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ĪSS PAMATOJUMS

Transeiropas enerģijas tīkli (turpmāk - TEN-E): Vajadzīgo lietu saraksts vai koncentrēšanās 
uz ilgtspējīgas enerģētiskās sistēmas izveidi?

A) Kopējas intereses vai Ziemassvētku iepirkumu saraksts?

Ierosinātie likumdošanas pielikumi no I līdz III nav selektīvi, bet drīzāk gan aptver visas 
iespējamās vajadzības nākotnē, nekā nopietni mēģina loģiski, stratēģisku redzējumu pamatot 
investīcijas.

Šāda „Ziemassvētku iepirkumu saraksta” (230 projekti) radīšanas iemesls ir šinī procesā 
izmantotā atlases metode. Katras valsts enerģētikas uzņēmumu spiediena rezultātā ES valstu 
valdības atbalstīja pašas savu projektu īstenošanu. Bez tam Komisija tā vietā, lai izstrādātu 
īstenībai atbilstošus atlases kritērijus, veic tikai nelielas korekcijas sākotnējos dalībvalstu 
priekšlikumos.

Šāda situācija nedrīkst turpināties, tās vietā ir jānodrošina detalizētāki visu piedāvāto projektu 
dati, ieskaitot: datus par to izmaksām; pamatojumu; ilgtermiņa ietekmi uz tirgu un apkārtējo 
vidi. Tomēr mums ir arī jāapstrīd energosistēmas būvniecības principiālā loģika.

B) Vairāk līniju = Konkurētspējīgāki ES enerģētiskā tirgus sektori?

ES Komisija ir noteikusi, ka katras dalībvalsts importa/eksporta jaudai jābūt 10 % apmērā no 
kopējās jaudas, lai veicinātu konkurences palielināšanos un paātrinātu tirgus liberalizācijas 
procesu. Taču empīrisku pierādījumu tam, ka sasniedzot 10 % mērķi jebkādā veidā ievērojami 
uzlabosies konkurence, nav. Piemēram, Apvienotās karalistes eksporta jauda ir tikai 3 % 
apmērā, taču tās elektrības sistēma tik un tā ir viena no konkurētspējīgākajām, turpretī tādās 
valstīs kā Itālija, kuras importa jauda ir 25 %, cenas par elektrību ir augstas tirgus 
nefunkcionēšanas dēļ.

Empīriskie dati rāda, ka konkurētspējīgs, pareizas darbības elektrības tirgus veidojas skaidras 
un noteiktas tirgus regulēšanas (sadalīšanas, stingras tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 
kontroles, jaunpienācēju atbalstīšanas) rezultātā, nevis no prasības brīvi noteikt importa 
kapacitātes līmeni. 

Radot mākslīgu (un ES sponsorētus) saslēgumus, konkurence sektorā nepalielināsies, bet 
drīzāk tiks atpamatota oligopolu struktūru veidošanās enerģētikas sektorā. Jau tagad 75 % no 
elektrības ražotāju tirgus pieder astoņiem lielākajiem uzņēmumiem, bez tam tie arī kontrolē 
svarīgākos saslēgumus un, vēl svarīgāk, realizācijas tirgu. 

C) Vairāk līniju = lielāka drošība?

Liela daļa ES TEN-E budžeta ir rezervēta papildu elektrolīniju būvniecībai no Itālijas uz tās 
kaimiņvalstīm. Tādā veidā tiek ignorēti tie cēloņi un mācība, kas tika gūta nesenās Eiropas 
vēstures vislielākā elektrosistēmas darbības pārtraukuma laikā.
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Itālijas gadījums ir skaidrs piemērs tam, ka pārāk lielu kopīgas darbības elektrosistēmu jaudu 
izmantošana negarantē piegādes drošību. Kā skaidri atzina D. Maillard, Francijas enerģētikas 
administrācijas ierēdnis: „var teikt [...], ka Itālijas elektrosistēmas pārrāvuma sekas ir 
novērojamas pārāk daudzās savstarpēji savienotās pārrobežu kopīgas darbības 
elektrosistēmās”. („Energie Plus”, 15.01.2004).

Pieredze rāda, ka drošas enerģijas piegādes nosacījums nav liela attāluma elektrības pārvadu 
esamība, drīzāk otrādi, jo lokālu ražotņu izveide ievērojami palielina piegādes drošību, 
samazina ietekmi uz apkārtējo vidi, rada vairāk darba vietu un krasi ierobežo jaunu 
energosistēmu būvniecībai nepieciešamo investīciju apjomu. Sadalītā ražošanas veida 
izmantošana un, jo īpaši, izmantojot atjaunojamos enerģētiskos resursus, kā uzsvērusi 
Starptautiskā Enerģētikas aģentūra, novedīs pie zemāka līmeņa CO2 izmešu rašanās sektorā. 

Viens no lielākajiem iemesliem, kādēļ Itālija ir tik lielā mērā atkarīga no elektrības importa, 
ir, ka mūsdienu deformētajā ES elektrības tirgū nebija motivācijas investēt jaunu enerģētisko 
ražotņu būvniecībā, jo
- Importa jaudu sadalījumu kontrolē pēc sistēmas, kas nav pamatota uz tirgu, un tas ir 

pretēji ES likumdošanai (daži Itālijas uzņēmumi energosistēmu izmanto par velti lielu 
elektrības jaudu importēšanai no Francijas)

- EDF eksportē elektrību par cenu, kas ir zemāka par ražošanas pašizmaksu, kā to 
01.02.2005. atzina „Cour des Comptes”.

- Valdošie uzņēmumi aizšķērso ceļu tirgus jaunpienācējiem'.

Viena no apslēptajām TEN-E programmām ir turpināt Francijas elektrotīklu (turpmāk – EDF) 
dempinga praksi. Šā iemesla dēļ mēs apstrīdam Francijas un tās kaimiņvalstu kopīgas 
darbības elektrosistēmām piešķirtās prioritātes.

D) Īstās TEN-E prioritātes

Katrs no kopējām interesēm piedāvātajiem projektiem ir jānovērtē, lai pārliecinātos, ka tie ir 
vajadzīgi, ka vietējie iedzīvotāji tos atbalsta, ka tie nedeformē tirgu, ļauj attīstīties sadalītajām 
enerģijas ražotnēm un nenoved pie elektrības piegādes drošības līmeņa pazemināšanās. 
Eiropas interešu projekti, kas neatbilst visus šos kritērijus, ir jānoraida. Bez tam, lai izvairītos 
no tirgus deformēšanas un lai līdzekļi tiktu nodrošināts tikai vides un ekonomiskā ziņā 
ilgspējīgu projektu finansēšanai, referents ierosina visus pielikumus svītrot līdz brīdim, kamēr 
šie kritēriji nav skaidri izstrādāti un piemēroti ar ES institūciju starpniecību.

D.1 Prioritātes attiecībā uz TEN-E gāzi

Mainīgs un konkurētspējīgs gāzes resursu tirgus Eiropā ir priekšnosacījums tam, lai 
izveidotos:

Ø funkcionējošs elektrības resursu tirgus, jo lielākā ES elektrības resursu tirgus 
jaunpienācēju daļa būs augsti efektīvas gāzes spēkstacijas

Ø lielākā mērā decentralizēta sistēma, ieskaitot koģenerāciju, un tādēļ arī videi 
draudzīgāka un stabilāka elektrības padeves sistēma.

Mazāku, bet elastīgāku spēkstaciju ieviešana apvienojumā ar veiksmīgāku Eiropas elektrības 
resursu tirgus sektoru harmonizāciju (pēdējā samazinās mākslīgi radīto īstermiņa plūsmu 
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izmantošanu, kas tiek īstenota mūsdienu tirgus nepilnību dēļ) atvieglos pašreiz pārslogoto 
Eiropas elektrisko tīklu sistēmu.

Labi funkcionējošā gāzes tirgū ir vajadzīgi noteikumi, kas regulē piekļuvi gāzes krātuvēm. 
Eiropā arī ir regulāri ar tādu ilgtermiņa instrumentu palīdzību kā izplatītāju kvantitatīvās 
piegādes saistības jāuzlabo gāzes padeves efektivitāte, lai samazinātu tās patēriņu. Tikai šādu 
pasākumu veikšana ļaus ES izpildīt tās saistības attiecībā pret Klimata maiņas programmu.

D.1 Prioritātes attiecībā uz TEN-E elektrību

Vienīgā prioritāte šeit ir atjaunojamo resursu integrēšana tīklā. Noteikti un visdrīzākajā laikā 
TEN-E ietvaros ir jāveicina plaša mēroga vēja ģeneratoru saimniecību izveide Ziemeļjūrā un 
citās vietās, kas aptver Eiropas projekts.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju, kā atbildīgo komiteju, iekļaut tās ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas teksts1 Parlamenta iesniegtie grozījumi

1. grozījums
8. apsvērums

8) Tā kā projekta specifikācija tiks mainīta, 
tai ir norādošs statuss. Komisijai tādējādi 
jādod tiesības to papildināt. Tā kā projekts 
var radīt ievērojamu politisko un 
ekonomisko ietekmi, ir svarīgi atrast pareizo 
līdzsvaru starp uzraudzību no likumdošanas 
viedokļa un elastību, nosakot tos projektus, 
kas papildina Kopienas potenciāli sniegto 
atbalstu.

8) Tā kā projekta specifikācija tiks mainīta, 
tai ir norādošs statuss. Komisijai tādējādi 
jādod tiesības to papildināt. Tā kā projekts 
var radīt ievērojamu politisko, vides un 
ekonomisko ietekmi, ir svarīgi atrast pareizo 
līdzsvaru starp uzraudzību no likumdošanas 
viedokļa un elastību, nosakot tos projektus, 
kas papildina Kopienas potenciāli sniegto 
atbalstu.

Pamatojums

Augstsprieguma līniju, augstspiediena gāzes cauruļvadu vai krātuvju būvniecība var izraisīt 
ne tikai ievērojamu politisko un ekonomisko ietekmi, bet arī atstāt iespaidu uz vidi.

2. grozījums
9. apsvērums

  
1 OV C xxx, 12.10.2004., xxx. lpp.



PE 347.299 6/36 PA\544345LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

9) Dažiem prioritāra rakstura projektiem 
vai prioritāru projektu sektoriem, vai 
prioritāru projektu blokiem jāpiešķir 
iespēja veikt uzlabojumus sagatavošanas 
un ieviešanas fāzēs, izveidojot 
koordinācijas grupu, kurā šo prioritāro 
projektu darbības laikā iesaistītos arī 
Kopiena. Komisijai tādējādi jādod tiesības 
šādam(-iem) projektam(-iem) iecelt Eiropas 
koordinatoru, lai veicinātu sadarbību ar 
lietotājiem un izpildītājiem, kā arī lai 
nodrošinātu to, ka tiek īstenota vajadzīgā 
kontrole informējot Kopienu par sasniegto 
progresu.

svītrots

Pamatojums

Pārrobežu sadarbība pagātnē ir tikusi īstenota bez Kopienas apstiprinājuma.

3. grozījums
11. apsvērums

11) Nosakot kopīgu interešu projektus, to 
specifikāciju un prioritāros projektus, 
nedrīkst mazināt to rezultātu nozīmi, kas 
iegūti novērtējot, kādu ietekmi šie projekti, 
plāni vai programmas atstāj uz apkārtējo 
vidi.

11) Nosakot kopīgu interešu projektus, to 
specifikāciju un prioritāros projektus, 
nedrīkst mazināt to rezultātu nozīmi, kas 
iegūti obligāti veicamās sabiedrības 
apspriešanas procesā, kā arī novērtējot, 
kādu ietekmi šie projekti, plāni vai 
programmas atstāj uz apkārtējo vidi.

Pamatojums

Apjomīgie projekti, tādi kā augstsprieguma elektrisko līniju būvniecība, vienmēr ir 
jāapstiprina iedzīvotājiem vietējā un reģionālā līmenī. Nedrīkst apiet sabiedrības 
apspriešanas procesu.

4. grozījums
2. panta, 1. punkta, a) daļa

a) visas augstsprieguma līnijas, izņemot 
sadales tīklu un zemūdens pārvadus, ar 
noteikumu, ka šo infrastruktūru izmanto 
starp-reģionu vai starptautiskajai 
elektroenerģijas pārvadei/savienojumiem;

a) visas augstsprieguma līnijas, izņemot 
sadales tīklu un zemūdens pārvadus, ar 
noteikumu, ka šī infrastruktūra sniedz 
lielāku ieguldījumu atjaunojamo resursu 
ražošanā;
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Pamatojums

Eiropas interesi neizraisa jaunas elektrolīnijas transnacionālais raksturs, bet gan tās spējas 
palielināt pakalpojumu klāstu, ko varētu sniegt atjaunojamās enerģijas, vai uzlabot tīkla 
darbības drošību tādu enerģijas pakalpojumu kontekstā, kādus tos vēlas ES.

5. grozījums
2. panta, 2. punkta, ievaddaļa

2) gāzes cauruļvadu tīklos (pa kuriem tiek 
transportēta dabasgāze vai olefīna gāzes, uz:

2) gāzes cauruļvadu tīklos (pa kuriem tiek 
transportēta dabasgāze, biogāze vai olefīna 
gāzes, uz:

Pamatojums

Savienības atbalsts kādai infrastruktūrai būs nepamatots tad, ja operatori tiks diskriminēti 
sakarā ar Kopienas izcelsmes resursu izmantošanu par labu gāzei, kas tiek ievesta Savienībā. 
Tas varētu attiekties uz biogāzes transportēšanu.

6. grozījums
3. panta a) daļa

a) efektīvas iekšējā tirgus darbības 
veicināšana kopējā un, jo īpaši, iekšējā 
enerģētisko resursu tirgū tai pašā laikā 
veicinot racionālu un proporcionālu 
enerģētisko resursu ražošanu, 
transportēšanu, sadali un patēriņu, kā arī 
atjaunojamo enerģētisko resursu ražošanu un 
savienošanu tā, lai samazinātos patērētāja 
enerģētisko resursu izmaksas un sniegtu 
ieguldījumu izmantojamo enerģētisko 
resursu diversifikācijā;

a) efektīvas iekšējā tirgus darbības 
veicināšana kopējā un, jo īpaši, iekšējā 
enerģētisko resursu tirgū, tai pašā laikā 
veicinot racionālu un proporcionālu 
enerģētisko resursu ražošanu, 
transportēšanu, sadali un patēriņu, kā arī 
atjaunojamo enerģētisko resursu ražošanu un 
savienošanu tā, lai sniegtu ieguldījumu 
izmantojamo enerģētisko resursu 
diversifikācijā;

Pamatojums

Lielā enerģijas tirgus realizācijas mērķis ir zema cena iedzīvotājiem. Turpretim enerģijas 
izmaksa gala patērētājam (un līdz ar to arī cena) nav obligāti jāpazemina, ja ES grib īstenot 
savus mērķus vides aizsardzības, jaunievedumu un ilgtermiņa enerģētikas sistēmas jomā.

7. grozījums
3. panta b) daļa

b) atvieglojot Kopienas mazāk attīstīto un svītrots
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salu reģionu attīstību un novēršot izolāciju, 
veicināt ekonomiku un sociālo kohēziju;

Pamatojums

Papildu pieslēgumu pievienošana mazāk attīstītajiem reģioniem ierobežo vai samazina vietējo 
resursu, piemēram, atjaunojamās enerģijas vai koģenerācijas rentabilitāti. Subsīdiju 
piešķiršana elektriskajām infrastruktūrām lauku vai mazapdzīvoto reģionu kontekstā runā 
pretī izvirzītajiem mērķiem, radikāli samazinot vietējo atjaunojamo enerģiju rentabilitāti, kas 
rada darba vietas un veicina ekonomisko attīstību.

Politiskais vai finanšu atbalsts perifērijas reģioniem infrastruktūru realizēšanai netiks 
izvirzīts a priori, bet gluži otrādi, tam jābūt uz objektīviem kritērijiem pamatotas, racionālas 
diskusijas objektam.

8. grozījums
3. panta, d) daļa

d) veicināt ilgtermiņa attīstību un palielināt 
vides aizsardzību īpaši, samazinot vides 
apdraudējumus, kas saistīti ar enerģijas 
transportēšanu. 

d) pastiprināt ilgtermiņa attīstību un 
palielināt vides aizsardzību galvenokārt 
koģenerācijas, enerģijas produktivitātes, 
enerģijas pakalpojumu un atjaunojamo 
enerģiju jomā un samazināt vides un 
sociālos apdraudējumus, kas saistīti ar 
enerģijas transportēšanu.  

Pamatojums

Komisija uzskata, ka ir pamatojusi jaunu infrastruktūru veidošanas principu no vides 
aizsardzības un ilgtermiņa attīstības viedokļa. Tomēr šīs smagās infrastruktūras pašas par 
sevi ir kaitīgas, jo, no vienas puses, tās izvairās no konkurences principa starp vietējām un 
decentralizētajām enerģijām, un, no otras puses, starp tālu esošajiem enerģijas avotiem, par 
labu pēdējiem. Daļu peļņas, kas iegūta no decentralizētās enerģijas (atjaunojamās vai 
koģenerētās), jāiegulda transporta vai piegādes infrastruktūrās, tai pašā laikā paaugstinot 
enerģijas sistēmu stabilitāti un drošību.

9. grozījums
4. panta 1. punkta a) daļa

a) pielāgot un attīstīt enerģijas tīklus, lai 
veicinātu enerģijas iekšējā tirgus darbību, 
īpaši novēršot šķēršļus, kas traucē kustību, 
galvenokārt pārrobežu, samazināt 
sastrēgumus, papildināt iztrūkstošos ķēdes 

a) pielāgot un attīstīt enerģijas tīklus, lai 
veicinātu enerģijas iekšējā tirgus darbību un 
atjaunojamo enerģiju pakalpojumu klāsta 
palielināšanu ;
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posmus un ievērot vajadzības, kas izriet no 
elektrības un dabas gāzes iekšējā tirgus, kā 
arī no Eiropas Savienības paplašināšanās;

Pamatojums

Apgādes drošība un liels enerģijas tirgus nav vienādi mērķi. Attiecībā uz infrastruktūrām, 
enerģijas tirgus attīstība – kas a priori attiecas uz rentablajām infrastruktūrām – nebūs vienā 
līmenī ar apgādes drošības mērķi, kurā atjaunojamo enerģiju attīstības politika ir viena no 
nozīmīgākajām ES politikām.

.

10. grozījums
4. panta 3. punkta a) daļa

a) attīstīt dabas gāzes tīklus tā, lai tie atbilstu 
Eiropas Kopienas dabas gāzes patēriņa 
vajadzībām, un nodrošināt dabas gāzes 
apgādes sistēmu uzraudzību;

a) attīstīt gāzes tīklus tā, lai tie atbilstu 
Eiropas Kopienas gāzes patēriņa 
vajadzībām, un nodrošināt gāzes apgādes 
sistēmu uzraudzību;

Pamatojums

Vārda “dabas” svītrošana, saskaņojot ar 2. panta 2. punktu.

11. grozījums
4. panta 3. punkta c) daļa

(c) izveidot un integrēt olefīna gāzes tīklus, 
lai tie atbilstu Kopienas rūpniecības 
uzņēmumu vajadzībām pēc olefīna gāzes 
patēriņa.  

svītrots  

Pamatojums

Te ir runa par īpašu gadījumu, kam nav jābūt specifiska panta objektam.

12. grozījums
5. panta a) daļa

a) vispārējas intereses, īpaši prioritāro,
projektu noteikšana;

a) vispārējas intereses projektu noteikšana 
saskaņā ar 6. pantā izvirzītajiem 
kritērijiem;
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Pamatojums

Kāda projekta prioritārais raksturs izriet no izvēles kritēriju piemērošanas, kas ir Eiropas 
institūciju, īpaši Eiropas Parlamenta diskusiju un lēmumu objekts. ES atbalsts pamatojas uz 
šo kritēriju piemērošanu, nevis uz vienkāršu kāda nosaukuma iekļaušanu sarakstā, ko tajā 
iekļāvusi Komisija vai kāda no dalībvalstīm.

13. grozījums
6. panta, 1. punkta, 2. apakšpunkts

Ekonomiskās dzīvotspējas novērtējums 
pamatojas uz izmaksu/peļņas analīzi, kur 
ņemtas vērā visas izmaksas un peļņa, 
ieskaitot to, kas attiecas uz ilgu laikposmu 
un ir saistīti ar vides, apgādes drošības un 
sociālās un ekonomiskās kohēzijas 
veicināšanas aspektiem. Kopējas intereses 
projektos, kas attiecas uz kādas dalībvalsts 
teritoriju, vajadzīga šīs dalībvalsts 
piekrišana.  

Ekonomiskās dzīvotspējas novērtējums 
pamatojas uz izmaksu/peļņas analīzi, kurā 
ņemtas vērā visas izmaksas un peļņa, 
ieskaitot to, kas attiecas uz ilgu laikposmu 
un ir saistīti ar visiem ārējiem aspektiem, 
saistībā ar vidi un citiem vides, apgādes 
drošības un sociālās un ekonomiskās 
kohēzijas veicināšanas aspektiem. Kopējas 
intereses projektos, kas attiecas uz kādas 
dalībvalsts teritoriju, vajadzīga šīs 
dalībvalsts piekrišana.

Pamatojums

Visu ārējo vides aizsardzības izmaksu iekļaušanai ir jābūt šī ekonomiskās dzīvotspējas 
novērtējuma neatņemamai sastāvdaļai. 

14. grozījums
7. panta 3. punkta a) daļa

a) tiem ir nozīmīga ietekme uz iekšējā 
tirgus konkurences darbību un/vai  

svītrots  

Pamatojums
Jēdziens “nozīmīga ietekme” ir pakļauts definīcijai, kas var mainīties, atkarībā no faktoriem. 
Komisija ir iekļāvusi no juridiskā viedokļa nenoteiktu jēdzienu ,ko nevar uzskatīt par derīgu.

15. grozījums
7. panta 3. punkta b) un b a) daļa (jaunas)

b) tie veicina Kopienas apgādes drošības 
pastiprināšanu.

b) tie veicina Kopienas apgādes drošības 
pastiprināšanu un
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b a) tie izriet no atjaunojamo enerģiju 
izmantošanas, enerģijas un koģenerācijas 
pakalpojumu efektivitātes.

Pamatojums
No otras puses prioritārajiem projektiem, kas ir “savienojami ar ilgtermiņa attīstību” ir 
jāatbilst citām ES enerģētikas politikām (atjaunojamajām enerģijām, koģenerācijai un/vai 
enerģētiskajiem pakalpojumiem)

16. grozījums
8. pants

8. pants svītrots
Eiropas nozīmes projekti  
1. Projekti, kas uzskatāmi par prioritāriem 
saskaņā ar 7. pantu, jo to saturā ietilpst 
kādas robežas šķērsošana vai kam ir 
ievērojama ietekme uz pārrobežu 
transporta iespējām, tiek deklarēti kā 
Eiropas nozīmes projekti.
Šie projekti ir uzskaitīti IV pielikumā. 
2. Ja iesniegtais projekts saskaņā ar 
Padomes Regulas (EK) nº 1164/94 10. 
pantu, attiecas uz Kohēzijas fondu, tad 
dalībvalstis dod priekšroku tiem projektiem, 
kas deklarēti kā Eiropas nozīmes projekti.
3. Ja iesniegtais projekts, saskaņā ar 
Padomes Regulas (EK) nº 2236/95 10. 
pantu, attiecas uz Eiropu šķērsojošo tīklu 
budžetu, tad dalībvalstis dod priekšroku 
tiem projektiem, kas deklarēti kā Eiropas 
nozīmes projekti. 
4. Ja iesniegtais projekts, saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) nº 1260/1999 , 
attiecas uz Strukturālo fondu, tad 
dalībvalstis dod priekšroku tiem projektiem, 
kas deklarēti kā Eiropas nozīmes projekti.
5. Komisija raugās, lai valstis, kas saņem 
pirmspievienošanās strukturālo 
instrumentu pēc savu projektu iesniegšanas 
attiecībā uz šo instrumentu un saskaņā ar 
Padomes Regulas (EK) nº 1267/1999 2. un 
7. pantu, dotu priekšroku tiem projektiem, 
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kas deklarēti kā Eiropas nozīmes projekti. 
6. Ja Komisija atklāj, ka darbu uzsākšana 
pie projekta, kas deklarēts kā Eiropas 
nozīmes projekts, ir jūtami aizkavējusies, tā 
pieprasa attiecīgajām dalībvalstīm trīs 
mēnešu laikā iesniegt pamatojumu šim 
darbu kavējumam. 
Pēc attiecīgo dalībvalstu atbilžu 
saņemšanas un izskatīšanas, Komisija, 
ievērojot proporcionalitātes principu, var 
lemt par Eiropas nozīmes statusa 
atņemšanu šim projektam.
7. Piecus gadus pēc kāda Eiropas nozīmes 
projekta vai tā daļas uzsākšanas, attiecīgās 
dalībvalstis novērtē tā sociālekonomisko 
ietekmi un ietekmi uz vidi, ieskaitot ietekmi 
uz tirdzniecību ar citām dalībvalstīm, 
teritoriālo kohēziju un ilgtermiņa attīstību.
Dalībvalstis informē Komisiju par šī 
novērtējuma rezultātiem. 
8. Ja kāds projekts ir deklarēts kā Eiropas 
nozīmes projekts, attiecīgās dalībvalstis 
uzsāk novērtēšanas procedūras, vajadzības 
gadījumā katrai atsevišķai projekta daļai, 
un pirms celtniecības atļaujas saņemšanas 
nodod projektu sabiedriskai apspriešanai.
9. Ja kāds projekts, kas deklarēts kā 
Eiropas nozīmes projekts, satur kādu 
pārrobežu sastāvdaļu, kas no tehniskā un 
finansiālā viedokļa nav dalāma, abas 
attiecīgās dalībvalstis uzsāk transnacionālu 
izpēti, kuras mērķis ir novērtēt šo 
pārrobežu sastāvdaļu, un pirms celtniecības 
atļaujas saņemšanas nodod to sabiedriskai 
apspriešanai. 
10. Saskaņotās procedūras vai 
transnacionālā izpēte, kas noteikta 8. un 9. 
paragrāfā, neattiecas uz pienākumiem, kas 
izriet no kopienas vides aizsardzības 
likumdošanas, īpaši attiecībā uz ietekmes 
uz vidi novērtējumu.
Attiecīgās dalībvalstis informē Komisiju par 
šo saskaņoto procedūru vai 
transnacionālās izpētes uzsākšanu un to 
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rezultātiem. 

Pamatojums

Vajadzīgā apspriešanas un pilnvarošanas procesa apiešana vietējās institūcijās un valsts 
valdībā ir nepieņemama, jo tas ir pret ratificētājām ES un tās dalībvalstu saistībām, tādām kā 
Aarhus protokols. Bez tam, Komisijai izvēloties tik hipotētisku infrastruktūras sarakstu bez 
koplēmuma vai apspriešanās ar reģioniem, ir vēl nepieņemamāk, ja netiek piemērots 
objektīvu kritēriju kopums. 

17. grozījums
9. pants

9. pants svītrots
Eiropas nozīmes projektu izpilde 
1. Eiropas nozīmes projekti ir jāuzsāk ātri.  
Vēlākais sešus mēnešus pēc šī lēmuma 
stāšanās spēkā dalībvalstis iesniedz 
Komisijai projektu izpildes kalendāru, kur 
precizēts: 
a) laikposms, kas paredzēts projekta 
pieņemšanas un plānošanas procedūras 
izpildei, 
b) iespējamības un koncepcijas fāzes 
pētījuma kalendārs,  
c) darba veikšanas laikposms,  
d) darba nodošanas datums.  
2. Dalībvalstis savos gada pārskatos ziņo 
Komisijai par 1. paragrāfā minēto projektu 
virzību uz priekšu.  
Ja projekts virzās uz priekšu lēnāk, nekā 
paredzēts Komisijai iesniegtajā kalendārā, 
dalībvalstīm jāiesniedz pārskatīts darba 
plāns.
3. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai garantētu, ka kopīgo interešu 
projektu atļaujas saņemšanas procedūra 
būtu efektīva un nekavētos nepārdomātas 
rīcības dēļ.  
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Pamatojums

Lai arī tekstā tiek skaisti runāts par attiecīgo saskaņošanas procesu ar vietējām institūcijām 
un lēmumiem, no 9. līdz 3. pantam  īpaši atklājas, ka teksta mērķis ir vājināt demokrātisko 
procesu. 9. pants pamato infrastruktūras ieviešanu dalībvalstīs pretēji sabiedrības vai vietējo 
institūciju gribai, kā arī piedāvā „eiropieša” attaisnojumu demokrātiska procesa apiešanai.

18. grozījums
10. pants

10. pants svītrots
Eiropas koordinators

1. Pēc konsultācijām ar attiecīgām 
dalībvalstīm Komisija var iecelt Eiropas 
koordinatoru.
Koordinators rīkojas Komisijas vārdā un uz 
tās rēķina. Eiropas koordinators ir atbildīgs 
tikai par vienu prioritāru projektu vai 
prioritāra projekta daļu. Vajadzības 
gadījumā viņa uzdevums var attiekties arī 
uz citiem saistītiem prioritārajiem 
projektiem.
Eiropas koordinators tiek iecelts saskaņā ar 
viņa zināšanām par Eiropas institūcijām 
un par jautājumiem, kas attiecas uz lielo 
projektu finansējumu un tehnisko 
novērtējumu, sociālo ekonomiku un vides 
aizsardzību.  
3. Lēmumā, ar kuru Eiropas koordinators 
tiek iecelts, ir precizēti viņa uzdevuma un 
pienākumu nosacījumi.
4. Eiropas koordinators: 
(a) veicina kopējo projektu novērtēšanas 
metožu pielietošanu, sniedz padomus 
projektu iniciatoriem par projektu finanšu 
struktūru un, iespējams, izsaka savu 
viedokli par jautājumiem saistībā ar tīklu 
ekspluatāciju; 
b) katru gadu iesniedz Komisijai ziņojumu 
par projekta virzību uz priekšu, paveikto 
projekta izpildē, par ko viņš ir atbildīgs, par 
izmaiņām reglamentā vai citiem 
jautājumiem, kas varētu ietekmēt projekta 
attīstību, kā arī par iespējamām grūtībām 
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vai šķēršļiem, kas varētu izraisīt ievērojamu 
projekta izpildes aizkavēšanos;
(c) veicina dialogu starp lauksaimniekiem, 
lietotājiem, reģionālajām vai vietējām varas 
institūcijām, civilās sabiedrības 
pārstāvjiem, lai labāk iepazītu pieprasījumu 
transporta jomā, risinātu pretrunas un 
pakalpojumu parametrus, kas vajadzīgi lai 
optimizētu finansēto infrastruktūru 
izmantošanu. 
5. Attiecīgās dalībvalstis sadarbojas ar 
Eiropas koordinatoru un sniedz viņam 
informāciju, kas vajadzīga, lai izpildītu 4. 
punktā noteiktos pienākumus.
6. Komisija var pieprasīt Eiropas 
koordinatora atzinumu, izskatot 
finansējuma pieprasījumus tiem projektiem 
vai projektu grupām, par kuriem viņš ir 
atbildīgs.

Pamatojums

Kā piedāvāts tekstā, tiek izveidots Eiropas koordinators, lai paātrinātu infrastruktūras 
būvniecību, kā arī, lai attaisnotu demokrātiska procesa apiešanu. Tā mandāts būtu 
būvniecības veicināšana, pats par sevi tas aizkavēs procesā veicamo infrastruktūras izmaksu 
un ieguvumu izvērtēšanu, pieņemot lēmumu bez vajadzīgā apspriešanas procesa. Tādējādi 
tiks ietekmēts viens no demokrātiska procesa galvenajiem motivācijas aspektiem.

19. grozījums
15. panta 2. apakšpunkts

Šajā ziņojumā uzmanība tiek pievērsta 
prioritāru projektu uzsākšanai, kā arī to
finansējuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz 
Kopienas finansējumu pārrobežu satiksmei, 
kas minēta II pielikuma 1., 2. un 7. punktā, 
un par progresu, kāds panākts to realizēšanā.

Šajā ziņojumā uzmanība tiek pievērsta 
prioritāru projektu uzsākšana un to ietekmei 
uz atjaunojamo enerģiju izmantošanu, kā 
arī to finansējuma nosacījumiem, īpaši 
attiecībā uz Kopienas finansējumu pārrobežu 
satiksmei, kas minēta II pielikuma 1., 2. un 
7. punktā, un par progresu, kāds panākts to 
realizēšanā. 

Pamatojums

Komisijas ziņojumā ir jābūt novērtētai arī tiešajai un netiešajai ietekmei uz atjaunojamo 
enerģiju attīstību.
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20. grozījums
I pielikums

TRANSEIROPAS ENERĢIJAS TĪKLI TRANSEIROPAS ENERĢIJAS TĪKLI
7. pantā definētie prioritārie projekti 7. pantā definētie prioritārie projekti

ELEKTRISKIE TĪKLI
EL.1.Francija – Beļģija - Nīderlande -

elektriskā tīkla papildinājumi, lai 
atrisinātu elektrības plūsmas 
pārslodzi posmā, caur Benelux 
valstīm.

EL.2.Itālijas robežas ar Franciju, Austriju, 
Slovēniju un Šveici: 
elektroenerģijas resursu apmaiņas 
jaudu palielināšana.

EL.3.Francija – Spānija – Portugāle: 
elektroenerģijas resursu apmaiņas 
jaudu palielināšana starp šīm valstīm 
un Ibērijas pussalu, kā arī 
energosistēmas izveide salu reģionos.

EL.4.Grieķija – Balkānu reģiona valstis –
UCTE sistēma: 
elektroenerģijas infrastruktūras 
attīstība, lai pievienotu Grieķiju 
UCTE sistēmai un veicinātu 
Dienvidaustrumeiropas 
elektroenerģijas tirgus darbību.

EL.5.Apvienotā Karaliste – Kontinentālā 
Eiropa un Ziemeļeiropa: 
elektroenerģijas resursu savstarpējās 
apmaiņas jaudu 
izstrāde/palielināšana un jūras 
piekrastes zonas vēja enerģijas 
iespējamā integrēšana.

EL.6.Īrija – Apvienotā Karaliste: 
elektroenerģijas resursu savstarpējās 
apmaiņas jaudu 
izstrāde/palielināšana un jūras 
piekrastes zonas vēja enerģijas 
iespējamā integrēšana.

EL.7.Dānija – Vācija – Baltijas loks 
(iekļaujot Norvēģiju – Zviedriju –
Somiju – Dāniju – Vāciju – Poliju –
Baltijas valstis – Krieviju): 
elektroenerģijas resursu savstarpējās 
apmaiņas jaudu 
izstrāde/palielināšana un jūras 
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piekrastes zonas vēja enerģijas 
iespējamā integrēšana.

EL.8.Vācija – Polija – Čehija – Slovākija –
Austrija – Ungārija – Slovēnija:
elektroenerģijas resursu apmaiņas 
jaudu palielināšana.

EL.9.Vidusjūras baseina dalībvalstis –
Vidusjūras elektriskais loks: 
elektroenerģijas resursu apmaiņas jaudu 
palielināšana starp Vidusjūras baseina 
dalībvalstīm un Maroku - Alžīriju -
Tunisiju - Lībiju - Ēģipti - Tuvo 
Austrumu valstīm - Turciju.

GĀZES CAURUĻVADU TĪKLS
DG.1. Apvienotā Karaliste – Ziemeļu 

Kontinentālā Eiropa, ieskaitot 
Nīderlandi, Dāniju un Vāciju – Poliju 
– Lietuvu – Latviju – Igauniju –
Somiju – Krieviju:
Ziemeļu „Transgas” dabasgāzes 
cauruļvads un Yamal – Eiropas 
dabasgāzes cauruļvads, kas savieno 
dažus galvenos gāzes avotus Eiropā, 
uzlabojot tīklu savstarpējo 
mijiedarbību, kā arī palielinot 
apgādes drošību.

DG.2. Alžīrija – Spānija – Itālija –
Francija – Ziemeļu Kontinentālā 
Eiropa: 
jaunu dabasgāzes cauruļvadu 
būvniecība virzienā no Alžīrijas uz 
Spāniju, Franciju un Itāliju, kā arī 
tīkla jaudu palielināšana Spānijas, 
Francijas un Itālijas iekšienē, kā arī 
starp tām.

DG.3. Kaspijas jūras baseina valstis –
Tuvie Austrumi – Eiropas Savienība: 
jaunu dabasgāzes cauruļvadu tīklu 
būvniecība uz Eiropas Savienību no 
jauniem ieguves avotiem, ieskaitot 
Turcijas – Grieķijas, Grieķijas –
Itālijas un Turcijas – Austrijas 
dabasgāzes cauruļvadu līnijas.

DG.4. SDG termināli Beļģijā, Francijā, 
Spānijā, Portugālē, Itālijā un Polijā: 
dažādie piegādes un padeves punktu 
avoti, ieskaitot SDG terminālu 
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savienojumus ar transportēšanas 
tīklu.

DG.5. Dabasgāzes pazemes krātuves 
Spānijā, Portugālē, Itālijā, Grieķijā 
un Baltijas jūras reģionā: 
jaudu palielināšana Spānijā, Itālijā 
un Baltijas jūras reģionā, kā arī 
pirmās krātuves būvniecība Portugālē 
un Grieķijā.

DG.6. Vidusjūras baseina dalībvalstis –
Vidusjūras baseina Austrumu gāzes 
cauruļvadu loks: 
Dabasgāzes cauruļvadu jaudu 
izstrāde un palielināšana starp 
Vidusjūras dalībvalstīm un Lībiju –
Ēģipti – Jordāniju – Sīriju – Turciju.

Pamatojums

Šajā pielikumā uzskaitītajiem prioritārajiem projektiem ir ļoti plašs spektrs. Tāda pielikuma 
saturu vat pieņemt tikai tad, ja šī saraksta izvēles kritērijus apstiprinās viss Eiropas 
institūciju kopums.

21. grozījums
II pielikums

TRANSEIROPAS ENERĢIJAS TĪKLI TRANSEIROPAS ENERĢIJAS TĪKLI
Papildu 6. panta 2. punktā norādītie kritēriji 

kopīgu interešu projektu noteikšanai
Papildu 6. panta 2. punktā norādītie kritēriji 

kopīgu interešu projektu noteikšanai

ELEKTRISKIE TĪKLI
1. Elektrisko tīklu attīstīšana salu, 
izolētajos, attālajos un visattālākajos 
reģionos, tai pašā laikā veicinot enerģijas 
avotu dažādošanu un atjaunojamo resursu 
izmantošanas apjomus, kā arī šo reģionu 
elektrisko tīklu saslēgšanu, ja tas ir 
iespējams.

• Īrija – Apvienotā Karaliste (Velsa):
• Grieķija (salas)
• Itālija (Sardīnija) - Francija (Korsika) -

Itālija (kontinenta daļa)
• Savienojumi salu rajonos, ieskaitot 

savienojumus ar kontinentu
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• savienojumi Francijas, Spānijas un 
Portugāles visattālākajos reģionos.

2. Tādu elektrisko tīklu saslēgumu attīstību 
starp dalībvalstīm, kas ir vajadzīgi iekšējā 
tirgus darbībai, kā arī, lai nodrošinātu 
uzticamību un paļāvību elektrisko tīklu 
darbībai.

• Francija – Beļģija - Nīderlande - Vācija
• Francija - Vācija
• Francija - Itālija
• Francija - Spānija
• Portugāle - Spānija
• Somija - Zviedrija
• Somija – Igaunija – Latvija - Lietuva
• Austrija - Itālija
• Itālija - Slovēnija
• Austrija – Itālija – Slovēnija - Ungārija
• Vācija - Polija
• Vācija – Polija – Čehija – Slovākija -

Ungārija
• Polija - Lietuva
• Īrija – Apvienotā Karaliste 

(Ziemeļīrija):
• Austrija - Vācija
• Nīderlande – Apvienotā Karaliste
• Vācija – Dānija - Zviedrija
• Grieķija - Itālija
3. Elektrisko tīklu savienojumu izbūve to 
dalībvalstu iekšienē, kur tas ir 
nepieciešams, lai varētu priekšrocības, 
kādas sniedz šādi savienojumi starp 
dalībvalstīm.

• Visas dalībvalstis
4. Elektrisko tīklu saslēgumu izbūve ar 
valstīm ārpus ES, un jo īpaši ar 
pievienošanās kandidātvalstīm, tādējādi 
ieguldot to savstarpējās mijiedarbības, 
elektrisko sistēmu darbības uzticamības un 
paļāvības veicināšanā vai Eiropas 
Savienības teritorijas apgādē ar elektrību.

• Vācija - Norvēģija
• Nīderlande - Norvēģija
• Zviedrija - Norvēģija
• Apvienotā Karaliste - Norvēģija
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• Baltijas elektriskais loks: Vācija –
Polija – Baltkrievija – Krievija –
Lietuva – Latvija – Igaunija – Somija –
Zviedrija – Norvēģija - Dānija

• Norvēģija – Zviedrija – Somija -
Krievija

• Vidusjūras elektriskais loks: Francija –
Spānija – Maroka – Alžīrija – Tunisija 
– Lībija – Ēģipte - Tuvo Austrumu 
valstis – Turcija – Grieķija - Itālija

• Grieķija - Turcija
• Itālija - Šveice
• Grieķija – Balkānu reģiona valstis
• Spānija - Maroka
• ES – Balkānu valstis – Baltkrievija –

Krievija - Ukraina
• Melnās jūras elektriskais loks: Krievija 

– Ukraina – Rumānija – Bulgārija -
Turcija - Gruzija

5. Rīcība savienoto elektrisko tīklu darbības 
uzlabošanai iekšējā tirgū un, jo īpaši 
nosakot vājos un iztrūkstošos posmus, 
izstrādājot risinājumus pārslogotības 
novēršanai un prognozēšanas metožu un 
elektrisko tīklu darbības pielāgošanai.

• Vājo un iztrūkstošo posmu 
konstatēšana elektriskajos tīklos, jo 
īpaši pārrobežu posmos.

• Risinājumu izstrādāšana elektriskās 
plūsmas uzraudzībai, lai atrisinātu 
pārslogotības problēmas elektriskajos 
tīklos.

• Prognozēšanas metožu un elektrisko 
tīklu darbības pielāgošana, kas 
vajadzīga iekšējā tirgus darbības 
nodrošināšanai, kā arī procentuāli liela 
apjoma atjaunojamo resursu 
izmantošana.

GĀZES CAURUĻVADU TĪKLI
6. Dabasgāzes ieviešana jaunos reģionos, 
galvenokārt salu, izolētos, attālos un 
visattālākajos reģionos, kā arī dabasgāzes 
cauruļvadu struktūras izbūve šajos 
reģionos.
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• Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
• Īrija
• Spānija
• Portugāle
• Grieķija
• Zviedrija
• Dānija
• Itālija (Sardīnija)
• Francija (Korsika)
• Kipra
• Malta
• Visattālākie reģioni Francijā, Spānijā, 

Portugālē
7. Dabasgāzes cauruļvadu tīkla 
savienojumu izbūve iekšējā tirgus prasību 
apmierināšanai vai apgādes drošības 
stiprināšana, ieskaitot atsevišķu dabasgāzes 
cauruļvadu tīklu savienojumus.

• Īrija – Apvienotā Karaliste
• Francija - Spānija
• Francija - Šveice
• Portugāle - Spānija
• Austrija - Vācija
• Austrija - Ungārija
• Austrija – Ungārija – Slovākija - Polija
• Austrija - Itālija
• Grieķija – pārējās Balkānu reģiona 

valstis
• Austrija – Ungārija – Rumānija –

Bulgārija – Grieķija - Turcija
• Francija - Itālija
• Grieķija - Itālija
• Austrija - Čehija
• Vācija – Čehija – Austrija - Itālija
• Austrija – Slovēnija - Horvātija
• Apvienotā Karaliste – Nīderlande -

Vācija
• Vācija - Polija
• Dānija – Apvienotā Karaliste
• Dānija – Vācija - Zviedrija
8. Jaudu attīstīšana sašķidrinātās 
dabasgāzes saņemšanai (SDG) un 
dabasgāzes uzglabāšanai, kas vajadzīga, lai 
apmierinātu pieprasījumu, kontrolētu gāzes 
apgādes sistēmas, kā arī dažādotu avotu un 
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piegādes ceļus.

• Visas dalībvalstis
9. Dabasgāzes transporta jaudu izbūve 
(gāzes piegādes cauruļvadi), kas vajadzīgas, 
lai apmierinātu pieprasījumu un dažādotu 
piegādes no iekšējiem un ārējiem avotiem, 
kā arī piegādes ceļus.

• Ziemeļjūras gāzes cauruļvadu sistēma: 
Norvēģija – Dānija – Vācija – Zviedrija 
– Somija – Krievija – Baltijas valstis -
Polija

• Alžīrija – Spānija - Francija
• Krievija – Ukraina - ES
• Krievija – Baltkrievija – Ukraina - ES
• Krievija – Baltkrievija - ES
• Krievija - Baltijas jūra - Vācija
• Lībija - Itālija
• Tunisija – Lībija - Itālija
• Kaspijas jūras valstis - ES
• Krievija – Ukraina – Moldāvija –

Rumānija – Bulgārija – Grieķija –
pārējās Balkānu reģiona valstis

• Krievija – Ukraina – Slovākija –
Ungārija – Slovēnija - Itālija

• Nīderlande – Vācija – Šveice - Itālija
• Beļģija – Francija - Šveice - Itālija
• Dānija – (Zviedrija) - Polija
• Norvēģija – Krievija - ES
• Īrija
• Alžīrija – Itālija - Francija
• Tuvie Austrumi – Vidusjūras Austrumu 

gāzes loks - ES
10.|Darbības savienoto dabasgāzes 
cauruļvadu tīklu darbības uzlabošanai 
iekšējā tirgū un tranzītvalstīs, jo īpaši 
nosakot vājos un iztrūkstošos posmus, 
izstrādājot risinājumus pārslogotības 
novēršanai un prognozēšanas metožu un 
dabasgāzes cauruļvadu tīklu efektīvas un 
drošas darbības pielāgošanai.

• Vājo un iztrūkstošo posmu 
konstatēšana dabasgāzes cauruļvadu 
tīklu ietvaros, jo īpaši pārrobežu 
posmos.
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• Risinājumu izstrādāšana dabasgāzes 
plūsmas vadībai, lai atrisinātu 
pārslogotības problēmas dabasgāzes 
cauruļvadu tīklos. 

• Prognozēšanas metožu un dabasgāzes 
cauruļvadu tīklu darbības pielāgošana, 
kas vajadzīga iekšējā tirgus darbības 
nodrošināšanai.

• Dabasgāzes cauruļvadu tīkla vispārējās 
darbības, drošības un aizsardzības 
uzlabošana tranzīta valstīs.

11. Vajadzīgās olefīna gāzu transporta 
jaudas izbūve un integrēšana iekšējā tirgus 
pieprasījuma apmierināšanai.

• Visas dalībvalstis

Pamatojums
II pielikums neatbilst tā nosaukumam: “Papildu kritēriji kopējo interešu projektiem”. Tas nav 
nekas cits kā izraugāmo projektu "iepirkumu saraksts". Šā pielikuma saturs rosina domāt, ka 
šajā tekstā iekļauti objektīvi kritēriji, raugoties no šādu projektu sabiedriskā finansējuma 
viedokļa. Tātad tas nav vajadzīgs.  

Šādā pielikumā patiešām būtu jāuzskaita tie papildu kritēriji, kas būtu jāapstiprina visam 
Eiropas institūciju kopumam.

22. grozījums
III pielikums

TRANSEIROPAS ENERĢIJAS TĪKLI TRANSEIROPAS ENERĢIJAS TĪKLI
Kopīgu interešu projekti un to specifikācija, 

kas pašreiz tiek definēti saskaņā ar II 
pielikumā noteiktajiem kritērijiem

Kopīgu interešu projekti un to specifikācija, 
kas pašreiz tiek definēti saskaņā ar II 

pielikumā noteiktajiem kritērijiem

ELEKTRISKIE TĪKLI
1 Elektrisko tīklu izbūve izolētajos 

reģionos
1.1 Zemūdens kabelis Īrija – Velsa (AK)
1.2 Ēpeiras (GR) – Pūlijas (IT) posma 

nostiprināšana
1.3 Dienvidu Ciklādu (GR) savienojums
1.4 30 kV zemūdens kabeļa savienojums 

starp Faijalas, Piko un Sv. Horhes 
salām (Azoru salas, PT)

1.5 Terseiras, Faijalas un Sv. Migēla salu 
(Azoru salas, PT) energosistēmu 
savienojumu izbūve un tās 
nostiprināšana
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1.6 Madeiras (PT) energosistēmas 
savienojumu izbūve un tās 
nostiprināšana

1.7 Zemūdens kabelis Sardīnija (IT) –
kontinentālā Itālijas daļa

1.8 Zemūdens kabelis Korsika (FR) - Itālija
1.9 Kontinentālās Itālijas daļas - Sicīlijas 

(IT) savienojums
1.10 Sordžentes (IT) – Ricioni (IT) 

savienojuma dubultošana
1.11 Jaunu savienojumu izbūve Baleāru 

un Kanāriju salās (ES)
2 Elektrisko savienojumu izbūve starp 

dalībvalstīm
2.1 Moulaine (FR) – Aubange (BE) līnija
2.2 Avelin (FR) – Avelgem (BE) līnija
2.3 Vigy (FR) - Marlenheim (FR)- līnija
2.4 Vigy (FR) - Uchtelfangen (FR)- līnija
2.5 La Praz (FR) fāžu transformatora 

izbūve
2.6 Jaudu palielināšanas turpināšana caur 

esošajiem Francijas un Itālijas 
starpsavienojumiem 

2.7 Jaunu Itālijas un Francijas 
starpsavienojumu izbūve

2.8 Jaunu starpsavienojumu izbūve caur 
Pirenejiem starp Franciju un Spāniju

2.9 Austrumu Pireneju savienojumu izbūve 
starp Franciju un Spāniju

2.10 Savienojumi starp Ziemeļu 
Portugāles ziemeļdaļu un Spānijas 
ziemeļrietumu daļu

2.11 Sines (PT) – Alqueva (PT) – Balboa 
(ES) līnija

2.12 Valdigem (PT) – Douro 
Internacional (PT) – Aldeadávila 
(ES) līnija un Douro Internacional 
krātuves

2.13 Jaunu savienojumu izbūve uz 
ziemeļiem no Botnijas jūras šauruma 
starp Somiju un Zviedriju

2.14 Liencas (AT) – Kordinjāno (IT) līnija
2.15 Jaunu savienojumu izbūve starp 

Itāliju un Austriju Brenneras 
robežpunktā

2.16 Savienojums starp Īriju un 
Ziemeļīriju

2.17 St Peter (AT) – Isar (DE) līnija
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2.18 Zemūdens kabelis starp Anglijas 
dienvidaustrumu un Nīderlandes 
centrālo daļu

2.19 Savienojumu nostiprināšana starp 
Dāniju un Vāciju, piem., Kaso –
Hamburgas līnija

2.20 Savienojumu nostiprināšana starp 
Dāniju un Zviedriju

3 Elektrisko savienojumu izbūve starp 
dalībvalstīm

3.1 Savienojumu izbūve uz Dānijas 
Austrumu – Rietumu ass: 
savienojumi starp Dānijas Rietumu 
(UCTE) un Austrumu (NORDEL) 
tīkliem.

3.2 Savienojumu izbūve uz Dānijas 
Ziemeļu – Dienvidu ass:

3.3 Jaunu savienojumu izbūve 
Ziemeļfrancijā

3.4 Jaunu savienojumu izbūve 
Dienvidrietumu Francijā

3.5 Trīno Verčelēzes (IT) – Lakjareles (IT) 
līnija

3.6 Turbigo (IT) – Ro – Bovizio (IT) līnija
3.7 Vogeras (IT) – Lakaselas (IT) līnija
3.8 Sanfjorāno (IT) – Naves (IT) līnija
3.9 Ziemeļu Venēcijas (IT) – Kordinjāno 

(IT) līnija
3.10 Redipūlijas (IT) – Ūdines apvedceļa 

(IT) līnija
3.11 Jaunu savienojumu izbūve uz Itālijas 

Austrumu – Rietumu ass
3.12 Tavarnuces (IT) – Kaselīnas (IT) 

līnija
3.13 Tavarnuces (IT) – Santabarbaras 

(IT) līnija
3.14 Ricioni (IT) – Feroleto (IT) – Laino 

(IT) līnija 
3.15 Jaunu savienojumu izbūve uz Itālijas 

ziemeļu – dienvidu ass
3.16 Tīkla modifikāciju izveide 

atjaunojamo resursu savienojumu 
izmantošanas veicināšanai Itālijā

3.17 Jaunu vēja enerģijas savienojumu 
izbūve Itālijā

3.18 Jaunu savienojumu izbūve uz 
Spānijas ziemeļu ass

3.19 Jaunu savienojumu izbūve uz 
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Spānijas Vidusjūras ass
3.20 Jaunu savienojumu izbūve uz 

Galīcijas (ES) – Centra (ES) ass
3.21 Jaunu savienojumu izbūve uz Centra 

(ES) – Aragonas (ES) ass
3.22 Jaunu savienojumu izbūve uz 

Aragonas (ES) – Levantes (ES) ass
3.23 Jaunu savienojumu izbūve 

Andalūzijā (ES)
3.24 Pedralva (PT) – Riba d’Ave (PT) 

līnija un Pedralvas krātuve
3.25 Recarei (PT) - Valdigem (PT) līnija
3.26 Picote (PT) - Pocinho (PT) līnija 

(modernizācija)
3.27 Pašreizējās Pego (PT) – Cedillo 

(ES)/Falagueiras (PT) līnijas 
modifikācija un Falangueira krātuve

3.28 Pego (PT) – Batalha (PT) līnija un 
Batalha krātuves

3.29 Sines (PT) – Ferreira do Alentejo 
(PT) I līnija (modernizācija)

3.30 Jaunu vēja enerģijas savienojumu 
izbūve Portugālē

3.31 Pereiros (PT) – Zêzere (PT) –
Santarém (PT) līnijas un Zêzere 
krātuve

3.32 Batalha (PT) – Rio Maior (PT) I un 
II līnijas (abās modernizācija)

3.33 Carrapatelo (PT) – Mourisca (PT) 
līnija (modernizācija)

3.34 Valdigem (PT) – Viseu (PT) – Anadia 
(PT) līnija

3.35 Pašreizējās Rio Maior (PT) –
Palmela (PT) līnijas pārvietošana uz 
Ribatejo (PT) un Ribatejo krātuve

3.36 Tesālijas (GR), Lamijas (GR) un 
Patras (GR) apakšstacijas un 
savienojumu līnijas

3.37 Ēvijas (GR), Lakonijas (GR) un 
Trāķijas reģionu savienojumu izbūve

3.38 Esošo attālāko reģionu savienojumu 
nostiprināšana kontinenta Grieķijas 
daļā

3.39 Tynagh (IE) – Cashla (IE) līnija
3.40 Flagfordas (IE) – Austrumu Sligo 

(IE) līnija
3.41 Savienojumi Spānijas

ziemeļaustrumu un rietumu daļās, jo 
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īpaši savienojumi ar vēja enerģijas 
ražošanas jaudām

3.42 Savienojumu izbūve Basku zemē 
(ES), Aragonā (ES) un Navarā (ES)

3.43 Savienojumu izbūve Galīcijā (ES)
3.44 Savienojumu izbūve Zviedrijas 

centrālajā daļā
3.45 Savienojumu izbūve Zviedrijas 

dienvidu daļā
3.46 Lībekas/Sīmsas (DE) – Görries (DE) 

līnija
3.47 Lībekas/Sīmsas (DE) – Krümmel 

(DE) līnija
3.48 Savienojumu izbūve Ziemeļīrijā, 

saistībā ar starpsavienojumiem ar 
Īriju

3.49 Savienojumu izbūve Apvienotās 
Karalistes Ziemeļrietumu daļā

3.50 Savienojumu izbūve Skotijā un 
Anglijā, lielāka apmēra atjaunojamo 
resursu izmantošanas aspektā 
attiecībā uz elektroenerģijas 
ražošanu

3.51 Jaunu piekrastes vēja enerģijas 
savienojumu izbūve Beļģijā

3.52 Borseles apakšstacijas būvniecība 
(NL)

3.53 Reaktīvās jaudas kompensēšanas 
iekārtu uzstādīšana (NL)

3.54 St Peter (AT) – Tauern (AT) līnija
3.55 Südburgenland (AT) – Kainachtal 

(AT) līnija
4 Elektrisko savienojumu izbūve ar 

valstīm, kuras nav ES dalībvalstis
4.1 Neuenhagen (DE) – Vierraden (DE) –

Krajnik (PL) līnija
4.2 Brunsbüttel (DE) – Dienvidnorvēģijas 

posms
4.3 Sanfjorāno (IT) – Robbia (CH) līnija
4.4 Jauna starpsavienojuma Itālija – Šveice 

izbūve
4.5 Filipi (GR) – Maritsa 3 (Bulgārija) 

līnija
4.6 Amintaijo (GR) – Bitolas (Bijusī 

Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republika) līnija

4.7 Kardijas (GR) - Elbasanas (Albānija) 
līnija
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4.8 Elbasanas (Albānija) – Podgoricas 
(Serbija un Melnkalne) līnija

4.9 Mostaras (Bosnija-Hercegovina) 
apakšstacija un savienojumu līnijas

4.10 Ernestīnovas (Horvātija) apakšstacija 
un savienojumu līnijas

4.11 Jaunu savienojumu izbūve starp 
Grieķiju un Albāniju, Bulgāriju un 
Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republiku

4.12 Filipu (GR) – Hamidabādes (TR) 
līnija

4.13 Zemūdens kabelis starp Anglijas 
ziemeļaustrumu/austrumu daļu un 
Norvēģijas dienvidu daļu

4.14 Eemshaven (NL) - Feda (NO) posms
4.15 Zemūdens kabelis starp 

Dienvidspāniju un Maroku (esošo 
savienojumu nostiprināšana)

4.16 Baltijas elektriskā loka savienojumu 
izbūve: Vācija – Polija – Krievija –
Igaunija – Latvija – Lietuva –
Zviedrija – Somija – Dānija -
Baltkrievija

4.17 Somijas dienvidu daļas – Krievijas 
posms

4.18 Vācijas – Polijas - Lietuvas –
Baltkrievijas – Krievijas posms 
(Austrumu – Rietumu 
augstsprieguma pārvads)

4.19 Polijas – Lietuvas posms
4.20 Zemūdens kabelis starp Somiju un 

Igauniju
4.21 Jaunu savienojumu izbūve starp 

Zviedrijas ziemeļu daļu un 
Norvēģijas ziemeļu daļu

4.22 Jaunu savienojumu izbūve starp 
Zviedrijas vidusdaļu un Norvēģijas 
vidusdaļu

4.23 Borgvik (S) – Hoesle (NO) – Oslo 
rajona (NO) līnija

4.24 Jaunu savienojumu izbūve starp 
UCTE un CENTREL sistēmām

4.25 Jaunu savienojumu izbūve starp 
UCTE/CENTREL sistēmu un 
Balkānu reģiona valstīm

4.26 Savienojumi un koordinātu izbūve 
starp paplašināto UCTE sistēmu un 
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Baltkrieviju, Krieviju un Ukrainu, 
ieskaitot HVDC pārvēršanas stacijas, 
kuras iepriekš darbojās starp Austriju 
un Ungāriju, Austriju un Čehiju, 
Vāciju un Čehiju.

4.27 Savienojumu izbūve Melnās jūras 
elektriskajā lokā: Krievija – Ukraina 
– Rumānija – Bulgārija – Turcija -
Gruzija

4.28 Jaunu savienojumu izbūve Melnās 
jūras baseinā, veicinot paplašinātās 
UCTE sistēmas mijiedarbības spēju 
ar attiecīgo valstu tīkliem

4.29 Jaunu savienojumu izbūve 
Vidusjūras elektriskajā lokā: 
Francija – Spānija – Maroka –
Alžīrija – Tunisija – Lībija – Ēģipte –
Tuvo Austrumu valstis – Turcija –
Grieķija - Itālija

4.30 Zemūdens kabelis starp Spānijas 
dienvidu daļu un Alžīrijas 
ziemeļrietumu daļu

4.31 Zemūdens kabeļa izbūve starp Itāliju 
un Alžīriju

4.32 Jaunu savienojumu izbūve Barencu 
jūras reģionā/baseinā

4.33 Elastīgu maiņstrāvas pārvadīšanas 
sistēmu uzstādīšana starp Itāliju un 
Slovēniju

4.34 Jauna starpsavienojuma Itālija –
Slovēnija izbūve

4.35 Zemūdens kabelis, kas savieno Itāliju 
un Horvātiju

4.36 Savienojumu nostiprināšana starp 
Dāniju un Norvēģiju

5 Rīcība starpsavienojuma elektrisko 
tīklu darbības uzlabošanai iekšējā tirgū 

(Specifikācija vēl nav izstrādāta)
GĀZES CAURUĻVADU TĪKLI
6 Dabasgāzes ieviešana jaunos reģionos
6.1 Gāzes cauruļvadu tīkla izveide no 

Belfāstas uz Ziemeļīrijas 
ziemeļrietumu rajonu (AK), kā arī, ja 
iespējams, līdz Īrijas rietumu krastam

6.2 SDG Santakrūzā, Tenerifu salu rajonā, 
Kanāriju salas (ES)

6.3 SDG Laspalmasā, Lielās Kanāriju salas 
(ES)
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6.4 SDG Madeirā (PT)
6.5 Gāzes cauruļvadu tīkla izbūve Zviedrijā
6.6 Savienojumi starp Baleāru salām (ES) 

un kontinenta Spānijas daļu
6.7 Augsta spiediena atzars uz Trāķiju 

(GR)
6.8 Augsta spiediena atzars uz Korintu 

(GR)
6.9 Augsta spiediena atzars uz Grieķijas 

ziemeļrietumu daļu (GR)
6.10 Savienojums starp Lollandas (DK) un 

Falsteras (DK) salām
7 Dabasgāzes cauruļvadu tīkla 

savienojumu izbūve iekšējā tirgus 
prasību apmierināšanai vai apgādes 
drošības stiprināšana, ieskaitot 
atsevišķu dabasgāzes cauruļvadu tīklu 
savienojumus

7.1 Papildu gāzes tīkla starpsavienojumu 
izbūve starp Īriju un Skotiju

7.2 Ziemeļu – Dienvidu starpsavienojums, 
iekļaujot Dublinas – Belfāstas 
cauruļvadu 

7.3 Kompresijas stacijas būvniecība uz 
Lacq (FR) – Calahorra (ES) 
cauruļvada

7.4 Lussagnet (FR) — Bilbao (ES) 
cauruļvada izbūve

7.5 Perpinjanas (FR) — Barcelonas (ES) 
cauruļvada izbūve

7.6 To gāzes transporta jaudu 
palielināšana, kas apgādā Portugāli 
caur Dienvidspāniju un Galīciju, kā 
arī Astūriju caur Portugāli

7.7 Puchkirchen (AT) — Burghausen (DE) 
cauruļvada izbūve

7.8 Andorf (AT) — Simbach (DE) 
cauruļvads

7.9 Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU) 
cauruļvada izbūve

7.10 Bādleonfeldenas (DE) — Lincas 
(AT) cauruļvads

7.11 Grieķijas ziemeļrietumu daļas —
Elbasanas (AL) cauruļvads

7.12 Grieķijas — Itālijas 
starpsavienojuma cauruļvads

7.13 Kompresijas stacijas būvniecība uz 
galvenā cauruļvada Grieķijā



PA\544345LV.doc 31/36 PE 347.299

 Ārējais tulkojums LV

7.14 Savienojuma izbūve starp Austrijas 
un Čehijas cauruļvadu tīkliem 

7.15 Gāzes transporta koridora izbūve 
Eiropas dienvidaustrumu daļā pāri 
Grieķijai, Bijušās Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republikai, Serbijai un 
Melnkalnei, Bosnijai – Hercegovinai, 
Horvātijai, Slovēnijai un Austrijai 

7.16 Gāzes transporta koridora izbūve 
starp Austriju un Turciju, cauri 
Ungārijai, Rumānijai un Bulgārijai

7.17 Starpsavienojumu cauruļvadu izbūve 
starp Apvienoto Karalisti, Nīderlandi 
un Vāciju, savienojot galvenos 
Eiropas ziemeļrietumu daļas avotus 
un tirgus sektorus

7.18 Savienojums starp Vācijas 
ziemeļaustrumu daļu (Berlīnes 
rajonu) un Polijas ziemeļrietumu 
daļu (Ščecinas rajonu) ar atzara, kas 
ved no Schmölln uz Lubminu (DE, 
Greisvaldes rajons)

7.19 Savienojums starp Ziemeļjūras 
piekrastes krātuvēm, vai no Dānijas 
piekrastes uz Apvienotās Karalistes 
piekrastes ražotnēm

7.20 Transporta jaudu nostiprināšana 
starp Franciju un Itāliju 

7.21 Baltijas reģiona Dānijas – Vācijas –
Zviedrijas gāzes cauruļvada 
starpsavienojums 

8 Sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) 
krātuvju jaudu izbūve tās saņemšanai 
un dabasgāzes uzglabāšanai 

8.1 SDG pie Le Verdon-sur-mer (FR, jauna 
termināla būvniecība) un jauna 
cauruļvada izbūve uz Lussagnet (FR) 
krātuvi

8.2 SDG pie Fos-sur-mer (FR)
8.3 SDG pie Huelva (ES), esošā termināla 

paplašināšana
8.4 SDG pie Cartagena (ES), esošā 

termināla paplašināšana
8.5 SDG pie Galīcijas (ES), jauna 

termināla būvniecība
8.6 SDG pie Bilbao (ES), jauna termināla 

būvniecība
8.7 SDG Valencijas reģionā (ES), jauna 
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termināla būvniecība
8.8 SDG Barselonā (ES), esošā termināla 

paplašināšana
8.9 SDG Sines (PT), jauna termināla 

celtniecība
8.10 SDG pie Revithoussa (GR), esošā 

termināla paplašināšana
8.11 SDG Adrijas jūras krasta ziemeļu 

daļā (IT)
8.12 SDG Adrijas jūras krasta ziemeļu 

daļas piekrastē (IT)
8.13 SDG Adrijas jūras krasta dienvidu 

daļā (IT)
8.14 SDG Jonijas jūras krastā (IT)
8.15 SDG Tirēnu jūras krastā (IT)
8.16 SDG Ligūrijas jūras krastā (IT)
8.17 SDG pie Zeebrugge/Dudzele (BE, 

esošā termināla paplašināšana)
8.18 SDG pie Grain salas, Kentā (AK)
8.19 Otra SDG termināla būvniecība 

Grieķijā
8.20 Pazemes gāzes krātuvju izbūve Īrijā
8.21 Gāzes krātuvju būvniecība Dienvidu 

Kavalā (GR), izmantotas piekrastes 
gāzes ieguves pārveide

8.22 Krātuve pie Lussagnet (FR, esošās 
krātuves paplašināšana)

8.23 Krātuve pie Pecorade (FR, izmantotas 
naftas ieguves pārveide)

8.24 Krātuves Elzasas rajonā (FR, sāls 
ieguves lauku izbūve)

8.25 Krātuves centra rajonā (FR, 
ūdenskrātuves virsmas apbūve).

8.26 Krātuve uz Spānijas Ziemeļdienvidu 
ass (jauni lauki) Kantabrijā, 
Aragonā, Kastīlijā pie Leonas, 
Kastīlijā-Lamančā un Andalūzijā

8.27 Krātuves uz Spānijas Vidusjūras ass 
(jauni lauki) Katalonijā, Valensijā un 
Mursijā

8.28 Krātuves Carriço (PT, jauns lauks)
8.29 Krātuves pie Loenhout (BE, esošā 

lauka paplašināšana)
8.30 Krātuves pie Stenlille (DK) un Lille 

Torup (DK, esošo lauku 
paplašināšana)

8.31 Krātuves pie Tønder (DK, jauns 
lauks)
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8.32 Krātuve pie Puchkirchen (AT, esošā 
lauka paplašināšana), ieskaitot 
cauruļvadu uz Penta West sistēmu pie 
Andorfas (AT)

8.33 Krātuves pie Baumgartenas (AT, 
jauns lauks)

8.34 Krātuves pie Haidach (AT, jauns 
lauks), iekļaujot cauruļvadu uz 
Eiropas gāzes cauruļvadu sistēmu

8.35 Pazemes gāzes krātuves izbūve Itālijā
9 Gāzes transporta jaudu izbūve (gāzes 

apgādes cauruļvadi)
9.1 Ziemeļu gāzes cauruļvadu sistēmas 

savienojumu izstrāde un izbūve: 
Norvēģija — Dānija — Vācija —
Zviedrija — Somija — Krievija —
Baltijas valstis — Polija

9.2 Ziemeļu vidienes gāzes cauruļvads: 
Norvēģija, Zviedrija, Somija

9.3 Ziemeļeiropas gāzes cauruļvads: 
Krievija, Baltijas jūra, Vācija

9.4 Gāzes cauruļvads no Krievijas uz 
Vāciju, caur Latviju, Lietuvu un 
Poliju, iekļaujot pazemes gāzes 
krātuvi Latvijā

9.5 Gāzes cauruļvads Somija – Igaunija
9.6 Jauni gāzes cauruļvadi no Alžīrijas uz 

Spāniju un Franciju, kā arī ar to 
saistīto iekšējo cauruļvadu tīklu 
jaudu palielināšana šajās valstīs

9.7 Alžīrijas – Marokas – Spānijas (līdz pat 
Kordobai) cauruļvada transporta 
jaudu palielināšana

9.8 Kordoba (ES) — Ciudad Real (ES) 
cauruļvads

9.9 Ciudad Real (ES) — Madrides (ES) 
cauruļvads

9.10 Ciudad Real (ES) — Vidusjūras 
krasta (ES) cauruļvads

9.11 Kastīlijas-Lamančas (ES) atzari 
9.12 Paplašināšana Spānijas 

ziemeļrietumu virzienā
9.13 Alžīrijas – Spānijas zemūdens 

cauruļvads un cauruļvadi 
savienošanai ar Franciju

9.14 Jaudu palielināšana transportēšanai 
no Krievijas avotiem uz Eiropas 
Savienību caur Ukrainu, Slovākiju 
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un Čehiju
9.15 Jaudu palielināšana transportēšanai 

no Krievijas avotiem uz Eiropas 
Savienību caur Baltkrieviju un Poliju

9.16 Dienvidu Jagalas gāzes cauruļvads 
(starp STEGAL cauruļvadu un DE, 
FR, CH trijstūri)

9.17 SUDAL Austrumu gāzes cauruļvads 
(starp MIDAL cauruļvadu pie 
Heppenheimas uz Burghausenas 
savienojumu ar PENTA cauruļvadu 
Austrijā)

9.18 Gāzes cauruļvads no Lībijas 
resursiem uz Itāliju

9.19 Gāzes cauruļvads no Kaspijas jūras 
resursiem uz Eiropas Savienību

9.20 Grieķijas — Turcijas gāzes 
cauruļvads

9.21 Transporta jaudu palielināšana no 
Krievijas avotiem uz Grieķiju un 
citām Balkānu reģiona valstīm caur 
Ukrainu, Moldāviju, Rumāniju un 
Bulgāriju

9.22 St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG) 
gāzes cauruļvads

9.23 Cauruļvadu savienojumi starp 
Vāciju, Čehiju, Austrijas un Itālijas 
gāzes cauruļvadu sistēmām

9.24 Gāzes cauruļvads no Krievijas 
avotiem uz Itāliju caur Ukrainu, 
Slovākiju, Ungāriju un Slovēniju

9.25 TENP gāzes cauruļvada, kas ved no 
Nīderlandes cauri Vācijai uz Itāliju 
transporta jaudu palielināšana 

9.26 Taisnieres (FR) — Oltingue (CH) 
gāzes cauruļvads

9.27 Gāzes cauruļvads no Dānijas uz 
Poliju, iespējams, caur Zviedriju

9.28 Nybro (DK) — Dragør (DK) gāzes 
cauruļvads, iekļaujot cauruļvada 
savienošanu ar krātuvēm pie Stenlille 
(DK)

9.29 Gāzes cauruļvadu tīkls no Barencu 
jūras avotiem uz Eiropas Savienību, 
caur Zviedriju un Somiju

9.30 Gāzes cauruļvads no Corrib ieguves 
vietas (IE, piekraste)

9.31 Gāzes cauruļvads no Alžīrijas 
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resursiem uz Itāliju caur Sardīniju, 
ar atzaru uz Korsiku

9.32 Gāzes cauruļvadu tīkls no Tuvo 
Austrumu resursiem uz Eiropas 
Savienību

9.33 Gāzes cauruļvads no Norvēģijas uz 
Apvienoto Karalisti

10 Rīcība savienotā gāzes cauruļvadu 
tīkla darbības uzlabošanai iekšējā tirgū

(Specifikācija vēl nav izstrādāta)

Pamatojums

Šādu pielikuma saturu var pieņemt tikai tad, ja šajā sarakstā minēto izvēles kritēriju sarakstu 
apstiprinās viss Eiropas institūciju kopums.

23. grozījums
IV pielikums

IV pielikums
TRANSEIROPAS ENERĢIJAS TĪKLI 

8. pantā minētie Eiropas līmeņa interešu 
projekti

ELEKTRISKIE TĪKLI
• Moulaine (FR) – Aubange (BE) līnija
• Avelin (FR) – Avelem (BE) līnija
• Liencas (AT) – Kordinjāno (IT) līnija
• Elastīgu maiņstrāvas pārvadīšanas 

sistēmu uzstādīšana starp Itāliju un 
Slovēniju

• Ūdines apvedceļa (IT) – Okrologo 
(SI) līnija

• Sanfjorāno (IT) – Naves (IT) –
Gorlago (IT) līnija

• Ziemeļu Venēcijas (IT) – Kordinjāno 
(IT) līnija

• St. Peter (AT) – Tauern (AT) līnija
• Südburgenland (AT) – Kainachtal 

(AT) līnija
• Sanfjorāno (IT) – Robbia (CH) līnija
• Sentmenat (ES) – Bescanό (ES0 –

Baixas (FR) līnija
• Valdigem (PT) – Douro Internacional 

svītrots
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(PT) – Aldeadávila (ES) līnija
• Filipu (GR) – Hamidabādes (TR) 

līnija
• Zemūdens kabelis starp Angliju (AK) 

un Nīderlandi
• Zemūdens kabelis Īrija – Velsa (AK)
• Kaso (DK) – Hamburgas (DE) līnija
• Polijas – Lietuvas posms
• Zemūdens kabelis Somija – Igaunija 

(Estlink)
• Kaso (DK) – Revsingas (DK) – Tjeles 

(DK) līnija
• V. Hassingas (DK) – Triges (DK) 

līnija
• Zemūdens kabelis Skagerak 4 (DK) -

(NO)
• Neuenhagen (DE) – Vierraden (DE) 

– Krajnik (PL) līnija
• Jauns starpsavienojums starp Vāciju 

- Poliju
• Dürnrohr (AT) – Slavetice (CZ) līnija

GĀZES CAURUĻVADU TĪKLI
• Ziemeļu cauruļvads „Transgas”
• Jamalas – Eiropas cauruļvads
• Medgas cauruļvads Alžīrija-Spānija-

Kontinentālā Eiropa
• Alžīrijas — Tunisijas – Itālijas 

cauruļvads
• Lībijas – Itālijas cauruļvads
• Turcijas – Grieķijas – Itālijas 

cauruļvads
• Turcijas – Austrijas cauruļvads

Pamatojums

Svītrojums, pamatojoties uz 8., 9. un 10. panta labojumiem.


