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ĪSS PAMATOJUMS

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un ir gandarīts par tā visaptverošo nozīmi, lai 
regulētu Eiropas energoinfrastruktūras projektus, jo īpaši kopējas ieinteresētības projektus. 
Referents īpaši atzinīgi vērtē pasākumus, kuru mērķis ir optimizēt un paātrināt atļauju 
piešķiršanas procedūras, un mudina to attiecīgā gadījumā pieņemt arī tāpēc, lai attīstītu 
energoinfrastruktūras projektus, kas nav pārrobežu projekti.

Ziņojumā ir uzsvērti energoinfrastruktūras reģionālie aspekti, jo īpaši ņemot vērā šo projektu 
ietekmi uz iedzīvotājiem, ko bieži nepietiekami kompensē paredzamie pozitīvie projekta 
rezultāti energoapgādes drošības, ilgtspējas vai infrastruktūras efektivitātes jomā. Tāpēc 
specifiskos atļauju piešķiršanas procedūras posmos ir jānosaka reģionālo iestāžu loma, lai tie 
iedzīvotāji, uz kuriem tas visvairāk attiecas, varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. 
Turklāt ES līmenī ir jābūt vienotam attiecīgo sabiedrisko apspriešanos procesam.

Šim priekšlikumam ir arī jālīdzsvaro izmaksu efektivitātes kritēriji, kas ir ļoti svarīgi 
privātiem uzņēmējiem, kuri galu galā finansēs, attīstīs un pārvaldīs energoinfrastruktūru, un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finanšu atbalsta saņemšanas 
priekšnoteikumi. Pēdējā minētajā gadījumā ir ierosināti attiecīgi grozījumi, lai noteiktu 
apstākļus, kad, ņemot vērā sabiedrības intereses un pasūtītāja ieguvumus, papildu finansējums 
ir pamatots, neapdraudot konkurētspējas principu.

Referents arī ierosina precīzāk izskatīt gāzes infrastruktūras projektus, visus vajadzīgos 
elementus iekļaujot tiesīgo atbalsta saņēmēju sarakstā, lai nodrošinātu tehnisko atbilstību un 
lai veicinātu ļoti svarīgo gāzes koridoru netraucētu darbību visā Eiropā.

Referents uzskata, ka vienkāršām procedūrām un ieinteresēto pušu iekļaušanai ir jābūt 
Eiropas energoinfrastruktūras vispārīgiem pamatprincipiem.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 

(13) Ar šo regulu paredz noteikumus 
Eiropas energotīklu savlaicīgai attīstībai un 
sadarbspējai, lai sasniegtu Līgumā 
nospraustos enerģētikas politikas 
mērķus — nodrošināt enerģijas tirgus 
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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.

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. Lai 
sasniegtu šos mērķus, šis priekšlikums 
paredz apspriedes ar šajā procesā 
iesaistītajām reģionālām iestādēm 
organizēt attiecīgā atļauju piešķiršanas 
procedūras posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Turklāt mudina dalībvalstis 
vajadzīgas gadījumā kopējas 
ieinteresētības projektu atļauju 
piešķiršanas procesa noteikumus piemērot 
citiem energoinfrastruktūras projektiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir jāmudina izmantot Eiropas paraugpraksi arī citiem projektiem, lai veicinātu 
vajadzīgās infrastruktūras efektivitāti, lai nepieļautu pārslodzi un lai netiktu ieviesta 
divpakāpju sistēma.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – 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 vai oglekļa dioksīda 
transportēšanai, elektroenerģijas vai gāzes 
glabāšanai, vai sašķidrinātas dabasgāzes
pieņemšanas, uzglabāšanas un 
regazifikācijas vai dekompresijas iekārtas, 
kas atrodas Savienības teritorijā vai 
savieno Savienību ar vienu vai vairākām 
trešām valstīm;

Or. en

Pamatojums

Gāzes energoinfrastruktūra izmanto sašķidrinātas dabasgāzes termināļus; lai nodrošinātu 
konsekvenci II pielikuma 1. pantā minētajām kategorijām, definīcija ir jāpielāgo tā, lai tas 
tiktu ņemts vērā.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a "izmaksu un ieguvumu analīze 
energosistēmas mērogā" ir novērtējums, 
ko veic visas Savienības līmenī, lai 
kopējas ieinteresētības projektus izvēlētos 
saskaņā ar tīkla attīstības desmit gadu 
plāna mērķiem, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 8. pantā.

Or. en
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Pamatojums
Šī regula attiecas uz dažādām izmaksu un ieguvumu analīzēm, citām analīzēm un 
novērtējumiem. Tas ir jāprecizē, un ir vajadzīga definīcija. Izmaksu un ieguvumu analīzei ir 
jābūt vispārīgai, nevis par katru projektu.

Gāzes infrastruktūras projektu pamatā ir noteiktas saistības, proti, tirgus dalībnieku saistības 
tirgus testēšanas rezultātā vai valstu regulatīvo iestāžu saistības. Šiem projektiem, kam 
pamatā jau ir noteiktas saistības, izmaksu un ieguvumu analīze atsevišķiem projektiem lielā 
mērā dublētos.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apgādes drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– plānoto elektroenerģijas ražošanas 
iekārtu integrācija tīklā, īpaši uzsverot 
atjaunojamos energoresursus;

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā bez pienācīga 
pamatojuma ir aizkavējusies par vairāk 

6. Ja kopējas ieinteresētības projekta 
laišana ekspluatācijā bez pienācīga 
pamatojuma, kas nav sevišķi svarīgi 
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nekā diviem gadiem salīdzinājumā ar 
īstenošanas plānu:

iemesli, ko projekta virzītājs nevar 
ietekmēt, ir aizkavējusies par vairāk nekā 
diviem gadiem salīdzinājumā ar 
īstenošanas plānu:

Or. en

Grozījums Nr. 8

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 atbilst sabiedrības interesēm un 
vajadzībām attiecīgajās dalībvalstīs, un to 
atzīst visas iesaistītās puses, jo īpaši visas 
attiecīgās reģionālās iestādes, kuras 
ietekmē šādi projekti.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) potenciāli iesaistītās iestādes, 
ieinteresētās personas un sabiedrību;

(b) potenciāli iesaistītās iestādes, 
ieinteresētās personas un sabiedrību, īpaši 
norādot attiecīgās reģionālās iestādes, ar 
kurām ir jāapspriežas;

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 
riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
uz šādiem riskiem neattiecas izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 

1. Ja projekta virzītājam rodas lielāks risks 
tāda kopējas ieinteresētības projekta 
izstrādē, būvē, ekspluatācijā un uzturēšanā, 
kas ietilpst II pielikuma 1. un 2. punktā 
minētajās kategorijās, izņemot 
hidroakumulācijas projektus, salīdzinot ar 
riskiem, kādi parasti rodas, realizējot 
salīdzināmu infrastruktūras projektu, un ja 
uz šādiem riskiem neattiecas izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
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17. pantu, tad valstu regulatīvās iestādes 
nodrošina, ka šādam projektam tiek 
piešķirti pienācīgi stimuli, kad piemēro 
Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 
8. punktu, Direktīvas 2009/73/EK 
41. panta 8. punktu, Regulas (EK) Nr. 
714/2009 14. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 715/2009 13. pantu.

17. pantu, un ņemot vērā paredzamās 
enerģijas patērētāju nākotnes izmaksas,
tad valstu regulatīvās iestādes nodrošina, 
ka šādam projektam tiek piešķirti pienācīgi 
stimuli, kad piemēro Direktīvas 
2009/72/EK 37. panta 8. punktu, 
Direktīvas 2009/73/EK 41. panta 
8. punktu, Regulas (EK) Nr. 714/2009 
14. pantu un Regulas (EK) Nr. 715/2009 
13. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) visus citus pasākumus, ko uzskata par 
vajadzīgiem un lietderīgiem, tostarp 
īstenoto energoinfrastruktūras projektu 
darbības izmaksu pieauguma riska 
mazināšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu to privāto uzņēmēju ieguldījumu procesu, kas piedalās energoinfrastruktūras 
projektu attīstībā, pieejamo stimulu sarakstā ir jāiekļauj ne tikai tie, kas ir minēti 14. panta 
3. punktā, bet arī paredzama darbības izmaksu pieauguma risks pēc infrastruktūras projektu 
īstenošanas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta a)–d) 
apakšpunktā un 2. punktā minētajās 

2. Kopējas ieinteresētības projekti, kas 
ietilpst II pielikuma 1. punkta e) 
apakšpunktā un 4. punktā minētajās 
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kategorijās, izņemot hidroakumulācijas 
elektrostaciju projektus, arī ir tiesīgi 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
darbiem paredzētu dotāciju veidā saskaņā 
ar noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

kategorijās, arī ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu darbiem paredzētu 
dotāciju, aizdevumu vai aizņēmuma 
nodrošinājumu veidā saskaņā ar 
noteikumiem [Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu], 
ja tos īsteno saskaņā ar 5. panta 6. punkta 
b) apakšpunktā minēto procedūru vai tie 
atbilst šādiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

15. panta 2. punktā minēto kopējas ieinteresētības projektu pirmie divi kritēriji jau ir 
pietiekami sarežģīti, lai atlase būtu taisnīga un pamatota. Tāpēc pārrobežu izmaksu 
sadalījuma lēmuma pieņemšanai nav jābūt obligātai prasībai.

Grozījums Nr. 14

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, un

(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, sociālo 
ietekmi vai inovāciju, un

Or. en

Pamatojums

15. panta 2. punktā minēto kopējas ieinteresētības projektu pirmie divi kritēriji jau ir 
pietiekami sarežģīti, lai atlase būtu taisnīga un pamatota. Tāpēc pārrobežu izmaksu 
sadalījuma lēmuma pieņemšanai nav jābūt obligātai prasībai.
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

15. panta 2. punktā minēto kopējas ieinteresētības projektu pirmie divi kritēriji jau ir 
pietiekami sarežģīti, lai atlase būtu taisnīga un pamatota. Tāpēc pārrobežu izmaksu 
sadalījuma lēmuma pieņemšanai nav jābūt obligātai prasībai.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) par projektu ir pieņemts lēmums par 
pārrobežu izmaksu sadalījumu saskaņā ar 
13. pantu vai — attiecībā uz projektiem, 
kam piešķirts izņēmums saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 36. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 17. pantu, ir 
saņemts kompetento valsts regulatīvo 
iestāžu un Aģentūras atzinums par projekta 
komerciālo dzīvotspēju.

(c) neobligāti — par projektu ir pieņemts 
lēmums par pārrobežu izmaksu sadalījumu 
saskaņā ar 13. pantu vai — attiecībā uz 
projektiem, kam piešķirts izņēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 
36. pantu vai Regulas (EK) Nr. 714/2009 
17. pantu, ir saņemts kompetento valsts 
regulatīvo iestāžu un Aģentūras atzinums 
par projekta komerciālo dzīvotspēju.

Or. en

Pamatojums

15. panta 2. punktā minēto kopējas ieinteresētības projektu pirmie divi kritēriji jau ir 
pietiekami sarežģīti, lai atlase būtu taisnīga un pamatota. Tāpēc pārrobežu izmaksu 
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sadalījuma lēmuma pieņemšanai nav jābūt obligātai prasībai.

Grozījums Nr. 17

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 
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.

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 
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, vai ka darbības risks 
palielināsies.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) saites uz projektu virzītāju noteiktām
projektu tīmekļa vietnēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir jāpārformulē dažu gāzes koridoru definīcija, lai ietvertu visus infrastruktūras veidus 
(apakšzemes glabātavas un sašķidrinātas dabasgāzes termināļi, kas ir minēti arī šajā regulā) 
un lai tā būtu neitrāla. Vispārīgāk sakot, ir ļoti svarīgi arī turpmāk iekļaut ieguldījumus, kas 
var būt vajadzīgi, lai palielinātu pārrobežu jaudu, piemēram, lai palielinātu sistēmas elastību.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir jāpārformulē dažu gāzes koridoru definīcija, lai ietvertu visus infrastruktūras veidus 
(apakšzemes glabātavas un sašķidrinātas dabasgāzes termināļi, kas ir minēti arī šajā regulā) 
un lai tā būtu neitrāla. Vispārīgāk sakot, ir ļoti svarīgi arī turpmāk iekļaut ieguldījumus, kas 
var būt vajadzīgi, lai palielinātu pārrobežu jaudu, piemēram, lai palielinātu sistēmas elastību.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir jāpārformulē dažu gāzes koridoru definīcija, lai ietvertu visus infrastruktūras veidus 
(apakšzemes glabātavas un sašķidrinātas dabasgāzes termināļi, kas ir minēti arī šajā regulā) 
un lai tā būtu neitrāla. Vispārīgāk sakot, ir ļoti svarīgi arī turpmāk iekļaut ieguldījumus, kas 
var būt vajadzīgi, lai palielinātu pārrobežu jaudu, piemēram, lai palielinātu sistēmas elastību.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – 1. apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, Attiecībā uz elektroenerģijas projektiem, 
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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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – 1. apakšpunkts – 2. ievilkums

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.

(1) Attiecībā uz gāzes projektiem, kas 
ietilpst II pielikuma 2. punktā minētajās 
kategorijās, katrā Grupā ir dalībvalstu 
pārstāvji, valstu regulatīvo iestāžu 
pārstāvji, attiecīgo dalībvalstu attiecīgās 
reģionālās iestādes, 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, 
visi attiecīgie infrastruktūras operatori un 
attiecīgās organizācijas, kas tos pārstāv, to 
projekta virzītāju pārstāvji, uz kuriem 
attiecas katra no I pielikumā minētajām 
attiecīgajām prioritātēm, kā arī Komisijas, 
Aģentūras un gāzes PSOET pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā regulā ir jānosaka sašķidrinātas dabasgāzes termināļu un apakšzemes glabātavu 
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loma iekšējā enerģijas tirgus elastības nodrošināšanai. Attiecīgi uzglabāšanas un 
sašķidrinātās dabasgāzes operatoriem kopējas ieinteresētības projektu atlases procesā un 
izmaksu un ieguvumu analīzē ir jānosaka oficiāls ieinteresētās personas statuss. Tāpēc šiem 
infrastruktūras operatoriem un organizācijām, kas tos pārstāv (GIE), ir jānosaka oficiāls 
ieinteresētās personas statuss Grupās, jo tas attiecas uz uzglabāšanas un sašķidrinātas 
dabasgāzes operatoriem, kas ir arī projektu veicinātāji.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – 1. apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci, ir jāiekļauj sašķidrinātas dabasgāzes termināļi, jo tie ir minēti 
arī II pielikuma 2. apakšpunktā.

Grozījums Nr. 26

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 un reģionālās 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


