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Pakeitimas 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos teisės aktais reikalaujama, 
kad, siekdamos užtikrinti Sutartimi ar 
Sąjungos institucijų aktais nustatomų 
pareigų vykdymą, valstybės narės imtųsi 
visų tinkamų priemonių. Todėl valstybės 
narės turėtų vengti Sąjungos teisės ir 
tarptautinių susitarimų, pasirašomų tarp 
valstybių narių ir trečiųjų šalių, 
nesuderinamumo arba jį pašalinti;

(2) Sąjungos teisės aktais reikalaujama, 
kad, siekdamos užtikrinti Sutartimi, ypač 
jos 194 straipsniu, ar Sąjungos institucijų 
aktais nustatomų pareigų vykdymą, 
valstybės narės imtųsi visų tinkamų 
priemonių. Todėl valstybės narės turėtų 
vengti Sąjungos teisės ir tarptautinių 
susitarimų, pasirašomų tarp valstybių narių 
ir trečiųjų šalių, nesuderinamumo arba jį 
pašalinti;

Or. en

Pakeitimas 19
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kad energijos vidaus rinka veiktų 
tinkamai, į Sąjungą iš trečiųjų šalių 
importuojamai energijai turėtų būti
visapusiškai taikomos energijos vidaus 
rinkos sukūrimo taisyklės. Jei energijos 
vidaus rinka veikia netinkamai, kyla 
pavojus ES energijos tiekimo saugumui.
Didesnis valstybių narių ir trečiųjų šalių 
energetikos susitarimų skaidrumas leistų 
Sąjungai solidariai imtis koordinuotų 
veiksmų, kad būtų garantuotas tokių 
susitarimų suderinamumas su Sąjungos 
teisės aktais ir veiksmingai užtikrintas 
energijos tiekimo saugumas;

(3) kad būtų užtikrinta vartotojų apsauga, 
į Sąjungą iš trečiųjų šalių importuojamai 
energijai taikomos procedūros turėtų būti
skaidrios, taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į vartotojų ekonominius 
interesus. Jei energijos vidaus rinka veikia 
netinkamai, kyla pavojus ES energijos 
tiekimo saugumui. Didesnis valstybių narių 
ir trečiųjų šalių energetikos susitarimų 
skaidrumas leistų Sąjungai solidariai imtis 
koordinuotų veiksmų, kad būtų garantuotas 
tokių susitarimų suderinamumas su 
Sąjungos teisės aktais ir veiksmingai 
užtikrintas energijos tiekimo saugumas. Vis 
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dėlto labai svarbu, kad valstybės narės ir 
toliau būtų atsakingos už 
tarpvyriausybinių susitarimų turinį;

Or. en

Pakeitimas 20
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) atsižvelgiant į ypatingą tarptautinio 
bendradarbiavimo energetikos srityje 
vaidmenį, visi tarpvyriausybiniai 
susitarimai turi būti grindžiami abipusės 
ES ir atitinkamų trečiųjų šalių pagarbos 
principu;

Or. en

Pakeitimas 21
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas 
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams,
susijusiems su energijos importu,
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas 
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
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Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių; infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių. Šis 
mechanizmas netaikomas dujų, naftos ar 
elektros eksportui; 

Or. en

Pakeitimas 22
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas 
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių;

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas 
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 23
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams, 
išskyrus tuos atvejus, kai šie komerciniai 
susitarimai aiškiai minimi 

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams.
Vis dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 
derinantys komercinius susitarimus su 
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tarpvyriausybiniuose susitarimuose. Vis 
dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 
derinantys komercinius susitarimus su 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

Or. en

Pakeitimas 24
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie dar tik ketinamas pradėti 
derybas dėl naujų tarpvyriausybinių 
susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių 
susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti 
reguliariai informuojama apie vykstančias 
derybas. Jai turėtų būti suteikta teisė 
dalyvauti derybose kaip stebėtojai. Be to, 
valstybės narės taip pat gali paprašyti 
Komisijos joms padėti derybose su 
trečiosiomis šalimis;

(9) valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie ketinamas pradėti derybas 
dėl naujų tarpvyriausybinių susitarimų arba 
esamų tarpvyriausybinių susitarimų 
pakeitimų per pagrįstą laikotarpį.
Komisija turėtų būti reguliariai 
informuojama apie vykstančias derybas. Be 
to, valstybės narės taip pat gali paprašyti 
Komisijos joms padėti derybose su 
trečiosiomis šalimis; Vis dėlto svarbu 
nepakenkti valstybių narių galimybei 
derėtis dėl susitarimų turinio.

Or. en

Pakeitimas 25
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie dar tik ketinamas pradėti 
derybas dėl naujų tarpvyriausybinių 

(9) valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai, kai pradedamos derybos dėl 
naujo tarpvyriausybinio susitarimo arba
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susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių 
susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti 
reguliariai informuojama apie vykstančias 
derybas. Jai turėtų būti suteikta teisė
dalyvauti derybose kaip stebėtojai. Be to, 
valstybės narės taip pat gali paprašyti 
Komisijos joms padėti derybose su 
trečiosiomis šalimis;

esamų tarpvyriausybinių susitarimų 
pakeitimų. Komisija turėtų būti reguliariai 
informuojama apie vykstančias derybas.
Valstybės narės gali pakviesti Komisiją
dalyvauti derybose kaip stebėtoją. Be to, 
valstybės narės taip pat gali paprašyti 
Komisijos joms padėti derybose su 
trečiosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 26
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisija turėtų turėti teisę savo 
iniciatyva arba valstybės narės, kuri
derėjosi dėl tarpvyriausybinio susitarimo, 
prašymu įvertinti svarstyto susitarimo
atitiktį Sąjungos teisei prieš tą susitarimą 
pasirašant;

(10) Komisija valstybės narės, kuri
dalyvavo derybose dėl tarpvyriausybinio 
susitarimo, prašymu gali pateikti pasiekto
susitarimo atitikties Sąjungos teisei
įvertinimą ir pateikti valstybei narei savo 
nuomonę prieš tą susitarimą pasirašant;

Or. en

Pakeitimas 27
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisija turėtų turėti teisę savo 
iniciatyva arba valstybės narės, kuri 
derėjosi dėl tarpvyriausybinio susitarimo, 
prašymu įvertinti svarstyto susitarimo 
atitiktį Sąjungos teisei prieš tą susitarimą 
pasirašant;

(10) Komisija galėtų turėti teisę tik
valstybės narės, kuri derėjosi dėl 
tarpvyriausybinio susitarimo, prašymu 
įvertinti svarstyto susitarimo atitiktį 
Sąjungos teisei prieš tą susitarimą 
pasirašant.

Or. en
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Pakeitimas 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visą gautą informaciją Komisija turėtų 
elektroniniu būdu pateikti kitoms 
valstybėms narėms. Komisija turėtų paisyti 
valstybių narių prašymų užtikrinti pateiktos 
informacijos, visų pirma komercinės 
informacijos, konfidencialumą. Tačiau 
prašymai užtikrinti konfidencialumą 
neturėtų apriboti pačios Komisijos 
galimybės naudotis konfidencialia 
informacija, nes Komisijai būtina turėti 
išsamią informaciją, kad galėtų atlikti 
vertinimą. Prašymais užtikrinti 
konfidencialumą neapribojama teisė 
susipažinti su dokumentais, numatyta 
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
ir Europos Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl visuomenės teisės 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais;

(12) visą gautą informaciją Komisija turėtų 
elektroniniu būdu pateikti kitoms 
valstybėms narėms. Komisija turėtų paisyti 
valstybių narių prašymų užtikrinti pateiktos 
informacijos, visų pirma komercinės 
informacijos, konfidencialumą. Tačiau 
prašymai užtikrinti konfidencialumą 
neturėtų apriboti pačios Komisijos 
galimybės naudotis konfidencialia 
informacija, nes Komisijai būtina turėti 
išsamią informaciją, kad galėtų atlikti 
vertinimą. Prašymais užtikrinti 
konfidencialumą neapribojama teisė 
susipažinti su dokumentais, numatyta 
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
ir Europos Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1049/2001 ir Lisabonos sutarties 
15 straipsnyje dėl visuomenės teisės 
susipažinti su Sąjungos institucijų, įstaigų, 
tarnybų ir agentūrų dokumentais;

Or. en

Pakeitimas 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nuolatinis keitimasis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos 
lygmeniu turėtų padėti plėtoti geriausią 
praktiką. Remdamasi geriausia praktika, 
Komisija turėtų rekomenduoti standartines 

(13) nuolatinis keitimasis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos 
lygmeniu turėtų padėti plėtoti geriausią 
praktiką. Remdamasi geriausia praktika, 
Komisija, ES išorės politikos klausimais 
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nuostatas, taikytinas valstybių narių 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis. Taikant šias 
neprivalomas standartines nuostatas, būtų 
išvengta tarpvyriausybinių susitarimų 
neatitikties Sąjungos teisei;

bendradarbiaudama su EIVT, turėtų 
rekomenduoti standartines nuostatas, 
taikytinas valstybių narių 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis. Taikant šias 
neprivalomas standartines nuostatas, būtų 
išvengta tarpvyriausybinių susitarimų 
neatitikties Sąjungos teisei ar 
tarptautiniams Sąjungos susitarimams. 
Komisija taip pat turėtų pasiūlyti 
neprivalomas standartines nuostatas šiose 
ES politikos srityse: pagarbos žmogaus 
teisėms, demokratijos, gero valdymo, 
teisinės valstybės ir socialinio dialogo, 
įskaitant kolektyvinę socialinę 
atsakomybę, klimato kaitos, aplinkos 
apsaugos, energetinio veiksmingumo, 
atsinaujinančiosios energijos ir ES 
biokuro tikslų.

Or. en

Pakeitimas 30
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nuolatinis keitimasis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos 
lygmeniu turėtų padėti plėtoti geriausią 
praktiką. Remdamasi geriausia praktika, 
Komisija turėtų rekomenduoti 
standartines nuostatas, taikytinas
valstybių narių tarpvyriausybiniuose 
susitarimuose su trečiosiomis šalimis.
Taikant šias neprivalomas standartines 
nuostatas, būtų išvengta tarpvyriausybinių 
susitarimų neatitikties Sąjungos teisei;

(13) nuolatinis keitimasis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos 
lygmeniu turėtų padėti plėtoti geriausią 
praktiką. Remdamasi geriausia praktika, 
Komisija turėtų sukurti modelius, 
taikytinus valstybių narių 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis. Taikant šiuos 
neprivalomus modelius, būtų išvengta 
tarpvyriausybinių susitarimų neatitikties 
Sąjungos teisei;

Or. en
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Pakeitimas 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) geresnis esamų ir naujų 
tarpvyriausybinių susitarimų išmanymas 
turėtų padėti geriau koordinuoti 
energetikos klausimus tarp valstybių narių, 
taip pat tarp valstybių narių ir Komisijos.
Geresnis koordinavimas turėtų padėti 
valstybėms narėms visapusiškai 
pasinaudoti privalumais, susijusiais su 
politine ir ekonomine Sąjungos įtaka;

(14) geresnis esamų ir naujų 
tarpvyriausybinių susitarimų išmanymas 
turėtų padėti geriau koordinuoti 
energetikos klausimus tarp valstybių narių, 
taip pat tarp valstybių narių ir Komisijos.
Geresnis koordinavimas turėtų padėti 
valstybėms narėms visapusiškai 
pasinaudoti privalumais, susijusiais su 
politine ir ekonomine Sąjungos įtaka.
Suteikti Europos Komisijai ir valstybėms 
narėms galimybę visapusiškai derinti 
pastangas siekiant importuoti į ES 
daugiau elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių išteklių. Sustiprinti 
Sąjungos strateginį vaidmenį ir užsienio 
politikos pajėgumus;

Or. en

Pagrindimas

Iš atsinaujinančių išteklių pagamintos elektros energijos importas turėtų tapti svarbia 
būsimosios Europos Sąjungos energetikos politikos, kuria siekiama ES klimato kaitos tikslų, 
dalimi. 

Pakeitimas 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) už energetiką atsakingas Europos 
Komisijos narys ir Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo 
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politikai, bendradarbiaudami su EIVT, 
aktyviai veikia pagal šį sprendimą, 
propaguoja jį trečiosiose šalyse ir kasmet 
pateikia šio sprendimo taikymo ataskaitą 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui;

Or. en

Pakeitimas 33
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatomas 
mechanizmas valstybėms narėms ir 
Komisijai keistis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus.

1. Šiuo sprendimu nustatomas 
mechanizmas valstybėms narėms ir 
Komisijai keistis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus energetikos 
srityje, kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 34
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visus
esamus ir laikinai galiojančius savo
tarpvyriausybinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis kartu su priedais, 
kitais tekstais, kurie aiškiai minimi 
susitarimuose, ir pakeitimais ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo. Komisija visą gautą 
informaciją pateikia kitoms valstybėms 
narėms elektroniniu būdu. Šiame 

1. Ne vėliau kaip praėjus trims mėnesiams 
po šio sprendimo įsigaliojimo dienos
valstybės narės pateikia Komisijai visus 
tarpvyriausybinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis, kurie įsigaliojo po 
2009 m. liepos 13 d., kartu su priedais ir 
pakeitimais, taip pat kitais tekstais, kurie 
aiškiai minimi susitarimuose, jei šiuose 
tekstuose yra nuostatų, darančių poveikį 
energetikos vidaus rinkos veikimui ar 
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sprendime laikoma, kad esami arba laikinai 
galiojantys tarpvyriausybiniai susitarimai, 
jau pateikti Komisijai pagal Reglamentą
(ES) Nr. 994/2010 šio sprendimo 
įsigaliojimo dieną ir atitinkantys šio 
straipsnio dalies reikalavimus, yra pateikti.

energijos tiekimo saugumui. Valstybės 
narės gali skelbti perduotos informacijos 
santrauką. Komisija, laikydamasi 
atitinkamos valstybės narės nurodymų,
visą gautą informaciją pateikia kitoms 
valstybėms narėms elektroniniu būdu.
Šiame sprendime laikoma, kad esami arba 
laikinai galiojantys tarpvyriausybiniai 
susitarimai, jau pateikti Komisijai pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 994/2010 šio 
sprendimo įsigaliojimo dieną ir atitinkantys 
šio straipsnio dalies reikalavimus, yra 
pateikti.

Or. en

Pakeitimas 35
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visus 
esamus ir laikinai galiojančius savo 
tarpvyriausybinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis kartu su priedais, 
kitais tekstais, kurie aiškiai minimi 
susitarimuose, ir pakeitimais ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo. Komisija visą gautą 
informaciją pateikia kitoms valstybėms 
narėms elektroniniu būdu. Šiame 
sprendime laikoma, kad esami arba laikinai 
galiojantys tarpvyriausybiniai susitarimai, 
jau pateikti Komisijai pagal Reglamentą
(ES) Nr. 994/2010 šio sprendimo 
įsigaliojimo dieną ir atitinkantys šio 
straipsnio dalies reikalavimus, yra pateikti.

1. Valstybės narės galėtų pateikti
Komisijai visus esamus ir laikinai 
galiojančius savo tarpvyriausybinius 
susitarimus su trečiosiomis šalimis kartu su 
priedais, kitais tekstais, kurie aiškiai 
minimi susitarimuose, ir pakeitimais per 
pagrįstą laikotarpį. Komisija visą gautą 
informaciją pateikia kitoms valstybėms 
narėms elektroniniu būdu. Šiame 
sprendime laikoma, kad esami arba laikinai 
galiojantys tarpvyriausybiniai susitarimai, 
jau pateikti Komisijai pagal Reglamentą
(ES) Nr. 994/2010 šio sprendimo 
įsigaliojimo dieną ir atitinkantys šio 
straipsnio dalies reikalavimus, yra pateikti.

Or. en
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Pakeitimas 36
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, ketinanti pradėti derybas 
su trečiąja šalimi dėl esamo 
tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo 
arba naujo tarpvyriausybinio susitarimo 
sudarymo, apie savo ketinimą iki 
numatomos derybų pradžios kuo anksčiau 
raštu praneša Komisijai. Prie Komisijai 
teikiamos informacijos pridedami susiję 
dokumentai, be to, nurodoma, kokios 
nuostatos turi būti aptariamos per 
derybas, taip pat derybų tikslai ir kita 
svarbi informacija. Jei esamas susitarimas 
keičiamas iš dalies, Komisijai teikiamoje 
informacijoje nurodomos nuostatos, dėl 
kurių turi būti deramasi iš naujo. Komisija 
gautą informaciją elektroniniu būdu 
pateikia visoms valstybėms narėms. 
Pirmiau minėta valstybė narė reguliariai 
informuoja Komisiją apie vykstančias 
derybas. Jei Komisija arba susijusi 
valstybė narė pageidauja, Komisija 
derybose gali dalyvauti kaip stebėtoja.

2. Pradėjusi derybas su trečiąja šalimi dėl 
esamo tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimo arba naujo tarpvyriausybinio 
susitarimo sudarymo valstybė narė raštu 
informuoja Komisiją apie derybų tikslus,
nuostatas, dėl kurių deramasi, ir pateikia 
kitą svarbią informaciją. Jei esamas 
susitarimas keičiamas iš dalies, Komisijai 
teikiamoje informacijoje nurodomos 
nuostatos, dėl kurių turi būti deramasi iš 
naujo. Pirmiau minėta valstybė narė 
reguliariai informuoja Komisiją apie 
vykstančias derybas. Jei susijusi valstybė 
narė pageidauja, Komisija derybose gali 
dalyvauti kaip stebėtoja.

Or. en

Pakeitimas 37
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, ketinanti pradėti derybas 
su trečiąja šalimi dėl esamo 
tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo 
arba naujo tarpvyriausybinio susitarimo 
sudarymo, apie savo ketinimą iki 

2. Valstybė narė, pradėjusi derybas su 
trečiąja šalimi dėl esamo tarpvyriausybinio 
susitarimo pakeitimo arba naujo 
tarpvyriausybinio susitarimo sudarymo, 
apie tai raštu praneša Komisijai. Prie 
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numatomos derybų pradžios kuo anksčiau
raštu praneša Komisijai. Prie Komisijai 
teikiamos informacijos pridedami susiję 
dokumentai, be to, nurodoma, kokios 
nuostatos turi būti aptariamos per derybas, 
taip pat derybų tikslai ir kita svarbi 
informacija. Jei esamas susitarimas 
keičiamas iš dalies, Komisijai teikiamoje 
informacijoje nurodomos nuostatos, dėl 
kurių turi būti deramasi iš naujo. Komisija 
gautą informaciją elektroniniu būdu 
pateikia visoms valstybėms narėms.
Pirmiau minėta valstybė narė reguliariai 
informuoja Komisiją apie vykstančias 
derybas. Jei Komisija arba susijusi valstybė 
narė pageidauja, Komisija derybose gali 
dalyvauti kaip stebėtoja.

Komisijai teikiamos informacijos 
pridedami susiję dokumentai, be to, 
nurodoma, kokios nuostatos turi būti 
aptariamos per derybas, taip pat derybų 
tikslai ir kita svarbi informacija. Jei esamas 
susitarimas keičiamas iš dalies, Komisijai 
teikiamoje informacijoje nurodomos 
nuostatos, dėl kurių turi būti deramasi iš 
naujo. Komisija gautą informaciją 
elektroniniu būdu pateikia visoms 
valstybėms narėms. Pirmiau minėta 
valstybė narė reguliariai informuoja 
Komisiją apie vykstančias derybas. Jei 
Komisija arba susijusi valstybė narė 
pageidauja, Komisija derybose gali 
dalyvauti kaip stebėtoja.

Or. en

Pakeitimas 38
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė susitarimą arba jo 
pakeitimą kartu su priedais ir kitais 
tekstais, kurie aiškiai minimi šiuose 
susitarimuose arba jų pakeitimuose,
pateikia Komisijai, kuri gautus 
dokumentus, išskyrus konfidencialiomis
pagal 7 straipsnį laikomas dalis,
elektroniniu būdu pateikia visoms kitoms 
valstybėms narėms.

3. Ratifikavusi tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė pateikia Komisijai
susitarimą arba jo pakeitimą kartu su 
priedais ir kitais tekstais, kurie aiškiai 
minimi šiuose susitarimuose arba jų 
pakeitimuose, jei šiuose tekstuose yra 
nuostatų, darančių poveikį energetikos 
vidaus rinkos veikimui ar energijos 
tiekimo saugumui. Valstybės narės gali 
skelbti perduotos informacijos santrauką. 
Komisija, laikydamasi atitinkamos 
valstybės narės nurodymų, visą gautą 
informaciją, išskyrus pagal 7 straipsnį
nustatytas konfidencialias dalis, 
elektroniniu būdu pateikia visoms kitoms 
valstybėms narėms.
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Or. en

Pakeitimas 39
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija savo iniciatyva per keturias 
savaites nuo tada, kai buvo informuota apie 
baigtas derybas, arba valstybės narės, kuri 
dalyvavo derybose dėl tarpvyriausybinio 
susitarimo, prašymu gali įvertinti pasiekto 
susitarimo atitiktį Sąjungos teisei prieš 
susitarimo pasirašymą. Kai Komisija arba
susijusi valstybė narė paprašo, kad būtų ex-
ante įvertinta tokio svarstyto 
tarpvyriausybinio susitarimo atitiktis 
Sąjungos teisei, priimtas, bet dar 
nepasirašytas tarpvyriausybinio susitarimo 
projektas pateikiamas Komisijai nagrinėti.
Susijusi valstybė narė susitarimo 
nepasirašo keturis mėnesius nuo 
tarpvyriausybinio susitarimo projekto
pateikimo. Susitarus su atitinkama valstybe 
nare, šis nagrinėjimo laikotarpis gali būti 
pratęstas. Jei paprašius patikrinti 
susitarimo atitiktį Komisija per 
nagrinėjimo laikotarpį nuomonės
nepateikia, laikoma, kad Komisija 
prieštaravimų neturi.

Komisija per keturias savaites nuo tada, kai
pagal 3 straipsnio 2 dalį buvo informuota, 
atitinkamai valstybei narei pateikia savo 
nuomonę dėl pasiekto susitarimo atitikties
Sąjungos teisei. Kai susijusi valstybė narė 
paprašo, kad būtų ex-ante įvertinta tokio 
svarstyto tarpvyriausybinio susitarimo 
atitiktis Sąjungos teisei, priimtas, bet dar 
nepasirašytas tarpvyriausybinio susitarimo 
projektas pateikiamas Komisijai nagrinėti.
Susijusi valstybė narė susitarimo 
nepasirašo du mėnesius nuo 
tarpvyriausybinio susitarimo pateikimo.
Susitarus su atitinkama valstybe nare, šis 
nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas
dviem mėnesiais. Jei Komisija per 
nagrinėjimo laikotarpį įvertinimo
nepateikia, laikoma, kad Komisija 
prieštaravimų neturi.

Or. en

Pakeitimas 40
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
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5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija savo iniciatyva per keturias 
savaites nuo tada, kai buvo informuota 
apie baigtas derybas, arba valstybės narės, 
kuri dalyvavo derybose dėl 
tarpvyriausybinio susitarimo, prašymu gali 
įvertinti pasiekto susitarimo atitiktį 
Sąjungos teisei prieš susitarimo 
pasirašymą. Kai Komisija arba susijusi 
valstybė narė paprašo, kad būtų ex-ante 
įvertinta tokio svarstyto tarpvyriausybinio 
susitarimo atitiktis Sąjungos teisei, 
priimtas, bet dar nepasirašytas 
tarpvyriausybinio susitarimo projektas 
pateikiamas Komisijai nagrinėti. Susijusi 
valstybė narė susitarimo nepasirašo 
keturis mėnesius nuo tarpvyriausybinio 
susitarimo projekto pateikimo.  Susitarus 
su atitinkama valstybe nare, šis 
nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas.
Jei paprašius patikrinti susitarimo atitiktį 
Komisija per nagrinėjimo laikotarpį 
nuomonės nepateikia, laikoma, kad 
Komisija prieštaravimų neturi.

Komisija valstybės narės, kuri dalyvavo 
derybose dėl tarpvyriausybinio susitarimo, 
prašymu gali įvertinti pasiekto susitarimo 
atitiktį Sąjungos teisei prieš susitarimo 
pasirašymą. Kai susijusi valstybė narė 
paprašo, kad būtų ex-ante įvertinta tokio 
svarstyto tarpvyriausybinio susitarimo 
atitiktis Sąjungos teisei, priimtas, bet dar 
nepasirašytas tarpvyriausybinio susitarimo 
projektas pateikiamas Komisijai nagrinėti.
Susitarus su atitinkama valstybe nare, šis 
nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas.
Jei paprašius patikrinti susitarimo atitiktį 
Komisija per nagrinėjimo laikotarpį 
nuomonės nepateikia, laikoma, kad 
Komisija prieštaravimų neturi.

Or. en

Pakeitimas 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) peržiūrėti pokyčius, susijusius su 
tarpvyriausybiniais susitarimais;

a) peržiūrėti pokyčius, susijusius su 
tarpvyriausybiniais susitarimais, ir 
užtikrinti ES išorės santykių su 
svarbiausiomis gamybos, tranzito ir 
vartojimo šalimis nuoseklumą ir darną;

Or. en
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Pakeitimas 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti bendras problemas, susijusias 
su tarpvyriausybiniais susitarimais, ir 
apsvarstyti galimybę imtis tinkamų 
veiksmų šioms problemoms spręsti;

b) nustatyti bendras problemas, susijusias 
su tarpvyriausybiniais susitarimais, ir 
apsvarstyti galimybę imtis tinkamų 
veiksmų šioms problemoms spręsti, taip 
pat pasiūlyti galimų sprendimų 
valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 43
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geriausios praktikos pagrindu parengti
standartines nuostatas, kurias taikant būtų 
užtikrinta visiška būsimų tarpvyriausybinių 
susitarimų atitiktis Sąjungos energetikos 
teisės aktams.

c) geriausios praktikos pagrindu parengti
neprivalomus modelius, kuriuos taikant 
būtų užtikrinta visiška būsimų 
tarpvyriausybinių susitarimų atitiktis 
Sąjungos energetikos teisės aktams.

Or. en

Pakeitimas 44
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, perduodamos informaciją 
Komisijai pagal 3 straipsnį, gali nurodyti, 
ar kuri nors pranešime pateikiama 
informacijos dalis, visų pirma komercinė 

Valstybės narės, perduodamos informaciją 
Komisijai pagal 3 straipsnį, gali nurodyti, 
ar kuri nors pranešime pateikiama 
informacijos dalis, visų pirma komercinė 
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informacija, turi būti laikoma 
konfidencialia ir ar perduodama 
informacija gali būti dalijamasi su kitomis 
valstybėmis narėmis. Komisija laikosi 
tokių nurodymų. Prašymai laikytis 
konfidencialumo neriboja pačios 
Komisijos prieigos prie konfidencialios 
informacijos.

informacija, turi būti laikoma 
konfidencialia ir ar perduodama 
informacija gali būti dalijamasi su
Komisija ar kitomis valstybėmis narėmis.
Komisija laikosi tokių nurodymų.

Or. en


