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Grozījums Nr. 27
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Komisijai savās enerģētikas 
infrastruktūras prioritātēs būtu jāparedz 
īpaša salu energosistēma.

Or. pt

Grozījums Nr. 28
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pašreizējā TEN-T satvara izvērtēšana 
nepārprotami liecina, ka, neraugoties uz to, 
ka šī politika nāk par labu izraudzītajiem 
projektiem, jo vairo to politisko nozīmību, 
tai pietrūkst redzējuma, mērķtiecības un 
elastīguma, lai novērstu apzinātās 
infrastruktūras nepilnības.

(5) Pašreizējā TEN-T satvara izvērtēšana 
nepārprotami liecina, ka, neraugoties uz to, 
ka šī politika nāk par labu izraudzītajiem 
projektiem, jo vairo to politisko nozīmību, 
tai pietrūkst redzējuma, mērķtiecības un 
elastīguma, lai novērstu apzinātās 
infrastruktūras nepilnības, un Eiropas 
Savienība ne tuvu nav gatava risināt 
nākotnē gaidāmās problēmas šajā jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pašreizējā ekonomiskā situācija 
uzsver nepieciešamību pieņemt integrētu 
pieeju enerģētikas jautājumiem, ņemot 
vērā to ekonomiskos, vides un sociālos 
aspektus. Veicot vajadzīgos pasākumus, ir 
būtiski ņemt vērā pozitīvo un negatīvo 
blakusiedarbību, lai nodrošinātu, ka 
visiem Eiropas pilsoņiem vidējā termiņā 
un ilgtermiņā ir pieejama droša un 
ilgtspējīga enerģija par pieņemamu cenu.

Or. pt

Grozījums Nr. 30
Karima Delli

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Straujākai pašreizējās 
energoinfrastruktūras modernizācijai un 
jaunas energoinfrastruktūras izveidošanai ir 
izšķirīga nozīme, lai sasniegtu Savienības 
enerģētikas un klimata politikas mērķus, 
proti pabeigt iekšējā enerģijas tirgus 
izveidi, garantēt energoapgādes drošību 
(īpaši ar naftu un gāzi), līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20%, atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā palielināt līdz 20 %, 
un par 20% palielināt energoefektivitāti. 
Tajā pašā laikā Savienībai ir jāsagatavo 
sava infrastruktūra energosistēmas 
turpmākai dekarbonizācijai ilgākā laika 
posmā līdz 2050. gadam.

(6) Straujākai pašreizējās 
energoinfrastruktūras modernizācijai un 
jaunas energoinfrastruktūras izveidošanai ir 
izšķirīga nozīme, lai sasniegtu Savienības 
enerģētikas un klimata politikas mērķus, 
proti, pabeigt iekšējā enerģijas tirgus 
izveidi, garantēt energoapgādes drošību 
(īpaši ar naftu un gāzi), līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20%, atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā palielināt līdz 20 %, 
un par 20% palielināt energoefektivitāti. 
Tajā pašā laikā Savienībai ir jāsagatavo 
sava infrastruktūra gandrīz pilnīgai
energosistēmas dekarbonizācijai ilgākā 
laika posmā līdz 2050. gadam, un tās 
mērķis ir līdz 2020. gadam apturēt un 
novērst bioloģiskās daudzveidības 
zudumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Iosif Matula

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Straujākai pašreizējās 
energoinfrastruktūras modernizācijai un 
jaunas energoinfrastruktūras izveidošanai ir 
izšķirīga nozīme, lai sasniegtu Savienības 
enerģētikas un klimata politikas mērķus, 
proti pabeigt iekšējā enerģijas tirgus 
izveidi, garantēt energoapgādes drošību 
(īpaši ar naftu un gāzi), līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20%, atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā palielināt līdz 20 %, 
un par 20% palielināt energoefektivitāti. 
Tajā pašā laikā Savienībai ir jāsagatavo 
sava infrastruktūra energosistēmas 
turpmākai dekarbonizācijai ilgākā laika 
posmā līdz 2050. gadam.

(6) Straujākai pašreizējās 
energoinfrastruktūras modernizācijai, 
iesākto darbu pabeigšanai un jaunas 
energoinfrastruktūras izveidošanai ir 
izšķirīga nozīme, lai sasniegtu Savienības 
enerģētikas un klimata politikas mērķus, 
proti, pabeigt iekšējā enerģijas tirgus 
izveidi, garantēt energoapgādes drošību 
(īpaši ar naftu un gāzi), līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20%, atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā palielināt līdz 20 %, 
un par 20% palielināt energoefektivitāti. 
Tajā pašā laikā Savienībai ir jāsagatavo 
sava infrastruktūra energosistēmas 
turpmākai dekarbonizācijai ilgākā laika 
posmā līdz 2050. gadam.

Or. ro

Grozījums Nr. 32
Karima Delli

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai gan iekšējais tirgus juridiski pastāv, 
kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvā 
2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 13. jūlija Direktīvā 2009/73/EK par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 

(7) Lai gan iekšējais tirgus juridiski pastāv, 
kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvā 
2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.
gada 13. jūlija Direktīvā 2009/73/EK par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
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dabasgāzes iekšējo tirgu, tas joprojām ir 
sadrumstalots, jo nav pietiekamu 
starpsavienojumu starp valstu 
energotīkliem. Tomēr bez Savienības 
mēroga integrētiem tīkliem nebūs 
iespējams nodrošināt pareizi funkcionējošu 
iekšējo tirgu, kurā valda konkurence, lai 
sekmētu izaugsmi, nodarbinātību un 
ilgtspējīgu attīstību.

dabasgāzes iekšējo tirgu, tas joprojām ir 
sadrumstalots, jo nav pietiekamu 
starpsavienojumu starp valstu 
energotīkliem. Tomēr bez Savienības 
mēroga integrētiem tīkliem un viedo tīklu 
infrastruktūras ieviešanas, kas ļauj 
paaugstināt energoefektivitāti un integrēt 
decentralizētus atjaunojamās enerģijas 
avotus, nebūs iespējams nodrošināt pareizi 
funkcionējošu iekšējo tirgu, kurā valda 
konkurence, lai sekmētu resursu ziņā 
efektīvu izaugsmi, nodarbinātību un 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Karima Delli

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpat būtu jāmodernizē Savienības 
energoinfrastruktūra, lai palielinātu tās 
noturību pret cilvēka izraisītām vai dabas 
katastrofām, klimata pārmaiņu negatīvajām 
sekām un drošības apdraudējumiem; tas jo 
īpaši attiecas uz Eiropas kritisko 
infrastruktūru, kā noteikts Padomes 
2008. gada 8. decembra Direktīvā 
2008/114/EK par to, lai apzinātu un 
noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras 
un novērtētu vajadzību uzlabot to 
aizsardzību.

(8) Tāpat būtu jāmodernizē Savienības 
energoinfrastruktūra, lai palielinātu tās 
noturību pret cilvēka izraisītām vai dabas 
katastrofām, klimata pārmaiņu negatīvajām 
sekām un drošības apdraudējumiem, 
izveidojot decentralizētu sistēmu ar mērķi 
nodrošināt vietējo teritoriju enerģētisko 
neatkarību; tas jo īpaši attiecas uz Eiropas 
kritisko infrastruktūru, kā noteikts 
Padomes 2008. gada 8. decembra Direktīvā 
2008/114/EK par to, lai apzinātu un 
noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras 
un novērtētu vajadzību uzlabot to 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Nuno Teixeira
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Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Tālāko reģionu lielā atkarība no 
importētā fosilā kurināmā rada augstas 
papildu izmaksas, ietekmējot šo reģionu
izaugsmi un ekonomikas attīstību. Šiem 
reģioniem jākļūst par dabiskām 
laboratorijām atjaunojamās enerģijas, 
elektroenerģijas un dabasgāzes pārvades 
jomā, un šis risinājums būtu jāattīsta, 
īstenojot kopējas ieinteresētības projektus, 
lai dažādotu reģionu enerģētikas bāzi un 
veicinātu ilgtspējību un energoefektivitāti, 
tādējādi palīdzot sasniegt stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktos mērķus.

Or. pt

Grozījums Nr. 35
Iosif Matula

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ar šo regulu paredz noteikumus 
Eiropas energotīklu savlaicīgai attīstībai un 
sadarbspējai, lai sasniegtu Līgumā 
nospraustos enerģētikas politikas 
mērķus — nodrošināt enerģijas tirgus 
darbību, nodrošināt energoapgādes drošību 
Savienībā, veicināt energoefektivitāti un 
taupību, kā arī jaunu un neizsīkstošu 
enerģijas veidu attīstību, veicināt enerģijas 
tīklu savstarpēju savienojamību. Tiecoties 
sasniegt šos mērķus, šis priekšlikums 
sekmē gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nāk par labu visai Savienībai, 
proti, tās konkurētspējai un ekonomiskajai, 
sociālai un teritoriālajai kohēzijai.

(13) Ar šo regulu paredz noteikumus 
Eiropas energotīklu savlaicīgai attīstībai un 
sadarbspējai, lai sasniegtu Līgumā 
nospraustos enerģētikas politikas 
mērķus — mazināt atkarību no importa,
nodrošināt enerģijas tirgus darbību, 
nodrošināt energoapgādes drošību 
Savienībā, veicināt energoefektivitāti un 
taupību, kā arī jaunu un neizsīkstošu 
enerģijas veidu attīstību, veicināt enerģijas 
tīklu savstarpēju savienojamību. Tiecoties 
sasniegt šos mērķus, šis priekšlikums 
sekmē gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nāk par labu visai Savienībai, 
proti, tās konkurētspējai un ekonomiskajai, 
sociālai un teritoriālajai kohēzijai.
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Or. ro

Grozījums Nr. 36
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13а) Lai sasniegtu enerģētikas politikas 
mērķus, regulai būtu jāveicina apspriedes 
ar reģionālajām iestādēm, kas iesaistītas 
atļauju piešķiršanas procedūras 
attiecīgajos posmos.

Or. bg

Grozījums Nr. 37
Karima Delli

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kopējas ieinteresētības projekti būtu 
jānosaka, balstoties uz kopējiem, 
pārredzamiem un objektīviem kritērijiem, 
ņemot vērā to, kā tie sekmē enerģētikas 
politikas mērķu sasniegšanu.
Ierosinātajiem projektiem elektroenerģijas 
un gāzes nodaļā vajadzētu būt iekļautiem 
jaunākajā pieejamajā elektroenerģijas tīkla 
attīstības desmit gadu plānā. Plānā jo īpaši 
jāņem vērā 4. februāra Eiropadomes 
sanāksmes secinājumi par nepieciešamību 
integrēt perifēros enerģijas tirgus.

(15) Kopējas ieinteresētības projekti būtu 
jānosaka, balstoties uz kopējiem, 
pārredzamiem un objektīviem kritērijiem, 
ņemot vērā to, kā tie sekmē enerģētikas 
politikas mērķu sasniegšanu.
Ierosinātajiem projektiem elektroenerģijas 
un gāzes nodaļā vajadzētu būt iekļautiem 
jaunākajā pieejamajā elektroenerģijas tīkla 
attīstības desmit gadu plānā. Plānā jo īpaši 
jāņem vērā 4. februāra Eiropadomes 
sanāksmes secinājumi par nepieciešamību 
integrēt perifēros enerģijas tirgus un 
izveidot pamatu viedo tīklu 
infrastruktūrai.

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Karima Delli

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 viedo tīklu ieviešanas prioritārās jomas
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.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Kopējas ieinteresētības projekti būtu 
jāīsteno pēc iespējas ātrāk, tie būtu cieši 
jāpārrauga un jānovērtē, tajā pašā laikā līdz 
minimumam samazinot projekta virzītāju 
administratīvo slogu. Komisijai būtu 
jāieceļ Eiropas koordinatori projektiem, 
kas sastopas ar sevišķām grūtībām.

(18) Kopējas ieinteresētības projekti būtu 
jāīsteno pēc iespējas ātrāk, tie būtu cieši 
jāpārrauga un jānovērtē, tajā pašā laikā līdz 
minimumam samazinot projekta virzītāju, 
it īpaši mazo un vidējo uzņēmumu,
administratīvo slogu. Komisijai būtu 
jāieceļ Eiropas koordinatori projektiem, 
kas sastopas ar sevišķām grūtībām.

Or. de
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Grozījums Nr. 40
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Kopējas ieinteresētības projekti būtu 
jāīsteno pēc iespējas ātrāk, tie būtu cieši 
jāpārrauga un jānovērtē, tajā pašā laikā līdz 
minimumam samazinot projekta virzītāju 
administratīvo slogu. Komisijai būtu 
jāieceļ Eiropas koordinatori projektiem, 
kas sastopas ar sevišķām grūtībām.

(18) Kopējas ieinteresētības projekti būtu 
jāīsteno pēc iespējas ātrāk, tie būtu cieši 
jāpārrauga un jānovērtē, tajā pašā laikā līdz 
minimumam samazinot projekta virzītāju 
administratīvo slogu. Komisijai būtu 
jāieceļ Eiropas koordinatori, kas sniegtu 
palīdzību saistībā ar projektiem, kas 
sastopas ar sevišķām grūtībām, lai 
novērstu iespējamību, ka šādi projekti 
netiek īstenoti.

Or. ro

Grozījums Nr. 41
Karima Delli

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Kopējas ieinteresētības projektiem 
valstu līmenī būtu jāpiešķir prioritārs 
statuss, lai nodrošinātu ātras 
administratīvās procedūras. 
Kompetentajām iestādēm kopējas 
ieinteresētības projekti būtu jāuzskata par 
projektiem sabiedrības interesēs. 
Projektiem, kam ir negatīva ietekme uz 
vidi, piešķir atļauju kā projektiem sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu labā, ja ir 
izpildīti visi nosacījumi saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EK un 
Direktīvu 2000/60/EK.

(20) Kopējas ieinteresētības projektiem 
valstu līmenī būtu jāpiešķir prioritārs 
statuss, lai nodrošinātu ātras 
administratīvās procedūras. 
Kompetentajām iestādēm kopējas 
ieinteresētības projekti būtu jāuzskata par 
projektiem sabiedrības interesēs. 
Projektiem, kam ir negatīva ietekme uz 
vidi, piešķir atļauju kā projektiem sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu labā, ja ir 
izpildīti visi nosacījumi saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EK un 
Direktīvu 2000/60/EK. Ievērojot 
nozīmīguma hierarhiju un izmaksu 
lietderības principu, būtu jānosaka, vai, 
īstenojot energoefektivitātes politiku, ir 
iespējams samazināt infrastruktūru un
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atjaunot vai modernizēt esošo valstu un 
pārrobežu infrastruktūru, vai ir 
nepieciešama jauna infrastruktūra un vai 
to var izveidot, pastāvot esošajai 
enerģētikas vai transporta infrastruktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izveidojot vienu kompetento iestādi 
valsts līmenī, kas integrē un koordinē
visas atļaujas piešķiršanas procedūras 
(„vienas pieturas aģentūra”), samazinātos 
sarežģītība, palielinātos efektivitāte un 
pārredzamība un tiktu sekmēta sadarbība 
starp dalībvalstīm.

(21) Izveidojot vienu kompetento iestādi 
valsts līmenī, kuras lēmējinstancē būtu 
attiecīgās reģionālās iestādes deleģēts 
vadītājs un kas koordinētu visas atļaujas 
piešķiršanas procedūras („vienas pieturas 
aģentūra”), samazinātos sarežģītība, 
palielinātos efektivitāte un pārredzamība 
un tiktu sekmēta sadarbība starp 
dalībvalstīm.

Or. it

Grozījums Nr. 43
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izveidojot vienu kompetento iestādi 
valsts līmenī, kas integrē un koordinē visas 
atļaujas piešķiršanas procedūras („vienas 
pieturas aģentūra”), samazinātos 
sarežģītība, palielinātos efektivitāte un 
pārredzamība un tiktu sekmēta sadarbība 
starp dalībvalstīm.

(21) Izveidojot vienu kompetento iestādi 
valsts līmenī, kas integrē un koordinē visas 
atļaujas piešķiršanas procedūras („vienas 
pieturas aģentūra”), un organizējot šādu 
kompetento iestāžu kopīgas darba grupas,
samazinātos sarežģītība, palielinātos 
efektivitāte un pārredzamība un tiktu 
sekmēta sadarbība starp dalībvalstīm.
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Or. ro

Grozījums Nr. 44
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Plānojot dažādos Eiropas tīklus, 
priekšroka būtu jādod transporta un 
sakaru tīklu un energotīklu integrācijai, 
lai nodrošinātu vismaz minimālu vietējo 
iestāžu līdzdalību un, ja iespējams, esošo 
un/vai lietošanā neesošo maršrutu 
izmantošanu, lai pēc iespējas samazinātu 
visu veidu sociālo, ekonomisko, 
ekoloģisko un finansiālo ietekmi un 
vietējām iestādēm radīto slogu.

Or. it

Grozījums Nr. 45
Karima Delli

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai gan pastāv iedibināti standarti par 
sabiedrības līdzdalību tādu lēmumu 
pieņemšanā, kas skar vidi, ir vajadzīgi 
papildu pasākumi, lai nodrošinātu 
visaugstākos pārredzamības un sabiedrības 
līdzdalības standartus attiecībā uz visiem 
kopējas ieinteresētības projektu atļauju 
piešķiršanas procedūru jautājumiem.

(22) Lai gan pastāv iedibināti standarti par 
sabiedrības līdzdalību tādu lēmumu 
pieņemšanā, kas skar vidi, ir vajadzīgi 
papildu pasākumi, lai nodrošinātu 
atbilstību minimālajiem pārredzamības un 
sabiedrības līdzdalības standartiem
attiecībā uz visiem kopējas ieinteresētības 
projektu atļauju piešķiršanas procedūru 
jautājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Enerģētikas infrastruktūra, it īpaši 
infrastruktūra, ko atbalsta un/vai 
papildina transporta tīkli, būtu jāplāno un 
jāveido tā, lai nodrošinātu, ka cauri 
apdzīvotām vietām vai to tuvumā ar 
transportlīdzekļu kolonnām vai vilcienu 
sastāviem netiktu transportēti naftas 
produkti, tādējādi izvairoties no 
iedzīvotāju drošības apdraudējumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 47
Luís Paulo Alves

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 
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.

(24) Ņemot vērā Eiropas enerģētikas 
infrastruktūras attīstības veicināšanas un 
darba vietu radīšanas potenciālu, 
ieguldījumiem šajā infrastruktūrā ir īpaši 
liela nozīme. Tā kā tāpēc
energoinfrastruktūras attīstība nedrīkst 
kavēties, atļauju piešķiršanas procedūru 
vienkāršošana jāpapildina ar skaidri 
noteiktu termiņu, kurā attiecīgajām 
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.
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Or. pt

Grozījums Nr. 48
Karima Delli

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 un gāzes 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.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Karima Delli

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sekmē kopējas ieinteresētības projektu 
savlaicīgu īstenošanu, jo paātrina atļauju 
piešķiršanu un vairo sabiedrības 
līdzdalību;

b) sekmē kopējas ieinteresētības projektu 
savlaicīgu īstenošanu, jo paātrina atļauju 
piešķiršanu un minimālo prasību 
noteikšanu sabiedrības līdzdalībai;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. „energoinfrastruktūra” ir jebkādas 
materiālas iekārtas, kas paredzētas 
elektroenerģijas vai gāzes pārvadei un 
sadalei, naftas transportēšanai, 
elektroenerģijas vai gāzes glabāšanai, un 
kas atrodas Savienības teritorijā vai 
savieno Savienību ar vienu vai vairākām 
trešām valstīm;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu 
kopumā.)

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts priekšlikuma tekstā svītrot atsauci uz oglekļa dioksīda transportēšanas 
infrastruktūru. Ja šis grozījums tiek pieņemts, attiecīgi jāpielāgo 3., 4., 12. un 15. pants un I, 
II un III pielikums.

Grozījums Nr. 51
Alain Cadec

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

4. „kopējas ieinteresētības projekts” ir 
projekts, kas nepieciešams, lai īstenotu 
I pielikumā minētos energoinfrastruktūras 
prioritāros koridorus un jomas;

4. „kopējas ieinteresētības projekts” ir 
projekts, kas nepieciešams, lai īstenotu 
I pielikumā minētos energoinfrastruktūras 
prioritāros koridorus un jomas, un kas 
veicina izaugsmi un nodarbinātību 
attiecīgajos reģionos;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Lena Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Pamatojums

Lai šā panta noteikumi atbilstu lēmumu pieņemšanas faktiskajiem termiņiem, šis punkts 
pārvietots uz panta beigām.

Grozījums Nr. 53
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai apzinātu kopējas ieinteresētības 
projektus, Komisija izveido Reģionālo 
grupu („Grupa”), kā definēts III pielikuma 

2. Lai apzinātu kopējas ieinteresētības 
projektus, Komisija izveido Reģionālo 
grupu („Grupa”), kā definēts III pielikuma 
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1. sadaļā, balstoties uz katru prioritāro 
koridoru un jomu un attiecīgo ģeogrāfisko 
aptvērumu, kā izklāstīts I pielikumā.

1. sadaļā, balstoties uz katru prioritāro 
koridoru un jomu un attiecīgo ģeogrāfisko 
aptvērumu, kā izklāstīts I pielikumā. Katra 
grupa veic savus uzdevumus, pamatojoties 
uz iepriekš noteiktu kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja līdz šīs regulas stāšanās spēkā 
dienai iepriekš izveidotas grupas vai citas 
struktūras jau ir veikušas ES 
energosistēmām būtisku projektu atlasi, 
2. punktā minētās Grupas pienācīgi ņem 
vērā šo grupu vai struktūru paveikto 
darbu. Ja iepriekš izveidotas grupas vai 
citas struktūras jau ir vienojušās par ES 
būtiskiem projektiem vai projektu 
sarakstiem, informāciju par šādiem 
projektiem vai sarakstiem nodod 
2. punktā minētajām Grupām, un šāda 
informācija veido pamatu kopējas 
ieinteresētības projektu atlases procesam.
Šīs regulas 2. panta 5. punkta 
a) apakšpunkta noteikumi neskar 
projektu virzītāju tiesības attiecīgās 
grupas locekļiem iesniegt pieteikumu, lai 
projekts tiktu izraudzīts par kopējas 
ieinteresētības projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Lena Kolarska-Bobińska
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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 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 
pirms tā iekļaušanas galīgajā ierosinātajā 
sarakstā, ko iesniedz saskaņā ar 
4. punktu, ir vajadzīgs tās(to) dalībvalsts(-
u) pagaidu apstiprinājums, uz kuru 
teritoriju šis projekts attiecas.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja kāda no dalībvalstīm atsevišķam 
projekta priekšlikumam nesniedz pagaidu 
apstiprinājumu, attiecīgā dalībvalsts 
Grupai iesniedz rakstisku paskaidrojumu, 
norādot iebildumu iemeslus. Pēc 
laikposma, kas projekta virzītājiem 
atvēlēts iebildumu iemeslu novēršanai, 
Grupa vienbalsīgi ar vienu balsi pret var 
pieņemt lēmumu par projekta iekļaušanu 
ierosinātajā sarakstā ar piezīmi par 
iebildumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Lena Kolarska-Bobińska

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 saskaņā 
ar III pielikuma 2.6. punktu.

5. Attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes 
projektiem, kas ietilpst kādā no 
II pielikuma 1. un 2. punktā minētajām 
kategorijām, Aģentūra četru 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 saskaņā 
ar tīkla attīstības desmit gadu plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pamatojoties uz Grupu pieņemtajiem 
reģionālajiem sarakstiem, Komisija 
izveido Savienības sarakstu ar kopējas 
ieinteresētības projektiem. Sarakstu 
pārskata un atjaunina pēc vajadzības 
vienu reizi divos gados. Pirmo sarakstu 
pieņem ne vēlāk kā līdz 2013. gada 
31. jūlijam.

Or. en

(Sk. grozījumu Nr. 1)
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Pamatojums

Ņemot vērā termiņus, šie noteikti pārvietoti no 1. punkta.

Grozījums Nr. 59
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par 
sarakstu, kā minēts 1. punktā, kopējas 
ieinteresētības projekti kļūst par attiecīgo 
reģionālo ieguldījumu plānu neatņemamu 
daļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 714/2009 
un 715/2009 12. pantu un par attiecīga 
valsts tīkla attīstības desmit gadu plāna 
neatņemamu daļu saskaņā ar 
Direktīvu 72/2009/EK un 73/2009/EK 
22. pantu, un pēc vajadzības par citu valsts 
infrastruktūras plānu neatņemamu daļu. 
Šajos plānos projektiem piešķir vislielāko 
iespējamo prioritāti.

7. Kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu, 
kopējas ieinteresētības projekti kļūst par 
attiecīgo reģionālo ieguldījumu plānu 
neatņemamu daļu saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 un 715/2009 12. pantu un par 
attiecīga valsts tīkla attīstības desmit gadu 
plāna neatņemamu daļu saskaņā ar 
Direktīvu 72/2009/EK un 73/2009/EK 
22. pantu, un pēc vajadzības par citu valsts 
infrastruktūras plānu neatņemamu daļu. 
Šajos plānos projektiem piešķir vislielāko 
iespējamo prioritāti.

Or. en

(Sk. grozījumus, ar kuriem 1. punkta noteikumus iekļauj aiz 6. punkta.)

Grozījums Nr. 60
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekts ir dzīvotspējīgs no ekonomiskā, 
sociālā un vides viedokļa; un

b) iespējamie ieguvumi no projekta, kas 
novērtēts, piemērojot 2. punktā noteiktos 
specifiskos kritērijus, pārsniedz izmaksas; 
un

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Nuno Teixeira

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 iesaistīts vismaz viens 
tālākais reģions vai 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;

Or. pt

Grozījums Nr. 62
Luís Paulo Alves

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, izņemot izolēto salu 
energosistēmas, 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;

Or. pt

Grozījums Nr. 63
Karima Delli

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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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, 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, izņemot 
projektus, kas ietilpst II pielikuma 
1. punkta e) apakšpunktā minētajā 
kategorijā;

Or. en

Pamatojums

Lai viedo tīklu infrastruktūras projektu atzītu par kopējas ieinteresētības projektu, tajā nav 
jābūt iesaistītām vairākām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 64
Karima Delli

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, 
projekts būtiski sekmē ilgtspējīgu attīstību 
un vismaz vienu no šiem specifiskajiem 
kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 65
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 66
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sadarbspēja un sistēmas ekspluatācijas 
drošība.

– apgādes drošība, cita starpā sadarbspēja 
un sistēmas ekspluatācijas drošība un 
uzticamība.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jaunu ražošanas vienību pieslēgums 
tīklam, tostarp atjaunojamās enerģijas 
avotu tīklam, kas nodrošina enerģijas 
pārvadi.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībai jārisina būtiska problēma, proti, jāaizstāj novecojušās neefektīvās un 
videi nedraudzīgās spēkstacijas, piemēram, spēkstacijas, ko darbina ar fosilo kurināmo. 
Jaunas spēkstacijas tiks būvētas visā Eiropas Savienībā, tostarp reģionos, kuros tīkls nav 
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attīstīts vai ir jāatjauno. Tāpēc ar regulu būtu jāveicina ieguldījumi jaunās spēkstacijās, 
veicinot nepieciešamo tīkla attīstību, lai nodrošinātu jauno spēkstaciju pieslēgumu tīklam.

Grozījums Nr. 68
Karima Delli

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, projekts būtiski 
sekmē ilgtspējīgu attīstību un vismaz 
vienu no šiem specifiskajiem kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 69
Lena Kolarska-Bobińska

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, cita starpā piegāžu 
avotu, piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konkurence, inter alia piegāžu avotu, – konkurence, cita starpā piegāžu avotu, 
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piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apgādes drošība, samazinot atkarību no 
viena piegādes avota vai maršruta;

– apgādes drošība, cita starpā piegāžu 
avotu, piegāžu partneru un maršrutu 
diversifikācija;

Or. en

Pamatojums

Nav saprotams, kāpēc naftas un gāzes transportēšanas jomā piemēro atšķirīgus apgādes 
drošības kritērijus.

Grozījums Nr. 72
Lena Kolarska-Bobińska

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 

4. Katra Grupa sarindo projektus pēc tā, 
kā tie sekmē prioritāro koridoru un jomu
īstenošanu. Katra Grupa savā darba 
uzdevumā nosaka projektu sarindošanas 
metodi un šā punkta otrajā daļā un 
2. punktā izklāstīto kritēriju relatīvo 
nozīmi; tādējādi, sarindojot projektus, var 
tikt veikta projektu vispārēja grupēšana.
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kategorijā, pienācīgu uzmanību pievērš arī 
projekta skarto lietotāju skaitam, gada 
energopatēriņam un no elastīgas 
dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

Šai sakarībā un, nodrošinot vienlīdzīgas 
iespējas projektiem, kuri aptver perifērās 
dalībvalstis, pienācīgu uzmanību pievērš 
tam,

a) cik steidzams ir katrs ierosinātais 
projekts, lai sasniegtu Eiropas Savienības
enerģētikas politikas mērķus — tirgus 
integrāciju un konkurenci, ilgtspējību un 
apgādes drošību —,
b) cik daudzas dalībvalstis katrs projekts 
ietekmē un
c) kādā mērā tas ir komplementārs ar 
citiem ierosinātajiem projektiem.
Attiecībā uz „viedo tīklu” projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā minētajā kategorijā, sarindo 
tos projektus, kas vienlaikus ietekmē divas 
dalībvalstis, un pienācīgu uzmanību 
pievērš arī projekta skarto lietotāju 
skaitam, gada energopatēriņam un no 
elastīgas dispečervadības avotiem saražotas 
enerģijas īpatsvaram teritorijā, kur atrodas 
lietotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Karima Delli

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 

4. Sarindojot projektus pēc tā, kā tie sekmē 
tās pašas prioritātes īstenošanu, pienācīgu 
uzmanību pievērš tam, cik steidzams ir 
katrs ierosinātais projekts, lai sasniegtu 
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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.

enerģētikas politikas mērķus —
energoefektivitāti un taupību, 
atjaunojamās enerģijas daļas 
palielināšanu, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Lena Kolarska-Bobińska

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. 
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. Šie 
pasākumi būtu jāveic, cieši sadarbojoties 
ar attiecīgajām valstu regulatīvajām 
iestādēm un pārvades sistēmu 
operatoriem.

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 31. martam katru gadu pēc gada, 
kurā izraudzīti kopējas ieinteresētības 
projekti saskaņā ar 4. pantu, projekta 
virzītāji iesniedz gada ziņojumu Aģentūrai 
par katru projektu, kas ietilpst II pielikuma 
1. un 2. punktā minētajās kategorijās, vai 
attiecīgajai Grupai par katru projektu, kas 
ietilpst II pielikuma 3. un 4. punktā 
minētajās kategorijās. Ziņojumā izklāsta:

3. Līdz 31. martam katru gadu pēc gada, 
kurā izraudzīti kopējas ieinteresētības 
projekti saskaņā ar 4. pantu, projekta 
virzītāji iesniedz gada ziņojumu Aģentūrai 
par katru projektu, kas ietilpst II pielikuma 
1. un 2. punktā minētajās kategorijās, vai 
attiecīgajai Grupai par katru projektu, kas 
ietilpst II pielikuma 3. un 4. punktā 
minētajās kategorijās. Ziņojumu iesniedz 
arī 9. pantā minētajām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm. Ziņojumā 
izklāsta:

Or. en

Pamatojums

Minēto informāciju būtu jānosūta arī kompetentajām iestādēm, jo tieši šīm iestādēm, nevis 
Grupām vai ACER, uzticēts uzdevums piešķirt atļaujas šo projektu īstenošanai.

Grozījums Nr. 76
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra vai attiecīgā Grupa var 
pieprasīt, lai ziņojumu sagatavotu vai 
pirms iesniegšanas pārskatītu ārējs 
neatkarīgs eksperts.

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs mēnešu laikā kopš gada ziņojumu 
saņemšanas Aģentūra Grupām iesniedz 
konsolidētu ziņojumu par kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst II 
pielikuma 1. un 2. punktā minētajās 
kategorijās, kurā izvērtētas gūtās sekmes 
un vajadzības gadījumā ierosināti 
pasākumi, kā pārvarēt aizkavēšanos un 
konstatētās grūtības. Saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 713/2009 6. panta 8. un 9. punkta 
noteikumiem novērtējumā aplūko arī to, 
vai tiek konsekventi īstenoti Savienības 
tīklu attīstības plāni attiecībā uz I 
pielikumā minētajiem 
energoinfrastruktūras prioritārajiem 
koridoriem un jomām.

4. Trīs mēnešu laikā kopš gada ziņojumu 
saņemšanas Aģentūra Grupām iesniedz 
konsolidētu ziņojumu par kopējas 
ieinteresētības projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 1. un 2. punktā minētajās 
kategorijās, kurā izvērtētas gūtās sekmes 
un vajadzības gadījumā ierosināti 
pasākumi, kā pārvarēt aizkavēšanos un 
konstatētās grūtības. Minētie pasākumi var 
ietvert sankciju piemērošanu par projekta 
virzītāju izraisītu nepamatotu kavēšanos.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 713/2009 6. 
panta 8. un 9. punkta noteikumiem 
novērtējumā aplūko arī to, vai tiek 
konsekventi īstenoti Savienības tīklu 
attīstības plāni attiecībā uz I pielikumā 
minētajiem energoinfrastruktūras 
prioritārajiem koridoriem un jomām.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz arī iespēja piemērot sankcijas projekta virzītājiem par viņu izraisītu kavēšanos.

Grozījums Nr. 78
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 
būvniecība un laišana ekspluatācijā tādu 
iemeslu dēļ, kas nav sevišķi svarīgi 
iemesli, ko projekta virzītājs nevar 
kontrolēt, ir aizkavējusies salīdzinājumā ar 
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īstenošanas plānu:

Or. en

(Sk. apakšpunktu grozījumus; par visiem šā punkta grozījumiem būtu jābalso kopumā.)

Pamatojums

Izmantots Padomes nostājas formulējums. Šis grozījums ir vajadzīgs, lai precizētu atklāta 
konkursa norises kārtību, ja projekta īstenošana ir aizkavējusies. Sākotnējā tekstā nav 
noteikts, kā Komisija var īstenot šo procesu. Turklāt nevis Komisijas, bet kompetentās 
iestādes rīcībā ir zināšanas un iespējas, lai atrastu jaunu projekta virzītāju.

Grozījums Nr. 79
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 
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;

a) ciktāl saskaņā ar attiecīgajiem valstu 
tiesību aktiem ir piemērojami 
Direktīvas 2009/72/EK un 
Direktīvas 2009/73/EK 22. panta 
7. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
paredzētie pasākumi, valstu regulatīvās 
iestādes nodrošina, ka tiek veikti 
ieguldījumi;

Or. en

(Sk. grozījumu, ar ko groza punkta ievaddaļu; par visiem šā punkta grozījumiem būtu jābalso 
kopumā.)

Grozījums Nr. 80
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
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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 valstu regulatīvo iestāžu pasākumi 
saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu nav 
pietiekami, lai nodrošinātu ieguldījumu 
veikšanu, vai nav piemērojami, attiecīgā 
projekta virzītājs ieceļ trešo personu 
projekta finansēšanai vai būvniecībai. 
Projekta virzītājs šādi rīkojas pirms 
aizkavēšanās salīdzinājumā ar 
īstenošanas plānā noteikto datumu 
laišanai ekspluatācijā pārsniedz divus 
gadus;

Or. en

(Sk. grozījumu, ar ko groza punkta ievaddaļu; par visiem šā punkta grozījumiem būtu jābalso 
kopumā.)

Grozījums Nr. 81
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja trešā persona netiek iecelta, kā 
noteikts b) apakšpunktā, valsts regulatīvā 
iestāde vai dalībvalsts divu mēnešu laikā 
ieceļ trešo personu projekta finansēšanai 
vai būvniecībai, un projekta virzītājs to 
apstiprina;

Or. en

(Sk. grozījumu, ar ko groza punkta ievaddaļu; par visiem šā punkta grozījumiem būtu jābalso 
kopumā.)

Grozījums Nr. 82
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ja aizkavēšanās salīdzinājumā ar 
īstenošanas plānā noteikto datumu 
laišanai ekspluatācijā pārsniedz divus 
gadus un divus mēnešus, attiecīgā 
kompetentā iestāde, kas minēta 9. pantā, 
var nākt klajā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, kurā var piedalīties ikviens 
projekta virzītājs, lai izbūvētu projektu 
atbilstīgi pieņemtajam grafikam. Prioritāti 
piešķir projektu virzītājiem un 
ieguldītājiem no Reģionālās grupas 
dalībvalstīm, kurās attiecīgo projektu 
īsteno. Valstu reģionālās iestādes, nākot 
klajā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, nepieciešamības gadījumā 
pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas 
papildus 14. pantā noteiktajiem stimuliem 
var pieņemt vēl citus stimulus;

Or. en

(Sk. grozījumu, ar ko groza punkta ievaddaļu; par visiem šā punkta grozījumiem būtu jābalso 
kopumā.)

Grozījums Nr. 83
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) piemērojot c) vai d) apakšpunktu, 
sistēmas operators, kura teritorijā atrodas 
ieguldījumu objekts, sniedz īstenotājam(-
iem) operatoram(-iem) vai ieguldītājam(-
iem), vai trešajai personai visu 
ieguldījuma veikšanai vajadzīgo 
informāciju, pieslēdz jaunos aktīvus 
pārvades sistēmai un dara visu iespējamo, 
lai atvieglotu ieguldījumu projekta 
īstenošanu un kopējas ieinteresētības 
projekta drošu, uzticamu un efektīvu 
ekspluatāciju un uzturēšanu;
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Or. en

(Sk. grozījumu, ar ko groza punkta ievaddaļu; par visiem šā punkta grozījumiem būtu jābalso 
kopumā.)

Grozījums Nr. 84
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. 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, 
ja:

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

Or. en

(Sk. grozījumu [n+X], ar ko pārvieto 3. panta 1. punkta noteikumus.)

Grozījums Nr. 85
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. 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;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 86
Karima Delli

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts



PE488.022v02-00 34/75 AM\901813LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Projekta iekļaušanai attīstības desmit gadu plānā nevajadzētu būt nosacījumam, lai projekts 
tiktu atzīts par kopējas ieinteresētības projektu. Kopējas ieinteresētības projektu atlases 
pamatā jābūt nosacījumam, ka projekti atbilst visiem šajā regulā noteiktajiem attiecīgajiem 
kritērijiem un nodrošina pietiekamus sociālos un ekonomiskos ieguvumus Eiropas Savienībai, 
nevis prasībai, ka tiem jābūt iekļautiem PSOET plānā.

Grozījums Nr. 87
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekti, kas svītroti no Savienības 
saraksta, zaudē visas tiesības un saistības, 
kas saskaņā ar šo regulu attiecas uz kopējas 
ieinteresētības projektiem. Šis pants neskar 
Savienības finansējumu, kas projektam 
izmaksāts, pirms pieņemts lēmums par tā 
svītrošanu no saraksta.

Projekti, kas svītroti no Savienības 
saraksta, zaudē visas tiesības un saistības, 
kas saskaņā ar šo regulu attiecas uz kopējas 
ieinteresētības projektiem. Šis pants neskar 
Savienības finansējumu, kas projektam 
izmaksāts, pirms pieņemts lēmums par tā 
svītrošanu no saraksta, ja vien lēmums nav 
pieņemts, pamatojoties uz ļaunprātīgas 
maldināšanas nolūkā sniegtu 
informāciju, kā noteikts c) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Infrastruktūras savienojumus starp 
perifēriem un/vai salu reģioniem un 
Eiropas tīklu tomēr nodrošina, ja kopējas 
ieinteresētības projekta statusu zaudē 
energoinfrastruktūras projekti, kurus 
paredzēts īstenot, lai nodrošinātu 
energoresursu tranzītu cauri minētajiem 
reģioniem, kā arī lai nodrošinātu 
energoapgādi šajos reģionos.

Or. it

Grozījums Nr. 89
Lena Kolarska-Bobińska

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, vienojoties ar 
iesaistītajām dalībvalstīm, var iecelt 
Eiropas koordinatoru uz laika periodu, kas 
nepārsniedz 1 gadu un ko var divas reizes 
pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Michael Theurer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) virzīt projektu(-us), kuriem viņš(-a) 
iecelts par Eiropas koordinatoru, un 
pārrobežu dialogu starp projekta 

a) virzīt projektu(-us), kuriem viņš(-a) 
iecelts par Eiropas koordinatoru, un 
pārrobežu dialogu starp projekta 
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virzītājiem un visām ieinteresētajām 
personām;

virzītājiem un visām ieinteresētajām 
personām, it īpaši reģionālajām un 
vietējām iestādēm;

Or. de

Grozījums Nr. 91
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) virzīt projektu(-us), kuriem viņš(-a) 
iecelts par Eiropas koordinatoru, un 
pārrobežu dialogu starp projekta 
virzītājiem un visām ieinteresētajām 
personām;

a) virzīt projektu(-us), kuriem viņš(-a) 
iecelts par Eiropas koordinatoru, un 
pārrobežu dialogu starp projekta 
virzītājiem, reģionālajām un vietējām 
iestādēm, autonomajām kopienām un 
visām ieinteresētajām personām;

Or. it

Grozījums Nr. 92
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sniegt konsultācijas projekta 
virzītājiem par projekta finansēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējas ieinteresētības projektiem 
piešķir augstāko iespējamo valsts nozīmes 
statusu un atļauju piešķiršanas procedūru 
laikā tos uzskata par šādas nozīmes 
projektiem, ja šādu kārtību paredz valsts 
tiesību akti, kas piemērojami attiecīgajam 
energoinfrastruktūras veidam, un saskaņā 
ar šo kārtību.

1. Kopējas ieinteresētības projektiem 
piešķir augstāko iespējamo valsts nozīmes 
statusu un atļauju piešķiršanas procedūru 
laikā tos uzskata par šādas nozīmes 
projektiem, ņemot vērā nepieciešamību 
likvidēt visus birokrātiskos šķēršļus to 
ātrai īstenošanai, ja šādu kārtību paredz 
valsts tiesību akti, kas piemērojami 
attiecīgajam energoinfrastruktūras veidam, 
un saskaņā ar šo kārtību.

Or. pt

Grozījums Nr. 94
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu saraksta pieņemšana nozīmē, ka 
šie projekti ir atbilst sabiedrības interesēm 
un vajadzībām attiecīgajās dalībvalstīs, un 
to atzīst visas iesaistītās puses.

2. Savienības kopējas ieinteresētības
projektu saraksta pieņemšana nozīmē, ka 
šie projekti ir atbilst sabiedrības interesēm 
un vajadzībām attiecīgajās dalībvalstīs, un 
to atzīst visas iesaistītās puses, it īpaši 
reģionālās un vietējās iestādes un pilsoņi, 
uz kuriem attiecas pasākumi.

Or. de

Grozījums Nr. 95
Karima Delli

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu saraksta pieņemšana nozīmē, ka 

2. Savienības kopējas ieinteresētības 
projektu saraksta pieņemšana nozīmē, ka 
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šie projekti ir atbilst sabiedrības interesēm 
un vajadzībām attiecīgajās dalībvalstīs, un 
to atzīst visas iesaistītās puses.

šie projekti ir atbilst sabiedrības interesēm 
attiecīgajās dalībvalstīs, un to atzīst visas 
iesaistītās puses, it īpaši reģionālās 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Karima Delli

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 2. 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 un īstenot
piemērotus pasākumus un lai nodrošinātu 
to vides novērtējuma procedūru saskanīgu 
piemērošanu, kas nepieciešamas kopējas 
ieinteresētības projektiem saskaņā ar ES 
tiesību aktiem, un uzrauga šo vadlīniju 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ietekmi uz vidi, kas minēta 
Direktīvas 92/43/EK 6. panta 4. punktā un 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punktā, 
kopējas ieinteresētības projektus uzskata 
par projektiem sabiedrības interesēs un 
var uzskatīt par projektiem „sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu labā”, ar 
nosacījumu, ka ir ievēroti visi minētajās 
direktīvās paredzētie nosacījumi.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šos noteikumus svītro, jo tie ir lieki.

Grozījums Nr. 98
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar Direktīvu 92/43/EK ir 
vajadzīgs Komisijas atzinums, Komisija un 
kompetentā iestāde saskaņā ar 9. pantu 
nodrošina, ka lēmums par to, vai projekts 
ir „sevišķi svarīgu sabiedrības interešu 
labā”, tiek pieņemts 11. panta 1. punktā 
minētajā termiņā.

Ja saskaņā ar Direktīvu 92/43/EK ir 
vajadzīgs Komisijas atzinums, Komisija un 
kompetentā iestāde saskaņā ar 9. pantu 
cenšas nodrošināt, ka lēmums par to, vai 
projekts ir „sevišķi svarīgu sabiedrības 
interešu labā”, tiek pieņemts 11. panta 
1. punktā minētajā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) integrētā shēma: kompetentās iestādes 
izdotais visaptverošais lēmums ir vienīgais 
juridiski saistošais lēmums, kas izriet no 
atļauju piešķiršanas oficiālās procedūras. Ja 
projekts attiecas uz citām iestādēm, tās 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem var
procedūras gaitā sniegt savu atzinumu, 
kuru kompetentā iestāde ņem vērā;

a) integrētā shēma: kompetentās iestādes 
izdotais visaptverošais lēmums ir vienīgais 
juridiski saistošais lēmums, kas izriet no 
atļauju piešķiršanas oficiālās procedūras. Ja 
projekts attiecas uz citām iestādēm, tās 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem procedūras 
gaitā sniedz savu atzinumu, kuru 
kompetentā iestāde ņem vērā;

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Karima Delli

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 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 vēlāk veiktā 
novērtējumā tiek konstatēts, 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, kā arī jānodrošina lēmuma un 
pamatojuma, tostarp attiecīgo 
pierādījumu, publiska pieejamība.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis cenšas nodrošināt, ka 
pārsūdzības, ar ko apstrīd visaptverošā 
lēmuma likumību pēc būtības vai 

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

procesuālo likumību, tiek izskatītas pēc 
iespējas efektīvāk un ka šādas pārsūdzības 
administratīvajās vai tiesu sistēmās tiek 
uzskatītas par prioritārām.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projekta virzītājs trīs mēnešu laikā kopš 
atļauju piešķiršanas procedūras sākuma 
saskaņā ar 11. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu izstrādā un kompetentajai 
iestādei iesniedz sabiedrības līdzdalības 
koncepciju. Kompetentā iestāde viena 
mēneša laikā apstiprina sabiedrības 
līdzdalības koncepciju vai prasa tajā izdarīt 
grozījumus. Koncepcijā iekļauj vismaz 
VI pielikuma 3. punktā norādīto 
informāciju.

3. Projekta virzītājs trīs mēnešu laikā kopš 
atļauju piešķiršanas procedūras sākuma 
saskaņā ar 11. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu izstrādā un kompetentajai 
iestādei iesniedz sabiedrības līdzdalības 
koncepciju. Kompetentā iestāde viena 
mēneša laikā apstiprina sabiedrības 
līdzdalības koncepciju vai prasa tajā izdarīt 
grozījumus. Koncepcijā iekļauj vismaz 
VI pielikuma 3. punktā norādīto 
informāciju. Projekta virzītājs par visām 
būtiskajām izmaiņām apstiprinātajā 
koncepcijā informē kompetento iestādi, 
kas var pieprasīt izdarīt grozījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Karima Delli

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 

4. Pirms pieteikuma dokumentācija tiek 
iesniegta kompetentajai iestādei saskaņā ar 
11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, notiek 
vismaz divas sabiedriskās apspriešanas, 
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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.

ko rīko projekta virzītājs vai, ja to paredz 
valsts tiesību akti, kompetentā iestāde. 
Pirmo sabiedrisko apspriešanu organizē 
pirmspieteikuma procedūras pirmo sešu 
mēnešu laikā. Sabiedriskajā apspriešanā 
VI pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā 
minētās ieinteresētās personas tiek 
informētas par projektu, tiek noteikta 
vispiemērotākā vieta vai trase un dažādas 
tehniskās iespējas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Karima Delli

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja projektam varētu būt būtiska 
nelabvēlīga pārrobežu ietekme vienā vai 
vairākās kaimiņu dalībvalstīs, t.i., ja ir 
piemērojams Direktīvas 85/337/EEK 
7. pants un Espo konvencija, attiecīgo 
informāciju dara pieejamu kaimiņu 
dalībvalsts(-u) kompetentajai iestādei. 
Kaimiņu dalībvalsts(-u) kompetentā iestāde 
norāda, vai tā vēlas piedalīties attiecīgajās 
sabiedriskās apspriešanas procedūrās.

6. Ja projektam varētu būt būtiska 
nelabvēlīga pārrobežu ietekme vienā vai 
vairākās kaimiņu dalībvalstīs, t.i., ja ir 
piemērojams Direktīvas 2001/42/EK 
7. pants, Direktīvas 85/337/EEK 7. pants 
vai Espo konvencija, attiecīgo informāciju 
dara pieejamu kaimiņu dalībvalsts(-u) 
kompetentajai iestādei. Kaimiņu 
dalībvalsts(-u) kompetentā iestāde norāda, 
vai tā vēlas piedalīties attiecīgajās 
sabiedriskās apspriešanas procedūrās.
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Or. en

Grozījums Nr. 105
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bez tam projekta virzītāji publicē attiecīgo 
informāciju, izmantojot citus piemērotus 
informēšanas līdzekļus, kam sabiedrība var 
brīvi piekļūt.

Bez tam projekta virzītāji publicē attiecīgo 
informāciju, izmantojot citus piemērotus 
informēšanas līdzekļus, kam sabiedrība var 
brīvi piekļūt. Tas nozīmē arī to, ka, 
ievērojot attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktus, izplatības ziņā lielākajos reģionu 
un pilsētu laikrakstos publicē projekta 
iespējamos maršrutus, kā noteiks 
VI pielikuma 4. punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 107
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it
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Grozījums Nr. 108
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) potenciāli iesaistītās iestādes, 
ieinteresētās personas un sabiedrību;

b) potenciāli iesaistītās valsts un 
reģionālās iestādes, ieinteresētās personas 
un sabiedrību;

Or. pt

Grozījums Nr. 109
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) potenciāli iesaistītās iestādes, 
ieinteresētās personas un sabiedrību;

b) obligāti iesaistāmās iestādes, 
ieinteresētās personas un sabiedrību;

Or. it

Grozījums Nr. 110
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) potenciāli iesaistītās iestādes, 
ieinteresētās personas un sabiedrību;

b) potenciāli iesaistītās attiecīgās 
reģionālās iestādes, ieinteresētās personas 
un sabiedrību;

Or. bg
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Grozījums Nr. 111
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) procedūras atsevišķos posmus un to 
ilgumu;

c) procedūras atsevišķos posmus, to ilgumu 
un saistītos ieguldījumus;

Or. pt

Grozījums Nr. 112
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 113
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Viena mēneša laikā pēc pieteikuma 
dokumentācijas saņemšanas kompetentā 
iestāde vajadzības gadījumā pieprasa 
projekta virzītājam sniegt trūkstošo 

5. Viena mēneša laikā pēc pieteikuma 
dokumentācijas saņemšanas kompetentās 
iestādes, tostarp reģionālā līmenī,
vajadzības gadījumā pieprasa projekta 
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informāciju, un šie pieprasījumi var 
attiekties tikai uz jautājumiem, kas minēti 
detalizētajā pieteikuma iesniegšanas 
kārtības aprakstā. Viena mēneša laikā kopš 
pilnīgas pieteikuma dokumentācijas 
saņemšanas kompetentā iestāde rakstveidā 
akceptē pieteikumu. Pēc tam papildu 
informāciju var pieprasīt tikai tad, ja tas 
pamatojams ar jauniem apstākļiem un 
kompetentā iestāde sniedz pienācīgu 
skaidrojumu.

virzītājam sniegt trūkstošo vai 
nepietiekamo informāciju, un šie 
pieprasījumi var attiekties uz detalizētu 
informāciju par jautājumiem, kas var 
nebūt minēti detalizētajā pieteikuma 
iesniegšanas kārtības aprakstā. Viena 
mēneša laikā kopš pilnīgas pieteikuma 
dokumentācijas saņemšanas kompetentā 
iestāde rakstveidā akceptē pieteikumu. Pēc 
tam papildu informāciju var pieprasīt tikai 
tad, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem un kompetentā iestāde sniedz 
pienācīgu skaidrojumu.

Or. it

Grozījums Nr. 114
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 115
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) novērtējumu par ieguldījumu ietekmi 
uz atsevišķiem reģioniem, kuros īsteno 
projektu, norādot, kādā veidā 
infrastruktūra palīdzēs palielināt reģionu 
konkurētspēju. 

Or. pt

Grozījums Nr. 116
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pirmo tīkla attīstības desmit gadu 
plānu pieņemšanas saskaņā ar 12. panta 
7. punkta a) apakšpunktu plānos iekļauj 
PSOET izmaksu un ieguvumu analīzes
rezultātu atjaunināto versiju, ņemot vērā 
notikumus pēc plānu publicēšanas. 
Projekta virzītājs(-i) var iekļaut arī savas 
piezīmes par PSOET izmaksu un 
ieguvumu analīzes rezultātiem vai papildu 
informāciju, kas nav iekļauta PSOET 
analīzē.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 118
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikumus, kā nodrošināt papildu 
peļņu no projektā ieguldītā kapitāla; vai

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 119
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) visus citus pasākumus, ko uzskata par 
vajadzīgiem un lietderīgiem.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 120
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 121
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 122
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 

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

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla no finansiālā atbalsta saņēmēju loka izslēgt naftas produktu cauruļvadu 
projektus.

Grozījums Nr. 123
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 124
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā un 4. punktā minētajās 
kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju veidā saskaņā ar noteikumiem 
[Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 

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

[Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu], ja attiecīgie 
projekta virzītāji var skaidri pierādīt, ka 
projekti radīs ievērojamas pozitīvas 
papildu sekas un ka tie nav komerciāli
dzīvotspējīgi.

Or. bg

Grozījums Nr. 125
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Projekti, kas efektīvi uzlabo 
energoefektivitāti un decentralizētas 
atjaunojamās enerģijas ražošanas 
integrāciju, saņem vismaz divas trešdaļas 
no finansiālā atbalsta, kas pieejams 
energoinfrastruktūras projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) veids, kādā reģionālās iestādes 
iesaistās projektu īstenošanā, liekot īpašu 
uzsvaru uz to aktīvu dalību posmos, kuros 
attiecīgajos reģionos veic ieguldījumus.

Or. pt
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Grozījums Nr. 127
Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. pants – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju par prioritāro projektu esošo 
sarakstu, pārskatu par lēmumu 
pieņemšanas procesa posmiem, kā arī 
reģionālo grupu sanāksmju datumus un 
darba kārtības, kā arī šo sanāksmju 
protokolus un visus pieņemtos lēmumus 
dara pieejamus sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vispārīga, regulāri atjaunināta 
informācija, tostarp ģeogrāfiskā 
informācija (arī ģeogrāfiskas informācijas 
sistēmas izdrukas), kartes un sociālā un 
ekonomiskā informācija par attiecīgajiem 
reģioniem (it īpaši ar iedzīvotājiem saistīta 
informācija), par katru kopējas 
ieinteresētības projektu;

Or. it

Grozījums Nr. 129
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) informācija par katram kopējas 
ieinteresētības projektam piešķirto un 
iedalīto Savienības finansējumu;

Or. pt

Grozījums Nr. 130
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) informācija par veidu, kādā 
reģionālās iestādes iesaistās projektu 
īstenošanā, liekot īpašu uzsvaru uz to 
aktīvu dalību posmos, kuros attiecīgajos 
reģionos veic ieguldījumus;

Or. pt

Grozījums Nr. 131
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) informācija par notikumiem saistībā 
ar ieguldījumiem, kas jau veikti, un 
iespējamajiem šķēršļiem kopējas 
ieinteresētības projektu īstenošanai, kas 
var kavēt to netraucētu izpildi ar 
kompetentajām iestādēm saskaņotā 
termiņā.

Or. pt
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Grozījums Nr. 132
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 133
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 134
Nuno Teixeira

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

(4a) Starpsavienojumi tālākos reģionos 
(„POSEI ORs – ELECTRICITY”): 
augstāks reģionālās ilgtspējības un 
energoefektivitātes līmenis, it īpaši, lai 
integrētu no atjaunojamiem 
energoavotiem iegūtu elektroenerģiju.
Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis 
ar tālākiem reģioniem.

Or. pt

Grozījums Nr. 135
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tālāko reģionu gāzes koridors 
(„POSEI ORs – GAS”): infrastruktūra, 
lai veicinātu gāzes pārvadīšanu tālākos 
reģionos un lai uzlabotu gāzes piegāžu 
diversifikāciju.
Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis 
ar tālākiem reģioniem.

Or. pt

Grozījums Nr. 136
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 138
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a SALU ENERGOSISTĒMU 
OPTIMIZĀCIJA

Or. pt

Grozījums Nr. 139
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) reversīva sūkņa uzglabāšanas 
sistēma, kas saistīta ar ģeotermālās 
enerģijas izmantošanu, it īpaši izolētās 
salu sistēmās;

Or. pt

Grozījums Nr. 140
Michael Theurer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 141
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 142
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Attiecībā uz elektroenerģijas 
projektiem, kas ietilpst II pielikuma 
1. punktā minētajās kategorijās, katrā 
Grupā ir dalībvalstu pārstāvji, valstu 
regulatīvo iestāžu pārstāvji, vietējo un 
reģionālo 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 un citu 
iesaistīto ieinteresēto personu, tostarp 
ražotāju, sadales sistēmu operatoru, 
piegādātāju, vides organizāciju un 
patērētāju tiesību aizsardzības 
organizāciju, pārstāvji, uz kuriem attiecas 
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katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un elektroenerģijas PSOET 
pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecībā uz gāzes projektiem, kas ietilpst 
II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
(tostarp visu projektā iesaistīto reģionu un
autonomo kopienu) 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.

Or. it

Grozījums Nr. 144
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 145
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 146
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz naftas un oglekļa dioksīda 
transportēšanas projektiem, kas ietilpst 

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

II pielikuma 3. un 4. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, vietējo un reģionālo iestāžu 
pārstāvji, to projekta virzītāju pārstāvji, uz 
kuriem attiecas katra no I pielikumā 
minētajām attiecīgajām prioritātēm, kā arī 
Komisijas pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai gan projektu virzītājiem un 
Aģentūrai ir pārējās Grupas locekļu 
tiesības, tiem nav balsstiesību, un 
saraksta, kas ierosināts iesniegšanai 
saskaņā ar 3. panta 4. punktu, galīgajā 
pieņemšanā projektu virzītāji un 
Aģentūra var piedalīties tikai kā 
novērotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Katra Grupa pēc vajadzības, ņemot vērā 
attiecīgās I pielikumā minētās prioritātes 
īstenošanu, uzaicina valsts pārvaldes 
iestāžu un regulatīvo iestāžu pārstāvjus, 
projektu virzītāju pārstāvjus un pārvades 
sistēmu operatoru pārstāvjus no ES 
kandidātvalstīm, potenciālajām 

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

ES kandidātvalstīm, potenciālajām 
kandidātvalstīm, Eiropas Ekonomikas 
zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalstīm, Enerģētikas 
kopienas iestāžu un struktūru pārstāvjus, 
pārstāvjus no valstīm, uz ko attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, un 
valstīm, ar ko Savienība iedibinājusi īpašu 
sadarbību enerģētikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Katra Grupa apspriežas ar 
organizācijām, kas pārstāv ieinteresētās 
personas, tostarp ražotājus, sadales sistēmu 
operatorus, piegādātājus un patērētājus, un 
ar vides aizsardzības organizācijām. Grupa 
rīko uzklausīšanas vai apspriedes, ja tas ir 
lietderīgi tās uzdevumu izpildei. Grupa 
regulāri un visaptveroši informē 
sabiedrību par savu apspriežu norisi un 
rezultātiem un pirms ierosinātā saraksta 
iesniegšanas saskaņā ar 3. panta 
4. punktu organizē uzklausīšanu vai 
apspriedes.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Katra Grupa apspriežas ar 
organizācijām, kas pārstāv ieinteresētās 
personas, tostarp ražotājus, sadales sistēmu 
operatorus, piegādātājus un patērētājus, un, 
lai pildītu 3. panta 2. punktā minētās 
funkcijas, ar vides aizsardzības 
organizācijām. Grupa var rīkot 
uzklausīšanas vai apspriedes, ja tas ir 
lietderīgi tās uzdevumu izpildei.

Or. en

Pamatojums

Kļūda tekstā.

Grozījums Nr. 151
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Kļūda tekstā.

Grozījums Nr. 152
Karima Delli
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Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Projekta iekļaušanai attīstības desmit gadu plānā nevajadzētu būt nosacījumam, lai projekts 
tiktu atzīts par kopējas ieinteresētības projektu. Kopējas ieinteresētības projektu atlases 
pamatā jābūt nosacījumam, ka projekti atbilst visiem šajā regulā noteiktajiem attiecīgajiem 
kritērijiem un nodrošina pietiekamus sociālos un ekonomiskos ieguvumus Eiropas Savienībai, 
nevis prasībai, ka tiem jābūt iekļautiem PSOET plānā.

Grozījums Nr. 153
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt
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Grozījums Nr. 154
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) gāzes pārvade — projekts saistīts ar 
ieguldījumiem reversās plūsmas jaudās vai
uzlabo gāzes pārvades kapacitāti pāri 
attiecīgās dalībvalsts robežai(-ām) par 
vismaz 10 %, salīdzinot ar situāciju, ja 
projekts netiktu laists ekspluatācijā;

c) gāzes pārvade — projekts saistīts ar 
ieguldījumiem reversās plūsmas jaudās vai 
uzlabo gāzes pārvades kapacitāti pāri 
attiecīgās dalībvalsts robežai(-ām) par 
vismaz 10 %, salīdzinot ar situāciju, ja 
projekts netiktu laists ekspluatācijā, vai 
projekts saistīts ar ieguldījumiem tālākā 
reģionā;

Or. pt

Grozījums Nr. 155
Nuno Teixeira

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 vismaz divu dalībvalstu 
vai tālāka reģiona tieša vai netiešā apgāde 
vai infrastruktūras standarta (N-1 
noteikums) izpilde reģionālā līmenī 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 994/2010 
6. panta 3. punktu;

Or. pt

Grozījums Nr. 156
Nuno Teixeira

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

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 157
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Ilgtspējību mēra, novērtējot 
elektrotīkla infrastruktūras ietekmi uz 
vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 160
Karima Delli

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 

(d) Ilgtspējību mēra, novērtējot 
infrastruktūras ietekmi uz vidi, un pēc tā, 
kāds ir projekta devums, lai samazinātu 
emisijas, lai nodrošinātu rezerves 
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pārvērstas elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

gadījumiem, kad tiek ražota atjaunojamā 
enerģija, vai gāzē pārvērstas 
elektroenerģijas vai biogāzes 
transportēšanu, ņemot vērā gaidāmās 
klimatisko apstākļu pārmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Karima Delli

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Ilgtspējību mēra, novērtējot pārvades 
ekoloģiskos raksturlielumus un 
efektivitāti un infrastruktūras ietekmi uz 
vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Karima Delli

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PE488.022v02-00 70/75 AM\901813LV.doc

LV

Grozījums Nr. 163
Karima Delli

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 164
Karima Delli

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 
ekspluatācijas pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas, kā arī citas ar 
vidi saistītas ārējās izmaksas. 
Metodoloģijā dotas norādes par aprēķinos 
izmantojamām diskonta likmēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 165
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
V pielikums – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Kļūda tekstā.

Grozījums Nr. 166
Karima Delli

Regulas priekšlikums
V pielikums – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nākotnes izmaksas par ieguldījumiem 
jaunās ražošanas un pārvades jaudās visā 
projekta tehniskajā dzīves ciklā;

(c) nākotnes izmaksas par ieguldījumiem 
jaunās ražošanas un pārvades jaudās visā 
projekta tehniskajā dzīves ciklā ar 
nosacījumu, ka nākotnes pieņēmumu 
pamatā ir Savienības mērķi un veiksmīgi 
tiek īstenota tās energosistēmas 
dekarbonizācijas prognoze;

Or. en
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Grozījums Nr. 167
Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) ekosistēmu pakalpojumu kopējais 
zaudējums vai ieguvums.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Karima Delli

Regulas priekšlikums
V pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



AM\901813LV.doc 73/75 PE488.022v02-00

LV

Grozījums Nr. 169
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 170
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 171
Karima Delli

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 172
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) paredzētie pasākumi; (b) paredzētie pasākumi, tostarp 
ierosinātās īpašo sanāksmju norises vietas 
un datumi;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šā pielikuma 4. punkta 
c) apakšpunktā minētās īpašās sanāksmes 
notiek tādā vietā un laikā, lai tajās varētu 
piedalīties pēc iespējas vairāk ieinteresēto 
personu. Kompetentā iestāde var pieprasīt 
projektu virzītājiem veicināt to 
ieinteresēto personu dalību sanāksmēs, 
kuri citkārt finansiālu vai citu apsvērumu 
dēļ sanāksmēs nevarētu piedalīties.

Or. en


