistēmu 
starpsavienojumu būvniecību starp 
Savienību un trešām valstīm vai ikvienu 
energoinfrastruktūras objektu, kam ir 
ietekme uz energotīkliem vienā vai 
vairākās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Vienlīdz svarīgi ir ziņot par trešās valstīs veiktām investīcijām infrastruktūrā, kas ietekmē 
energotīklus vienā vai vairākās dalībvalstīs un līdz ar to — Eiropas enerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta pirmā daļa uz uzņēmumiem 
neattiecas, ja attiecīgā dalībvalsts pieņem 
lēmumu izmantot citus līdzekļus, lai 
Komisijai sniegtu 3. pantā minētos datus 
vai informāciju.

Šā panta pirmā daļa uz uzņēmumiem 
neattiecas, ja attiecīgā dalībvalsts pieņem 
lēmumu izmantot citus līdzekļus, lai 
Komisijai sniegtu 3. pantā minētos datus 
vai informāciju ar nosacījumu, ka 
iesniegtie dati vai informācija ir 
salīdzināmi un līdzvērtīgi.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, to deleģētās iestādes vai 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā 
īpašā struktūra var ziņojumus papildināt 
ar attiecīgiem komentāriem, piemēram, 
komentāriem par investīciju projektu 
īstenošanas aizkavēšanos vai šķēršļiem to 
īstenošanai.

Ja dalībvalstīm, to deleģētajām iestādēm
vai 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētajai īpašajai struktūrai ir jebkāda 
informācija par investīciju projektu 
īstenošanas aizkavēšanos un/vai šķēršļiem 
to īstenošanai, šīs dalībvalstis attiecīgo 
informāciju ietver datu ziņošanā, ko veic 
saskaņā ar 3. pantu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot šīs regulas ierobežojumus, 
Komisija divu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā pieņem šīs regulas 
īstenošanai vajadzīgos noteikumus 
attiecībā uz 3. un 5. pantā minēto datu un 
informācijas ziņošanas formu un citiem 
tehniskiem aspektiem. Līdz tam paliek 
spēkā Komisijas 2010. gada 21. septembra 
Regula (ES, Euratom) Nr. 833/2010, ar ko 
īsteno Padomes Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 617/2010.

Ievērojot šīs regulas ierobežojumus, 
Komisija divu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā pieņem šīs regulas 
īstenošanai vajadzīgos noteikumus 
attiecībā uz 3. un 5. pantā minēto datu un 
informācijas ziņošanas formu un citiem 
tehniskiem aspektiem, ietverot 3. panta 
2. punktā minētā atbrīvojuma 
piemērošanu un jo īpaši noteikumus par 
paziņošanas termiņu un saturu un 
struktūrām, uz kurām attiecas ziņošanas 
pienākums. Līdz tam piemēro Komisijas 
2010. gada 21. septembra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 833/2010, ar ko īsteno 
Padomes Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 617/2010.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apzināt nākotnē iespējamo enerģijas 
pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību, 
kas varētu būt nozīmīga Savienības 
enerģētikas politikas aspektā;

a) apzināt nākotnē iespējamo enerģijas 
pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību, 
kas varētu būt nozīmīga Savienības 
enerģētikas politikas aspektā, īpašu 
uzmanību pievēršot nākotnē iespējamajai 
nepietiekamībai un ražošanas un 
pārvades infrastruktūras nepilnībām;

Or. en

Pamatojums

Savāktie dati un informācija ir jāizmanto jo īpaši tādēļ, lai apzinātu infrastruktūrā veikto 
investīciju nepietiekamību, kas varētu apgrūtināt tiesību aktu īstenošanu iekšējā enerģijas 
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tirgus jomā. Paziņošanas instruments ir jāizmanto kā agrīnas brīdināšanas līdzeklis saistībā 
ar infrastruktūras trūkumiem, kas traucē kopējās ES enerģētikas politikas sekmīgai 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) apzināt to, kādas investīcijas 
nepieciešamas, lai uzlabotu iekšējā 
enerģijas tirgus funkcionēšanu;

Or. en

Pamatojums

Savāktie dati un informācija ir jāizmanto jo īpaši tādēļ, lai apzinātu infrastruktūrā veikto 
investīciju nepietiekamību, kas varētu apgrūtināt tiesību aktu īstenošanu iekšējā enerģijas 
tirgus jomā. Paziņošanas instruments ir jāizmanto kā agrīnas brīdināšanas līdzeklis saistībā 
ar infrastruktūras trūkumiem, kas traucē kopējās ES enerģētikas politikas sekmīgai 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) uzraudzīt tos Savienības investīciju 
projektus trešās valstīs, kam ir ietekme uz 
Savienības enerģijas tirgu un piegādes 
drošību;

Or. en

Pamatojums

Vienlīdz svarīgi ir ziņot par trešās valstīs veiktām investīcijām infrastruktūrā, kas ietekmē 
energotīklus vienā vai vairākās dalībvalstīs un līdz ar to — Eiropas enerģijas tirgu.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pārrunā analīzes ar 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
ENTSO-E, ENTSO-G, Gāzes 
koordinācijas grupu un Naftas piegādes 
grupu.

3. Komisija pārrunā analīzes ar 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
ENTSO-E, ENTSO-G, Gāzes 
koordinācijas grupu un Naftas piegādes 
grupu. Šo analīžu datus Komisija nosūta 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai, kā arī tos publicē.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2.1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– cauruļvadi un projekti, kas ir kopējās 
interesēs saskaņā ar pamatnostādnēm, 
kuras izstrādātas atbilstīgi LESD 
171. pantam.

– cauruļvadi, kas ir būtiski posmi valstu 
vai starptautisko starpsavienojumu tīklos, 
kā arī cauruļvadi un projekti, kas ir 
kopējās interesēs saskaņā ar 
pamatnostādnēm, kuras izstrādātas 
atbilstīgi LESD 171. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2.2. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sašķidrinātas dabasgāzes importa 
termināļi ar regazifikācijas jaudu vismaz 
1 miljards m3 gadā.

– sašķidrinātas dabasgāzes un saspiestas 
dabasgāzes importa un eksporta termināļi 
ar regazifikācijas jaudu vismaz 1 miljards 
m3 gadā.

Or. en

Pamatojums

Regula ir jāattiecina gan uz importu, gan eksportu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3.1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vēja ģeneratoru parki ar vismaz 20 MW 
jaudu;

– vēja ģeneratoru parki ar vismaz 20 MW 
vai lielāku jaudu piekrastes parkiem vai ar 
5 MW vai lielāku jaudu sauszemes 
parkiem;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.a. Glabāšana:
– elektroenerģijas glabātavas.
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Or. en

Pamatojums

Piemēram, hidrosūkņu elektroenerģijas glabātava.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a AKMEŅOGLES
3.a 1. Ieguve un pārstrāde:
– ieguves un pārstrādes iekārtas, kuru 
gada izlaides apjoms ir vismaz viens 
miljons tonnu.

Or. en

Pamatojums

Šīs regula darbības jomā ir jāiekļauj ogļrūpniecība un akmeņogļu ieguve. Tendences slānekļa 
gāzes jomā ASV ietekmē gāzes un akmeņogļu cenas Eiropā, kas atdzīvina ogļrūpniecību. 
Laikposmā no 2012. līdz 2015. gadam Vācijā un Nīderlandē ir jārada jauna akmeņogļu 
ieguves kapacitāte 12,5 gigavatu apmērā. Nedrīkst ignorēt tik svarīgas infrastruktūras
attīstību.
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PASKAIDROJUMS

Šis Komisijas priekšlikums jaunai regulai tika iesniegts pēc Eiropas Savienības Tiesas 
sprieduma, ar ko tika atcelta Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 617/2010 par to, kā ziņot 
Komisijai par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Kopienā, un atstātas 
spēkā tās sekas līdz jaunas regulas pieņemšanai atbilstoši pienācīgajam juridiskajam 
pamatam, respektīvi, LESD 194. panta 2. punktam.

Tiesas 2012. gada 6. septembra spriedums tika pieņemts pēc tam, kad Eiropas Parlaments 
2010. gada oktobrī iesniedza Tiesā prasību pret Padomi, apstrīdot Regulas Nr. 617/2010 
pieņemšanas juridisko pamatu un lūdzot Tiesu minēto regulu atcelt (lieta C-490/10). Padome 
kā juridisko pamatu izmantoja LESD 337. pantu un EAEKL 187. pantu, pamatojoties uz to, 
ka regula attiecas uz vispārīgas informācijas vākšanu.
Savā jaunajā priekšlikumā Komisija ierosina regulu ar to pašu saturu un darbības jomu, kāds 
bija atceltajai regulai. Tika pievienotas dažas izmaiņas, kas ir obligāti nepieciešamas jaunā 
likumdošanas procesa dēļ. Referente arī ar gandarījumu norāda, ka jaunajā priekšlikumā ir 
ietverti daudzi Eiropas Parlamenta 2010. gadā pieņemtie grozījumi, izmantojot apspriežu 
procedūru.

Šī regula ir identiska atceltajai regulai. Dalībvalstīm tiek prasīts ik pēc diviem gadiem ziņot 
Komisijai datus un informāciju par investīciju projektiem, kas saistīti ar naftas, dabasgāzes un 
elektroenerģijas glabāšanu un transportēšanu.
Regulā paredzēta prasība dalībvalstīm (vai struktūrām, kurām tās šo uzdevumu deleģējušas), 
reizi divos gados savākt un paziņot datus un informāciju par konkrētiem investīciju projektu 
veidiem, kas saistīti ar būvniecību, ražošanas modernizāciju vai ekspluatācijas pārtraukšanu, 
pārvades un glabāšanas jaudām (noteikti šīs regulas pielikumā). Šie projekti attiecas uz naftu, 
dabasgāzi, elektroenerģiju, biodegvielu, kā arī no šiem avotiem radušos oglekļa dioksīdu.
Regulā paredzēts pienākums enerģētikas uzņēmumiem sniegt nepieciešamos datus attiecīgajai 
dalībvalstij.

Mērķis ir nodrošināt, ka par investīciju projektiem ES energoinfrastruktūrā Komisija precīzi 
un regulāri tiek informēta, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus enerģētikas jomā. Komisija 
reizi divos gados veiks ES enerģētikas sistēmas starpnozaru strukturālo pārmaiņu un 
perspektīvu analīzi un jebkādu citu analīzi, kāda būs vajadzīga. Tādējādi varētu identificēt 
iespējamo enerģijas pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību, kā arī šķēršļus investīcijām. Ar 
šo regulu paredz prognozējamā pieprasījuma un pieejamā piedāvājuma labāku pārredzamību.

Referente pilnībā atbalsta priekšlikumu un atzinīgi vērtē jauno juridisko pamatu. Šāds 
instruments ir nepieciešams un papildina Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu 
nolūkā apzināt energoinfrastruktūrā veicamo ieguldījumu vajadzības ar mērķi izveidot iekšējo 
enerģijas tirgu.

Referente tomēr ir sniegusi dažus priekšlikumus, ar kuriem papildus precizē paredzētās 
specifiskās darbības nolūkā novērst dubultu ziņošanu, ja ziņošana par investīcijām tiek prasīta 
ar citiem konkrētiem ES tiesību aktiem, un atbrīvot dalībvalstis no pienākuma ziņot par šādām 
investīcijām.

Referente arī prasa pastiprināt noteikumus, kas saistīti ar informācijas konfidencialitāti un 
datu drošību.
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Pārējo galveno grozījumu mērķis ziņojuma projektā ir:

 paplašināt darbības jomu, ietverot akmeņogles kā energoavotu sadalījuma nozīmīgu 
elementu, kam ir ietekme uz ES enerģētikas politiku;

 ietvert ziņošanu par trešās valstīs veiktām investīcijām infrastruktūrā, kam ir ietekme uz 
energotīkliem vienā vai vairākās dalībvalstīs un līdz ar to — uz Eiropas enerģijas tirgu;

 ietvert ziņošanas prasības par jaudām, kas attiecas uz saspiestu dabasgāzi, līdztekus 
sašķidrinātas dabasgāzes jaudām saistībā gan ar importu, gan eksportu, ko referente 
uzskata par ļoti svarīgu elementu nākotnē nolūkā nodrošināt ES gāzapgādes 
diversifikāciju;

 pazemināt jaudas robežvērtības ziņošanā par vēja ģeneratoru sauszemes parkiem, jo 
energoražošanas pārcelšana uz mazākām struktūrām var kļūt par nozīmīgu 
energoražošanas daļu Eiropas Savienībā;

 paplašināt ziņošanas saistības, ietverot jaudas, kas saistītas ar elektroenerģijas glabātavām.


