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ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

Ir jāiegulda liels darbs, lai modernizētu un paplašinātu ne tikai Eiropas transporta, bet arī 
enerģētikas infrastruktūru, nodrošinot tās atbilstību Savienības enerģētikas politikas 
konkurētspējas, ilgtspējas un apgādes drošības mērķiem1 un pilnveidojot iekšējo enerģijas 
tirgu, no kā labumu gūs ES transporta nozare. Komisijas priekšlikuma mērķis jo īpaši ir 
izveidot atbilstošas procedūras un noteikumus, lai īstenotu minēto apņemšanos.

Komisija jau 2010. gadā2 aicināja izstrādāt jaunu ES enerģētikas infrastruktūras politiku, lai 
koordinētu un optimizētu tīkla attīstīšanu, uzsverot nepieciešamību aizstāt esošo Eiropas 
enerģētikas tīklu (TEN-E) politiku ar efektīvāku tiesisko regulējumu, ņemot vērā dalībvalstu 
solidaritātes principu.

2011. gada jūnijā Komisija pieņēma paziņojumu par nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam3, ierosinot izveidot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, lai 
pabeigtu prioritāro infrastruktūru enerģētikas, transporta un digitālajā jomā, izmantojot 
vienotu fondu EUR 40 miljardu apmērā, no kuriem EUR 9,1 miljardi būtu paredzēti
enerģētikai.

Ciktāl jautājums attiecas uz Transporta un tūrisma komitejas kompetences jomu, tā vēlas 
norādīt, ka sinerģiju izveide ir lietderīga, īstenojot ES transporta infrastruktūras (ar TEN-T
starpniecību) un enerģētikas infrastruktūras projektus, lai koordinētu, ja iespējams, transporta 
un enerģētikas infrastruktūru projektus un pilnveidotu administratīvās, atļauju piešķiršanas un 
vides procedūras, kas saistītas ar kopīgajiem enerģētikas un transporta koridoriem.

Citi ar transportu saistītie priekšlikuma aspekti attiecas uz to, kā nafta, gāze un elektrība tiek 
ievesta ES un pārvadāta tās robežās: galvenokārt tā ir nafta un gāze, kuru transportēšanai 
izmanto arī kuģus, sauszemes ceļus vai dzelzceļu un attiecībā uz kurām izmaiņas transporta 
politikā varētu uzlabot situāciju.

80 % no jēlnaftas ES tiek ievesta, izmantojot tankkuģus. Svarīga iekšējā ES naftas transporta 
tīkla iezīme ir, ka tā rietumu daļa ar cauruļvadiem ir savienota ar lielākajām Eiropas ostām, 
savukārt lielākā daļa pārstrādes rūpnīcu Centrāleiropā un Austrumeiropā (jaunajās ES 
dalībvalstīs) naftu saņem no Krievijas „Druzhba” naftas cauruļvadu sistēmas (aptuveni 
60 miljoni tonnu gadā), un savienojumu skaits starp Rietumeiropas un Austrumeiropas tīkliem 
ir ierobežots. Tas skaidrojams ar faktu, ka Austrumeiropas cauruļvadu infrastruktūra tika 
projektēta un izbūvēta Aukstā kara laikā. Turklāt paredzams, ka pieprasījums pēc naftas šajās 
valstīs atšķirībā no vecajām ES dalībvalstīm laikposmā no 2010. līdz 2020. gadam pieaugs 
par 7,8 % un kopumā pēc šā laikposma nafta joprojām ieņems nozīmīgu lomu ES 
energoavotu struktūrā. Tas nosaka vajadzību attīstīt naftas cauruļvadu infrastruktūru, lai 
garantētu apgādes drošību Centrāleiropā un Austrumeiropā.

                                               
1 Eirpadomes secinājumi, 2011. gada 4. februāris.
2 Sk. COM(2010) 677.
3 Sk. COM(2011) 500/I galīgā redakcija un COM(2011) 500/II galīgā redakcija (politikas dokumenti).
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Naftas transportēšana ir saistīta ar augstākajiem vides riskiem. Piegāžu pārrāvumu gadījumā 
„Druzhba” sistēmā ierobežotais alternatīvas apgādes iespēju skaits radītu lielu palielinājumu 
tankkuģu satiksmē ekoloģiski jutīgajā Baltijas jūras reģiona teritorijā, Melnajā jūrā un 
Turcijas jūras šaurumos, radot lielas bažas attiecībā uz iespējamo negadījumu un naftas 
noplūžu risku. Katru mēnesi Baltijas jūru šķērso no 3500 līdz 5000 kuģu. No šo kuģu skaita 
līdz 25 % ir tankkuģi, kas katru gadu transportē aptuveni 170 miljonus tonnu naftas. Turklāt 
tankkuģu satiksmes samazinājums nozīmētu ne tikai mazāku naftas noplūžu risku, bet arī CO2
un NOX emisiju samazinājumu.

ES enerģētikas transportēšanas nozarē nozīmīga loma ir arī dabasgāzei, jo tā ir energoavots, 
kas ir ilgtspējīgs un ar zemu emisijas līmeni, un no tās var iegūt tīru enerģiju elektroenerģijas 
ražošanai (jo īpaši koģenerācijā), kuru viegli varētu izmantot transporta vajadzībām.
Izmantojot to kā degvielu (sašķidrinātā un saspiestā dabasgāze), ar to iespējams tiešā veidā 
sasniegt „tīrā transporta” mērķus. Vienlaikus ES lielā mērā ir pakļauta dabasgāzes importam, 
kas ir ļoti atkarīgs no infrastruktūras.

Augošo pieprasījumu pēc enerģijas varētu mazināt, palielinot sašķidrinātās un saspiestās 
dabasgāzes patēriņu. Līdz ar to būtu labāk un efektīvāk jāizmanto esošie un plānotie 
enerģētikas infrastruktūras tīkli.

Lai pabeigtu iekšējā gāzes tirgus izveidi, ES vajadzētu izveidot atbilstošu dabasgāzes 
infrastruktūru. Ir jānodrošina jaunas pārvades iespējas piegādei, savienojumi starp 
dalībvalstīm, kā arī jaunas uzglabāšanas un regazifikācijas iekārtas. Ir jārīkojas, lai novērstu 
pašreizējās investīciju nepilnības, vienlaikus uzlabojot un attīstot valstu pārvades tīklus.
Jaunajās vadlīnijās vajadzētu ietvert arī jautājumu par teritorijām, kas ir izolētas no 
enerģētikas viedokļa, un trūkstošajiem savienojumiem starp dalībvalstu dabasgāzes tirgiem, 
kas ir problēma tādās teritorijās kā Baltijas jūras reģions, Centrāleiropa un Austrumeiropa.

Ierosinājumi

Pamatojoties uz iepriekš minēto, tiek ierosināts pievērst uzmanību:

1) sinerģiju veicināšanai starp ES infrastruktūru projektiem transporta un enerģētikas nozarē, 
cita starpā aicinot kompetentās iestādes piešķirt kopīgas atļaujas, tostarp arī vides jomā;

2) pašreizējā cauruļvadu tīkla attīstīšanai ES, lai uzlabotu savienojumus starp jaunajām un 
vecajām ES dalībvalstīm un nodrošinātu naftas apgādes drošību jaunajās ES dalībvalstīs;

3) tankkuģu satiksmes radīto vides katastrofu iespējamā riska samazinājumam;

4) reģionālo sašķidrinātās dabasgāzes termināļu nozīmes veicināšanai, īpašu uzmanību 
pievēršot kuģu cisternām, dzelzceļa un kravas automašīnu transporta veidiem;

5) dabasgāzes kā ilgtspējīga energoavota nozīmes palielināšanai;

6) tirgus integrācijas īstenošanai un enerģijas tirgus izolētības novēršanai;

7) ES mērķu atbalstīšanai attiecībā uz drošiem un elastīgiem valstu pārvades tīkliem.
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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Pamatojoties uz attālāko reģionu 
ģeomorfoloģiskajiem apstākļiem un 
atrašanās vietu, būtu jāņem vērā 
problēma, kas novērojama to enerģētikas 
autonomijā un energoapgādē, jo īpaši, 
nosakot kopējas ieinteresētības projektus, 
jo šie reģioni piedāvā īpaši labas vietas 
enerģijas ieguves attīstībai no 
atjaunojamiem avotiem, kas ir galvenais 
priekšnosacījums Savienības mērķu 
īstenošanai enerģētikas un klimata 
pārmaiņu politikas jomā.

Grozījums Nr. 2

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. Šajā sakarībā ir 
svarīgi izzināt nākotnē iespējamos 
trūkumus enerģijas pieprasījuma un 
energoapgādes jomā.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Savienības iekšējā cauruļvadu tīklā 
nepieciešams panākt lielāku integrāciju 
starp tā rietumu un austrumu daļām, lai 
nodrošinātu apgādes drošību visā 
Savienībā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Savienības iekšējā cauruļvadu tīklā 
nepieciešams panākt lielāku integrāciju 
starp tā rietumu un austrumu, kā arī 
dienvidaustrumu daļām, lai nodrošinātu 
apgādes drošību visā Savienībā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Riskantu naftas transportēšanas 
veidu, piemēram, tankkuģu pārvadājumu, 
izmantošanas samazinājums ir svarīgs 
aspekts, lai ierobežotu ar naftas 
transportēšanu saistīto vides risku.

Grozījums Nr. 6

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

(10a) Lai nodrošinātu sprieguma un 
frekvenču stabilitāti, īpaša uzmanība 
jāpievērš Eiropas elektrotīkla stabilitātei, 
ievērojot nepastāvīgās atjaunojamās 
enerģijas pieaugošās izmantošanas 
mainīgos nosacījumus. Jāturpina 
pētījumi, lai ar viedajiem tīkliem, 
glabāšanas jaudām un viedām enerģijas 
avotu struktūras koncepcijām izlīdzinātu 
elektroenerģijas svārstības, kas rodas 
atjaunojamās enerģijas ieguvē.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ļoti svarīgi ir piesaistīt Savienības 
tīklam enerģijas ieguves iespēju no jūras. 
Enerģijas ieguves iespējas piesaiste no 
Ziemeļjūras, Baltijas jūras un Melnās 
jūras ir ļoti svarīga Savienības iekšējā 
enerģijas tirgus paplašināšanas jomā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai ņemtu vērā pieaugošo 
elektroenerģijas pieprasījumu līdz 
2020. gadam, kas būs divreiz lielāks nekā 
dabasgāzes pieprasījums, jāparedz 
Savienības līdzekļi elektroenerģijas 
projektiem, lai atbilstoši Savienības 
ilgtermiņa enerģētikas politikas mērķiem 
nodrošinātu, ka ir pieejami pietiekami 
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finanšu līdzekļi jo īpaši projektiem 
transporta elektrifikācijas jomā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Jāveicina sadarbība horizontālo 
projektu jomā enerģētikas un transporta 
nozarē, lai nodrošinātu Savienībai 
sinerģiju ar augstu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Savienības projektu plānošana un 
īstenošana enerģētikas un transporta 
infrastruktūras nozarē jāsaskaņo tā, lai 
izveidotu sinerģijas jomās, kur tas būtu 
lietderīgi no tehniskā un vides viedokļa, 
un tiktu pievērsta pienācīga uzmanība 
attiecīgajiem drošības aspektiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Energoinfrastruktūras tīklu izveidei 
nekādā gadījumā nebūtu jāietekmē 
Eiropas mantojums (mākslas, kultūras, 
tūrisma un vides jomā), kā tas pausts arī 
Eiropas Parlamenta 27. septembra 
rezolūcijā par Eiropu, tūristu 
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apmeklētāko vietu pasaulē ― jaunas 
Eiropas tūrisma nozares politiskās 
pamatnostādnes1, mudinot „Komisiju un 
dalībvalstis veikt visus atbilstošos 
pasākumus, lai aizsargātu Eiropas 
kultūras mantojumu un īpašumu 
turpmākajām paaudzēm”.
_____________
1Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0407.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Kompetentajām iestādēm vajadzētu 
apsvērt kopīgu atļauju piešķiršanu kopējo 
interešu projektiem, kas veido sinerģijas 
starp Savienības infrastruktūras 
projektiem enerģētikas un transporta 
nozarē.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Plānojot Eiropas tīklus, prioritāte 
būtu jānosaka transporta, sakaru un 
enerģētikas tīklu integrācijai, nodrošinot 
teritoriju maksimāli taupīgu izmantošanu 
un pēc iespējas biežāk piemērojot jau 
esošo vai slēgto posmu atkārtotu 
izmantošanu, lai līdz minimumam 
ierobežotu sociālekonomisko, ekoloģisko 
un finansiālo slogu.

Grozījums Nr. 14
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Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Tā kā runa ir par pārrobežu 
projektiem, jānodrošina piemēroti termiņi 
attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu visās 
iesaistītajās dalībvalstīs, turklāt jāievēro 
arī nepieciešamība nodrošināt visu 
svarīgo informāciju iesaistīto dalībvalstu 
valodās, kā arī jāņem vērā attiecīgo 
dalībvalstu atšķirīgās procedūras, lai 
nodrošinātu visu iesaistīto pūšu (attiecīgie 
pilsoņi, pašvaldības, reģioni utt.) 
līdzdalību pilnā apjomā.

Pamatojums

Līdzīgi kā transporta jomā daudzu energoinfrastruktūru pārrobežu raksturs ir papildus 
risināms jautājums attiecībā uz sabiedriskās apspriešanas procedūru. Lai pārvarētu šīs 
grūtības un panāktu projektu plašu atzīšanu, neaizkavējot steidzamos pasākumus, jānosaka 
piemēroti apspriešanas termiņi, kuros ievērotas vajadzības, kas saistītas ar dažādajām 
valodām un procedūrām attiecīgajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Plānojot un nosakot 
energoinfrastruktūras, īpaši saistībā ar 
transporta tīkliem, būtu jāatsakās no tādu 
vilcienu, kas piekrauti ar ogļūdeņražiem, 
pārvietošanās cauri apdzīvotām 
teritorijām vai to tuvumā, lai izslēgtu 
jebkādu drošības risku iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Eiropas enerģētikas programma 
ekonomikas atveseļošanai (EEPEA) ir 
pierādījusi, ka, īstenojot Eiropas nozīmes 
projektus, ļoti vērtīgi ir piesaistīt privāto 
finansējumu ar ievērojama Savienības 
finansiālā atbalsta starpniecību. 
Eiropadome 2011. gada 4. februārī atzina, 
ka dažiem energoinfrastruktūras projektiem 
var būt nepieciešams ierobežots publiskais 
finansējums, lai piesaistītu privāto 
finansējumu. Ņemot vērā ekonomikas un 
finanšu krīzi un budžeta ierobežojumus, 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā būtu 
jāparedz mērķtiecīgs atbalsts dotāciju un 
finanšu instrumentu veidā, lai piesaistītu 
jaunus ieguldītājus energoinfrastruktūras 
prioritārajiem koridoriem un jomām, tajā 
pašā laikā nodrošinot, ka Savienības 
budžeta ieguldījums ir pēc iespējas 
mazāks.

(29) Eiropas enerģētikas programma 
ekonomikas atveseļošanai (EEPEA) ir 
pierādījusi, ka, īstenojot Eiropas nozīmes 
projektus, ļoti vērtīgi ir piesaistīt privāto 
finansējumu ar ievērojama Savienības 
finansiālā atbalsta starpniecību. 
Eiropadome 2011. gada 4. februārī atzina, 
ka dažiem energoinfrastruktūras projektiem 
var būt nepieciešams ierobežots publiskais 
finansējums, lai piesaistītu privāto 
finansējumu. Ņemot vērā ekonomikas un 
finanšu krīzi un budžeta ierobežojumus, 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā būtu 
jāparedz mērķtiecīgs atbalsts dotāciju,
finanšu instrumentu un valsts galvojuma 
veidā, lai piesaistītu jaunus ieguldītājus 
energoinfrastruktūras prioritārajiem 
koridoriem un jomām, tajā pašā laikā 
nodrošinot, ka Savienības budžeta 
ieguldījums ir pēc iespējas mazāks.

Grozījums Nr. 17

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 

(30) Kopējas ieinteresētības projektiem 
elektroenerģijas, gāzes un oglekļa dioksīda 
jomā, kā arī energoinfrastruktūras 
attīstībai un ierīkošanai nolūkā samazināt 
oglekļa dioksīda emisijas transporta 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 
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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.

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.

Pamatojums

Atbilstoši prasībai Baltajā grāmatā par transportu ES mērķis ir samazināt transporta CO2 
emisijas Lai varētu sasniegt šo mērķi, ir nepieciešams finansiālais atbalsts elektroenerģijas, 
ūdeņraža un citu tādu enerģijas avotu energoinfrastruktūras attīstībai un ierīkošanai, kuri 
veicina emisiju samazināšanos gan pilsētu satiksmē, gan arī tālsatiksmē.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– iespēju radīšana daudz lielākā apjomā 
izmantot elektroierīces ar zemām CO2 
emisijām, piemēram, elektriskos 
transportlīdzekļus, veicot progresīvus 
tehniskos pasākumus un tirgus 
intervenci;

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Attiecībā uz naftas transportēšanas 
projektiem, kas ietilpst kādā no 
II pielikuma 3. punktā minētajām 
kategorijām, projekts būtiski sekmē šādus 
trīs specifiskos kritērijus:

(d) Attiecībā uz naftas transportēšanas 
projektiem, kas ietilpst kādā no 
II pielikuma 3. punktā minētajām 
kategorijām, projekts būtiski sekmē šādus 
trīs specifiskos kritērijus:



AD\899940LV.doc 13/19 PE483.779v02-00

LV

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

– apgādes drošība, samazinot atkarību no 
viena piegādes avota vai maršruta un 
izveidojot labākus savienojumus;

– efektīva un ilgtspējīga resursu 
izmantošana, mazinot vides riskus;

– efektīva un ilgtspējīga resursu 
izmantošana, mazinot vides riskus, jo īpaši 
samazinot riskantu naftas transportēšanas 
veidu, piemēram, tankkuģu pārvadājumu, 
izmantošanu;

– sadarbspēja. – sadarbspēja.

Grozījums Nr. 20

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, ja valsts iestādes vai 
vietējās vai reģionālās iestādes nevar 
laikus vienoties, var iecelt Eiropas 
koordinatoru uz laika periodu, kas 
nepārsniedz 1 gadu un ko var divas reizes 
pagarināt.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas koordinatoru izvēlas, 
pamatojoties uz viņa pieredzi viņam 
uzticēto specifisko uzdevumu jomā 
attiecībā uz šo projektu(-iem).

3. Eiropas koordinatoru izvēlas, 
pamatojoties uz viņa pieredzi viņam 
uzticēto specifisko uzdevumu jomā 
attiecībā uz šo projektu(-iem). Pirms 
Eiropas koordinatora izvirzīšanas šā 
amata pretendentiem jātiekas ar 
kompetento Eiropas Parlamenta komiteju 
un jāatbild uz tās jautājumiem.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ievērotu 11. pantā minētos termiņus un 
samazinātu administratīvo slogu saistībā ar 
kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu, 
dalībvalstis deviņu mēnešu laikā kopš šīs 
regulas stāšanās spēkā veic pasākumus, lai 
optimizētu vides novērtējuma procedūras. 
Šie pasākumi neskar saistības, kas izriet no 
Savienības tiesību aktiem.

Lai ievērotu 11. pantā minētos termiņus un 
samazinātu administratīvo slogu saistībā ar 
kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu, 
dalībvalstis divpadsmit mēnešu laikā kopš 
šīs regulas stāšanās spēkā veic pasākumus, 
lai optimizētu vides novērtējuma 
procedūras. Šie pasākumi neskar saistības, 
kas izriet no Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja projekts šķērso divu vai vairāku 
dalībvalstu robežu, sabiedriskās 
apspriešanas saskaņā ar 4. punktu katrā no 
iesaistītajām dalībvalstīm rīko ne vēlāk kā 
divus mēnešus no dienas, kad vienā no šīm 
dalībvalstīm notikusi pirmā sabiedriskā 
apspriešana.

5. Ja projekts šķērso divu vai vairāku 
dalībvalstu robežu, sabiedriskās 
apspriešanas saskaņā ar 4. punktu katrā no 
iesaistītajām dalībvalstīm rīko ne vēlāk kā 
četrus mēnešus no dienas, kad vienā no 
šīm dalībvalstīm notikusi pirmā sabiedriskā 
apspriešana. Apspriešana notiek attiecīgo 
dalībvalstu valsts valodās.

Pamatojums

Līdzīgi kā transporta jomā daudzu energoinfrastruktūru pārrobežu raksturs ir papildus 
risināms jautājums, ja projekti tiek apspriesti publiski.  Lai panāktu projektu plašu atzīšanu, 
neaizkavējot steidzamos pasākumus, pārrobežu projektu gadījumā jānosaka atbilstoši 
apspriešanas termiņi.

Grozījums Nr. 24
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Regulas priekšlikums
17. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija internetā visās ES oficiālajās 
valodās izveido sabiedrībai viegli pieejamu 
infrastruktūras pārredzamības platformu. 
Platforma ietver šādu informāciju:

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
17. pants – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) informācija par kopējas 
ieinteresētības projektu aktualizētu 
uzskaitījumu;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
17. pants – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) informācija par reģionālo grupu 
darbību, tostarp saites uz reģionālo grupu 
darbību atspoguļojošām tīmekļa vietnēm.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 10. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-10) Infrastruktūras tīkls enerģijas avotu 
sagatavošanai nolūkā samazināt CO2 
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emisijas transporta jomā:
tādu infrastruktūras tīklu attīstība un 
ierīkošana energoapgādes jomā, kuri 
veicina emisiju samazināšanos transporta 
jomā (ūdeņradis, elektriskie 
transportlīdzekļi, bateriju nomaiņas 
stacijas) gan pilsētu transporta veidos, 
gan arī transporta koridoros.

Attiecīgās dalībvalstis: visas;

Pamatojums

Ir svarīgi, lai saistībā ar Eiropas Enerģētikas tīklu (TEN-E) pievērstos arī tādu 
energoapgādes infrastruktūru izveidei un ierīkošanai, kuri veicina CO2 emisiju 
samazināšanos transporta jomā. Šajā sakarībā labi piemēri ir ūdeņraža uzpildes stacijas un 
bateriju nomaiņas sistēma, kas nesen ar TEN-E fondu palīdzību tika atbalstīts kā novatorisks 
projekts. (videi draudzīga Eiropas transporta infrastruktūra elektriskajiem 
transportlīdzekļiem.)

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) atbilstoša infrastruktūra 
elektromotoru un hibrīda dzinēju 
energoapgādei;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) ostas iekārtas kuģu apgādei ostās ar 
elektroenerģiju, kas ražota uz sauszemes, 
nevis ar elektroenerģiju, kas ražota, 
izmantojot uz klāja esošus motorus;
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 1. punkts –( 3)a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Katra grupa publicē internetā savu 
sanāksmju darba kārtību un protokolus.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts – (fa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) Iespēju radīšana daudz lielākā 
apjomā izmantot elektroierīces ar 
niecīgām CO2 emisijām, piemēram, 
elektriskos transportlīdzekļus, veicot 
progresīvus tehniskos pasākumus un 
tirgus intervenci.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Resursu izmantošanas efektivitāti un 
ilgtspējību mēra, novērtējot, kādā mērā 
projekts izmanto esošo infrastruktūru un 
palīdz mazināt ar vidi un klimata 
pārmaiņām saistīto slodzi un riskus.

(c) Resursu izmantošanas efektivitāti un 
ilgtspējību mēra, novērtējot, kādā mērā 
projekts izmanto esošo infrastruktūru un 
palīdz mazināt ar vidi un klimata 
pārmaiņām saistīto slodzi un riskus, 
piemēram, aizstājot tādus riskantus 
transporta līdzekļis kā, piemēram, 
tankkuģi ar mazāk riskantiem transporta 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 33
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Regulas priekšlikums
VI pielikums – 3. punkts – da apakšpunkts)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) iespējas iesniegt kompetentajām 
iestādēm sūdzības vai pārsūdzības.

Pamatojums

Lai panāktu likumību un projektu plašu atzīšanu, ir svarīgi norādīt iespējamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus un kompetentās iestādes.
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