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Atzinuma projekts (PE 347.299v01-00)
Claude Turmes
par Eiropas pārrobežu energotīklu attīstības vadlīnijām un Lēmumu Nr. 96/391/EK un Nr. 
1229/2003/EK atcelšanu

Priekšlikums lēmumam (COM(2003) 742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījumu iesniedza: María del Pilar Ayuso González

24.grozījums
2. a apsvērums (jauns)

(2a). Šis lēmums sekmēs virzību uz 
Barselonas Eiropadomē uzstādīto mērķi 
visās dalībvalstīs sasniegt minimālo 
elektroenerģijas sistēmu savienojamības 
līmeni, t.i., 10% no dalībvalsts ražošanas 
jaudas. Līdz ar to uzlabosies tīkla noturība 
un drošība, pieaugs garantija piegādes 
drošībai un iekšējā tirgus produktīvai 
darbībai. 

Or.es

Pamatojums

Galvenie ar elektroenerģiju saistītie prioritāras nozīmes projekti un Eiropas nozīmes projekti, 
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kas minēti I  un IV pielikumā, attiecas uz sistēmu savienojamību dalībvalstīs vai ar valstīm, 
kuras nav ES dalībvalstis. Šeit atspoguļota politiska vienošanās, kas tika panākta Barselonas 
Eiropadomē 2002.gada martā. 

Grozījumu iesniedza: Roberto Musacchio

25.grozījums
4.apsvērums

(4) Energoreursu infrastruktūra jāveido un 
jāuztur tā, lai tiktu sekmēta iekšējā tirgus 
produktīva darbība, neatkāpjoties no 
stratēģiskiem vai, vajadzības gadījumā, 
universāliem apkalpes kritērijiem. 

(4) Energoreursu infrastruktūra jāveido un 
jāuztur tā, lai tiktu sekmēta iekšējā tirgus 
produktīva darbība, rūpīgi ievērojot 
procedūras iesaistīto personu 
konsultēšanai, neatkāpjoties no 
stratēģiskiem un universāliem apkalpes 
kritērijiem. 

Or.it

Pamatojums

Izveidojot jaunu infrastruktūru un veicot nepieciešamos pasākumus tās uzturēšanai, jāņem 
vērā šo darbību ietekme uz vidi un apkārtējo rajonu, un jāveic attiecīgi pasākumi, lai par šīm 
darbībām tiktu iepriekš paziņots iedzīvotājiem saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas 
noteikumiem. 

Grozījumu iesniedza: Roberto Musacchio

26. grozījums
10.apsvērums

(10) Jārada labvēlīgāks konteksts Eiropas 
pārrobežu energotīklu attīstībai, galvenokārt, 
sekmējot tehnisko sadarbību starp 
uzņēmumiem, kas atbild par tīkliem, 
atvieglojot atļauju piešķiršanas procedūras 
tīklu projektu īstenošanai dalībvalstīs, lai 
novērstu projektu uzsākšanas aizkavēšanos, 
kā arī atbilstošā līmenī mobilizējot līdzekļus, 
nepieciešamās ierīces un Kopienas finanšu 
programmas, kas paredzētas tīklu projektu 
īstenošanai.

(10) Jārada labvēlīgāks konteksts Eiropas 
pārrobežu energotīklu attīstībai, galvenokārt, 
attīstot alternatīvu, decentralizētu 
energoresursu nodrošinājumu un sekmējot 
tehnisko sadarbību starp uzņēmumiem, kas 
atbild par tīkliem, atvieglojot atļauju 
piešķiršanas procedūras tīklu projektu 
īstenošanai dalībvalstīs, lai novērstu projektu 
uzsākšanas aizkavēšanos, kā arī atbilstošā 
līmenī mobilizējot līdzekļus, nepieciešamās 
ierīces un Kopienas finanšu programmas, 
kas paredzētas tīklu projektu īstenošanai, 
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tostarp tādu, kuri paredz enerģijas 
ražošanu no decentralizētajiem un 
reģeneratīvajiem avotiem. 

Or.it

Pamatojums

Piešķirot prioritāru nozīmi ieguldījumiem, kas veicinās decentralizētu tīklu un enerģijas 
avotu, kuri jau ir pieejami attiecīgajos ģeogrāfiskajos rajonos, attīstību, tiks maksimāli 
sekmēta tehniskā sadarbība starp dažādiem operatoriem un panākta mazāk kaitīga ietekme uz 
apkārtējo vidi, tai pašā laikā samazinot pārmērīgi dārgo savienojumu izmaksas. 

Grozījumu iesniedza: Roberto Musacchio

27.grozījums
3.panta 1.punkta b) apakšpunkts 

(b) sekmēt izaugsmi un novērst izolāciju 
Kopienas mazākattīstītajos un salu reģionos, 
tādējādi stiprinot ekonomisko un sociālo 
kohēziju; 

(b) sekmēt izaugsmi un novērst izolāciju 
Kopienas mazākattīstītajos un salu reģionos, 
īpaši veicinot vietējo tīklu un resursu, kā, 
piemēram,  koģenerācijas un reģeneratīvo 
energoresursu, attīstību, tādējādi veicinot 
ekonomisko stabilitāti un sociālo kohēziju 
minētajā apgabalā un citos reģionos; 

Or.it

Pamatojums

Tālākajos reģionos jo īpaši prioritāra nozīme jāpiešķir tādām enerģijas ražošanas metodēm, 
kuras ir labāk savienojamas ar apkārtējo vidi un netraucē attiecīgā ģeogrāfiskā reģiona 
ilgspējīgai attīstībai, vismaz ne tādās jomās kā sociālā kohēzija un nodarbinātība. 

Grozījumu iesniedza: María del Pilar Ayuso González

28.grozījums
3.panta 1.punkta d) apakšpunkts

(d) veicināt ilgermiņa attīstību un 
paaugstināt vides aizsardzību, sevišķi, 
samazinot apdraudējumus videi, kas saistīti 
ar enerģijas transportēšanu un transmisiju.

(d) veicināt ilgermiņa attīstību un 
paaugstināt vides aizsardzību, sevišķi, 
samazinot apdraudējumus videi, kas saistīti 
ar enerģijas transportēšanu.
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Or.es

Pamatojums

Spāņu valodā vārdu ,,transportēšana” var līdzvērtīgi piemērot gan attiecībā uz 
elektroenerģiju, gan gāzi un naftas produktiem. Vārda ,,transmisija” lietošana ir kļūdaina. 

Grozījumu iesniedza: Norbert Glante

29.grozījums
4.panta 1.punkta a) apakšpunkts

(a) pielāgot un attīstīt enerģijas tīklus, lai 
sekmētu enerģijas iekšējā tirgus darbību, jo 
īpaši, novēršot šķēršļus, kas kavē kustību, 
galvenokārt, pārrobežu, mazinot 
sastrēgumus un papildinot iztrūkstošos ķēdes 
posmus, un ņemot vērā vajadzības, kas izriet 
no elektrības un dabas gāzes iekšējā tirgus 
darbības, kā arī Eiropas Savienības 
paplašināšanās; 

(a) pielāgot un attīstīt enerģijas tīklus, lai 
sekmētu enerģijas iekšējā tirgus darbību, jo 
īpaši, novēršot šķēršļus, kas kavē kustību, 
galvenokārt, pārrobežu, mazinot 
sastrēgumus un papildinot iztrūkstošos ķēdes 
posmus, palielinot reģeneratīvo 
energoresursu piegādes apjomus enerģijas 
tirgū, un ņemot vērā vajadzības, kas izriet 
no elektrības un dabas gāzes iekšējā tirgus 
darbības, kā arī Eiropas Savienības 
paplašināšanās;

Or.de

Pamatojums

Reģeneratīvo energoresursu piegādes apjomu palielināšana enerģjas tirgū ir svarīgākais 
pamatprincips, uz kura balstās ilgspējīga Eiropas enerģijas politika, tādējādi arī tā 
jāpieskaita Kopienas darbības prioritātēm attiecībā uz Eiropas pārrobežu energotīkliem.

Grozījumu iesniedza: María del Pilar Ayuso González

30.grozījums
10.panta 1.punkts

1. Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgajām 
dalībvalstīm var iecelt Eiropas koordinatoru.  

1. Lai veicinātu noteiktu projektu (īpaši 
Eiropas nozīmes pārrobežu projektu vai 
pārrobežu projektu bloku, kas minēti 
8.pantā ) saskaņotu ieviešanu, Komisija, 
vienojoties ar attiecīgajām dalībvalstīm un 
pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
var nozīmēt personu, kura būs pazīstama 
kā 'Eiropas koordinators'.
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Koordinators rīkojas Komisijas vārdā. 
Koordinators ir atbildīgs tikai par vienu 
prioritāru projektu vai prioritāra  projekta 
daļu. Nepieciešamības gadījumā Eiropas 
koordinatora darbības lauks var tikt 
paplašināts, viņam iesaistoties arī citos 
saistītos prioritāros projektos. 

Eiropas koordinators rīkojas Komisijas 
vārdā. Viņš vai viņa parasti ir atbildīgs tikai 
par vienu projektu (jo īpaši pārrobežu 
projekta gadījumā), tomēr nepieciešamības 
gadījumā koordinatora darbības lauks var 
tikt paplašināts līdz iesaistei kopējā 
projektu tīklā. Eiropas koordinators 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm 
izstrādā rīcības programmu, kurā viņš vai 
viņa detalizēti izklāsta savus uzdevumus. 

Or.es

Pamatojums

Minētais grozījums ietver Parlamenta panākto vienošanos, izskatot Lēmumu 884/2004/EK 
par Kopienas vadlīnijām Eiropas pārrobežu transporta tīkla attīstībai.
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