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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas teigiamai vertina Europos Komisijos siūlomas transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gaires.

Komisija tvirtina, jog šioje iniciatyvoje laikotarpiui iki 2020 m. ir vėlesniam laikotarpiui 
nustatomas tam tikras skaičius transeuropinių prioritetinių koridorių ir sričių, apimančių 
elektros energijos ir dujų tinklus, taip pat naftos ir anglies dioksido transportavimo 
infrastruktūrą, kurių atžvilgiu Europos Sąjungos veiksmai yra labiausiai pagrįsti. Iniciatyva 
siekiama įgyvendinti šiuos prioritetus, imantis šių veiksmų:

1. supaprastinant leidimų išdavimo procedūras, kad būtų gerokai sutrumpinta jų trukmė, 
jeigu leidimai išduodami bendros svarbos projektams, ir užtikrintas platesnis 
visuomenės dalyvavimas įgyvendinant šiuos projektus ir padidintas projektų 
priimtinumas;

2. palengvinant su dujų ir elektros energijos sektoriais susijusių bendros svarbos projektų 
reguliavimą ir šiuo tikslu sąnaudas paskirstant taip, kad būtų atsižvelgta į suteikiamą 
naudą, bei užtikrinant, kad leidžiamas pelnas atitiktų prisiimamą riziką;

3. užtikrinant bendros svarbos projektų įgyvendinimą ir šiuo tikslu numatant rinka 
grindžiamą būtiną tiesioginę ES finansinę paramą. Šiuo atžvilgiu pasiūlymu galima 
remtis nustatant bendros svarbos projektų atitiktį ES finansinės pagalbos teikimo pagal 
„Europos infrastruktūros tinklų priemonę“ reikalavimams, tačiau šiuo klausimu 
privaloma pateikti atskirą teisės akto pasiūlymą.

Pakeitimais siekiama patikslinti kai kurias reglamento sąvokas ir užtikrinti geresnį suderinimą 
su kitais ES teisės aktais, ypač tuos, kurie susiję su poveikio aplinkai įvertinimu ir 
struktūriniais fondais, taip pat geresnį suderinimą su strategija „Europa 2020“ (kadangi 
įgyvendinant pastarąją siekiama tarpusavyje susijusių klimato kaitos ir energijos naudojimo 
tikslų) ir kitais susijusiais plėtros veiksmų planais, pvz., tais, kurių raginama imtis 2050 m.
veiksmų plane.
Kadangi turimų ES lėšų nepakanka siekiant remti didžiules finansines pastangas, kurių reikia 
norint įgyvendinti bendros svarbos projektus, pakeitimais siekiama užtikrinti, kad privatus 
sektorius įneštų savo teisingą dalį į jų finansavimą.

Reglamentas priklauso nuo sąnaudų ir naudos analizės. Pranešėjas siūlo sukonkretinti priede 
nustatytas nuostatas, kuriose apibrėžiama metodika išsamiau apibrėžiant sąnaudų ir naudos 
rodiklius. Kadangi projektų įgyvendinimo ir numatomas jų gyvavimo terminas yra labai ilgas, 
atliekant šių parametrų apskaičiavimus taikytinos diskonto normos turi lemiamos reikšmės.
Todėl siūloma, kad Komisija reguliariai skelbtų diskonto normas, į kurias turėtų būti 
atsižvelgiama. Be to, kad būtų atsižvelgiama į konkretų kiekvieno projekto išorinį poveikį, 
prie diskonto normų bus pridedamas rizikos priedas, kurį nustatys projekto rengėjai, 
konsultuodamiesi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Taikant tokį veikimo būdą 
susiję suinteresuotieji subjektai, ypač projektų aplinkoje esantys piliečiai, bus skatinami 
dalyvauti diskusijoje.

Prieš pateikdami savo atitinkamas metodikas, skirtas darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu atlikti, elektros energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT turės atsižvelgti į Europos aplinkos agentūros ir Europos teritorijų 
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planavimo stebėsenos tinklo indėlį. Tokiu būdu, be metodikos, su aplinkos ir teritorijų 
planavimu susiję parametrai bus įtraukti į vidaus sąnaudas.

Projektų rengėjų pateikiamos ataskaitos turinys išplečiamas ir į jį įtraukiama informacija apie 
struktūrinių fondų indėlį į projekto įgyvendinimą ir jiems atliekant pradinį įvertinimą patirtų 
sąnaudų duomenys.

Jei faktinės sąnaudos 20 proc. viršija apytiksliai įvertintas sąnaudas, Komisija turės galimybę 
pašalinti susijusį projektą iš reikalavimus atitinkančių projektų sąrašo.

Pranešėjas mano, jog įtraukimas į dešimties metų tinklo plėtros planą neturėtų būti sąlyga 
projektą vertinti kaip bendro intereso projektą.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos 
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 % 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 % ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
tolesniam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui;

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 % 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 % ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
tolesniam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui ir per tą patį laiką parengti šią 
infrastruktūrą tam, kad būtų sujungti 
regionai, kurių pajėgumai gaminti 
atsinaujinančiąją energiją ir galimybės 
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kaupti elektros energiją dideli;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) apytiksliai apskaičiuota, kad į Europai 
svarbią elektros energijos ir dujų 
perdavimo infrastruktūrą iki 2020 m. 
būtina investuoti apie 200 mlrd. EUR.
Pastebimas investicijų apimties 
padidėjimas, palyginti su ankstesnėmis 
tendencijomis, ir skubumas įgyvendinti 
energetikos infrastruktūros prioritetus 
skatina taikyti naują energetikos 
infrastruktūros ir visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio infrastruktūros 
reguliavimo ir finansavimo metodą;

(11) apytiksliai apskaičiuota, kad į Europai 
svarbią elektros energijos ir dujų 
perdavimo infrastruktūrą iki 2020 m. 
būtina investuoti apie 200 mlrd. EUR.
Pastebimas investicijų apimties 
padidėjimas, palyginti su ankstesnėmis 
tendencijomis, vykstantis dėl spartesnės ir
platesnės atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių raidos ir dėl pastangų iki 2020 m. 
pasiekti Sąjungos tikslus: 20 % sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir pasiekti, kad 
energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių 
dalis sudarytų 20 % galutinio energijos 
suvartojimo, ir skubumas įgyvendinti 
energetikos infrastruktūros prioritetus 
skatina taikyti naują energetikos 
infrastruktūros ir visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio infrastruktūros 
reguliavimo ir finansavimo metodą;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) energijos saugyklos ir suskystintųjų 
gamtinių dujų (SGD) bei suslėgtųjų 
gamtinių dujų įrenginiai, kaip 
transeuropinės energetikos 
infrastruktūros dalis, turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį užtikrinant tiekimą, t. y. 
paskirstant sukauptą energiją. Taigi sparti 
energijos kaupimo įrenginių raida yra 
svarbus veikiančio tinklo infrastruktūros 
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komponentas.
Konkurencijai elektros energijos 
akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektų 
statybos ir veiklos srityse neturėtų būti 
trukdoma apmokestinant šias elektrines 
tokiais tinklo tarifus, kokie taikomi 
galutiniams vartotojams;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas 
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą. 
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
neigiamą poveikį aplinkai turintiems 
projektams, jeigu nustatomos priežastys, 
susijusios su viršesniu viešuoju interesu ir 
jei tenkinamos visos Direktyvose 92/43/EB 
ir 2000/60/EB numatytos sąlygos;

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas 
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą. 
Regioniniams ir nacionaliniams 
projektams taip pat galima suteikti 
prioritetinį statusą, jei jis padeda 
užtikrinti, kad būtų integruoti 
atsinaujinantieji energijos ištekliai ir 
išsaugota konkurencija. Tai taip pat 
apima projektus, kuriuose dalyvauja 
trečiosios šalys (pvz., Šveicarija). 
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
neigiamą poveikį aplinkai turintiems 
projektams, jeigu nustatomos priežastys, 
susijusios su viršesniu viešuoju interesu ir 
jei tenkinamos visos Direktyvose 92/43/EB 
ir 2000/60/EB numatytos sąlygos;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nacionaliniu lygiu nustačius vieną 
kompetentingą instituciją, kuri sujungtų 
arba koordinuotų visas leidimų išdavimo 

(21) nacionaliniu lygiu nustačius vieną 
kompetentingą instituciją, kuri sujungtų 
arba koordinuotų visas leidimų išdavimo 
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procedūras („vieno langelio principas“), 
būtų sumažintas sudėtingumas, padidintas 
veiksmingumas bei skaidrumas ir būtų 
prisidedama prie glaudesnio valstybių 
narių bendradarbiavimo;

procedūras („vieno langelio principas“), 
būtų sumažintas sudėtingumas, padidintas 
veiksmingumas bei skaidrumas ir būtų 
prisidedama prie glaudesnio valstybių 
narių bendradarbiavimo; Tačiau dėl šios 
institucijos steigimo neturėtų padidėti 
mokesčių mokėtojų išlaidos ir ji turėtų 
būti įsteigta perskirsčius turimus išteklius;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR) 
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d. 
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje 
finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, taip įtraukiant naujų 
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir kartu 
užtikrinant kuo mažesnį įnašą iš Sąjungos 
biudžeto;

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR) 
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d. 
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje 
finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, taip įtraukiant naujų 
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir kartu 
užtikrinant kuo mažesnį įnašą iš Sąjungos 
biudžeto; Nustatant atitinkamas 
priemones turėtų būti atsižvelgiama į 
patirtį, įgytą per bandomąjį etapą 
pradėjus taikyti infrastruktūros projektų 
finansavimo obligacijas;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) elektros energijos, dujų ir anglies 
dioksido sektorių bendro intereso projektai 
turėtų atitikti reikalavimus, pagal kuriuos 
Sąjungos finansinė pagalba skiriama 
tyrimams ir, jeigu laikomasi tam tikrų 
sąlygų, pagal pasiūlytą reglamentą dėl 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP reglamentas) vykdomiems darbams, 
šiuo tikslu skiriant dotacijas arba taikant 
naujoviškas finansines priemones. Taip 
būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams 
pritaikytos paramos teikimas pagal 
galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas neperspektyviems bendro intereso 
projektams. Teikiant tokią finansinę 
pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina 
sąveika su finansavimu, skiriamu 
pasinaudojant priemonėmis pagal kitas 
Sąjungos politikos sritis. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšomis bus finansuojama europinės 
svarbos energetikos infrastruktūra, o 
struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

(30) elektros energijos, dujų ir anglies 
dioksido sektorių bendro intereso projektai 
turėtų atitikti reikalavimus, pagal kuriuos 
Sąjungos finansinė pagalba skiriama 
tyrimams ir, jeigu laikomasi tam tikrų 
sąlygų, pagal pasiūlytą reglamentą dėl 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP reglamentas) vykdomiems darbams, 
šiuo tikslu skiriant dotacijas arba taikant 
naujoviškas finansines priemones. Taip 
būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams 
pritaikytos paramos teikimas pagal 
galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas neperspektyviems bendro intereso 
projektams. Reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
tai, kad nebūtų jokių konkurencijos, ypač 
tarp projektų, kurie padeda kurti tą patį 
Sąjungos prioritetinį koridorių, 
iškraipymų. Teikiant tokią finansinę 
pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina 
sąveika su finansavimu, skiriamu 
pasinaudojant priemonėmis pagal kitas 
Sąjungos politikos sritis. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšomis bus finansuojama europinės 
svarbos energetikos infrastruktūra, o 
struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30α) dabartinėmis ekonominės krizės 
aplinkybėmis dideli valstybių narių ir 
investuotojų kreditų reitingo skirtumai 
galėtų suardyti pusiausvyrą ir tapti 
didelėmis projektų finansavimo kliūtimis. 
ES finansavimo dalis siekiant pašalinti 
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tokius pusiausvyros sutrikimus yra itin 
svarbi norint užtikrinti, kad 
infrastruktūros projektų, kurie padeda 
pasiekti šio reglamento tikslus, 
įgyvendinimui nekiltų pavojus, ypač turint 
mintyje tai, kad didžiausią reikalingo 
energetikos infrastruktūros finansavimo 
dalį per artimiausią dešimtmetį teiks 
privatusis sektorius;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) kai Taryba ir Komisija vertina, ar 
padaryta pakankama pažanga siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, ir taip 
patikrina valstybės išlaidų augimo kreivę, 
į agreguotas išlaidas neturėtų būti 
įtraukiamos palūkanų išlaidos, išlaidos 
Sąjungos programoms, kurios visiškai 
finansuojamos iš Sąjungos fondų įplaukų, 
ir ne savo nuožiūra padarytiems išlaidų 
bedarbio pašalpoms pakeitimai, kaip 
nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros 
stiprinimo ir ekonominės politikos 
priežiūros bei koordinavimo1;
____________________

1OL L 209, 1997 8 2, p. 1.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiuo reglamentu nepažeidžiama: 
– 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai 
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vertinimo1;
– 2001 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo2;
– 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus3;
– 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos4;
– 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos5; 
– Orhuso konvencija; ir
– ESPOO konvencija.
____________________

1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
3 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
4 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
5 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.

Pagrindimas

Šiame pakeitime patikslinama, kad taip pat bus taikomi kiti ES teisės aktai.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 
dvejus metus. Pirmas sąrašas priimamas ne 
vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d.

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas 
persvarstomas ir atnaujinamas kas dvejus 
metus. Pirmas sąrašas priimamas ne vėliau 
kaip iki 2013 m. liepos 31 d.
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 
dvejus metus. Pirmas sąrašas priimamas ne 
vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d.

1. Komisija, konsultuodamasi su 
valstybėmis narėmis, nustato Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašą. Sąrašas, 
jeigu reikia, persvarstomas ir atnaujinamas 
kas dvejus metus. Pirmas sąrašas 
priimamas ne vėliau kaip iki 2013 m. 
liepos 31 d.

Pagrindimas

Tai turėtų būti konsultavimosi procedūra visais etapais.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Grupės priima siūlomą sąrašą paprasta 
savo narių dauguma. Kiekvieną atskirą 
projekto pasiūlymą tvirtina valstybė (-ės) 
narė (-ės), su kurios (-ių) teritorija yra 
susijęs projektas.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas perspektyvus ekonominiu, (b) projektas perspektyvus atsižvelgiant į 
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socialiniu ir aplinkos atžvilgiais; ir ekonominį, socialinį ir aplinkos kriterijus;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) projektas apima ir atitinka Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo tikslus, 
ypač 170 ir 171 straipsnius;

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos integracijos, konkurencijos ir 
sistemos lankstumo;

– rinkos integracijos, inter alia mažinant 
Sąjungos regionų atskirties poveikį,
konkurencijos ir sistemos lankstumo;

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąveikos ir saugaus sistemos 
eksploatavimo;

– tiekimo saugumo, inter alia naudojantis 
sąveika ir saugiai eksploatuojant sistemą;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto trečia a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didelių atsinaujinančiosios energijos 
gamybos pajėgumų ir kaupimo galimybių;

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
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4 straipsnio 2 dalies b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos integracijos, sąveikos ir sistemos 
lankstumo;

– rinkos integracijos, inter alia mažinant 
Sąjungos regionų atskirties poveikį,
sąveikos ir sistemos lankstumo;

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą, atsižvelgti į kiekvieną 
projektą įtrauktų valstybių narių skaičių ir 
projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus. II priedo 1 dalies e 
punkte nurodytai kategorijai priskiriamų 
projektų atveju taip pat tinkamai 
atsižvelgiama į projekto poveikį 
patirsiančių vartotojų skaičių, metinį 
suvartojamos energijos kiekį ir į elektros 
energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai.

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą, sistemos lankstumą ir 
atsparumą, ekonomiškai efektyvią 
projekto pridėtinę vertę kalbant apie 
darbo vietas, atsižvelgti į valstybių narių, 
įtrauktų į kiekvieną projektą, skaičių ir 
projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus, taip pat į jo 
galimybes skatinti inovacijas.
Atsižvelgiama į V priedo 5 punkte 
nurodytus rodiklius, pagal kuriuos galima 
atlikti projekto sąnaudų ir naudos analizę.
Todėl šie rodikliai gali būti nustatyti 
suderintoje sistemoje, kurią nustato 
Komisija. II priedo 1 dalies e punkte 
nurodytai kategorijai priskiriamų projektų 
atveju taip pat tinkamai atsižvelgiama į 
projekto poveikį patirsiančių vartotojų 
skaičių, metinį suvartojamos energijos 
kiekį ir į elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį 
tame rajone, kuriame yra šie vartotojai.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
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4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Projektams, į kuriuos įtraukta bent 
viena valstybė narė, kuri turi didelių 
finansinio stabilumo sunkumų arba 
kuriai tokie sunkumai gresia ir kuri 
paprašė finansinės paramos ir (arba) ją 
gauna pagal Reglamentą (ES) Nr. 
.../2012, klasifikuojant bendro intereso 
projektus suteikiamas didžiausio prioriteto 
statusas.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos, 
pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis 
pateikiamos informacijos, vietoje patikrinti 
pateiktą informaciją ir sukviesti atitinkamų 
šalių posėdžius. Grupės taip pat gali prašyti 
agentūros imtis priemonių, kad būtų 
palengvintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas.

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos, 
pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis 
pateikiamos informacijos, vietoje patikrinti 
pateiktą informaciją ir sukviesti atitinkamų 
šalių posėdžius. Grupės taip pat gali prašyti 
agentūros imtis priemonių, kad būtų 
palengvintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas. Bet koks grupių 
sprendimas, ar siųsti prašymą, priimamas 
paprasta jos narių dauguma.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) iki šiol patirtų išlaidų išklotinė ir 
dabartinės prognozės, kiek apytikriai 
ateityje bus išleista šiam projektui, prie jų 
pridedama analizė bei aprašas, kaip šias 
išlaidas galima palyginti su išlaidomis, 
pateiktomis pradinio įgyvendinimo plano 
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sąmatoje;

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) struktūrinių ir kitų Sąjungos fondų 
įnašas į projektą, įskaitant Europos 
investicijų banko investicijas ar 
garantijas;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas nebėra įtrauktas į dešimties 
metų tinklo plėtros planą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Įtraukimas į dešimties metų tinklo plėtros planą neturėtų būti sąlyga projektą vertinti kaip 
bendro intereso projektą. Priešingu atveju galimi projektai, duodantys Europai didelės 
pridėtinės vertės, tačiau nedominantys susijusių valstybių narių (bent vienos iš jų), niekada 
nebūtų įgyvendinti.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) patirtos išlaidos, kurios 30 % viršija 
įgyvendinimo plane tuo pačiu laikotarpiu 
numatytas išlaidas, nebent toks išlaidų 
viršijimas gali būti tinkamai 
pagrindžiamas priežastimis, kurios 
pagrįstai nepriklauso nuo projekto vadovų 
kontrolės.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija kasmet pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui bei Regionų komitetui ataskaitą, 
grindžiamą 2−7 dalyse nurodyta 
informacija.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdamos laikytis 11 straipsnyje 
nustatytų galutinių terminų ir sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su bendro 
intereso projektų užbaigimu, valstybės 
narės per devynis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos imasi 
priemonių, kad būtų racionalizuotos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
Taikant šias priemones turi būti 
nepažeidžiami Sąjungos teisės aktuose 
nustatyti įpareigojimai.

4. Siekdamos laikytis 11 straipsnyje 
nustatytų galutinių terminų ir sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su bendro 
intereso projektų užbaigimu, valstybės 
narės per devynis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos imasi
privalomų priemonių, kad būtų 
racionalizuotos poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros. Taikant šias priemones turi 
būti nepažeidžiami Sąjungos teisės aktuose 
nustatyti įpareigojimai.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia 
gaires, skirtas padėti valstybėms narėms 
nustatyti tinkamas priemones ir užtikrinti 
nuoseklų pagal ES teisės aktus bendro 
intereso projektams numatytų poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrų taikymą.

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia 
gaires, skirtas padėti valstybėms narėms 
nustatyti tinkamas privalomas priemones ir 
užtikrinti nuoseklų pagal ES teisės aktus 
bendro intereso projektams numatytų 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų 
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taikymą.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų.

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT, 
pasikonsultavę su Europos aplinkos 
agentūra (EAA) ir Europos teritorijų 
planavimo stebėsenos tinklu (ESPON),
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų.

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei pagal susijusius
plėtros veiksmų planus Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
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priede nustatytų principų.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Metodika taikoma sąnaudų ir naudos 
analizei, atliekamai pagal visus vėlesnius 
elektros energijos arba dujų sektorių 
dešimties metų tinklo plėtros planus, 
kuriuos elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ar dujų sektoriaus EPSOT parengė 
pagal Reglamento (EB) 714/2009 8 
straipsnį ir Reglamentą (EB) 715/2009.

7. Metodika taikoma sąnaudų ir naudos 
analizei, atliekamai pagal visus vėlesnius 
elektros energijos arba dujų sektorių 
dešimties metų tinklo plėtros planus, 
kuriuos elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ar dujų sektoriaus EPSOT parengė 
pagal Reglamento (EB) 714/2009 8 
straipsnį ir Reglamentą (EB) 715/2009, ir 
pagrindiniai sąnaudų ir naudos analizės 
pagal susijusius veiksmų planus rezultatai 
turi būti naudojami konsultacijų procese 
ir teikiant galutines dešimties metų tinklo 
plėtros planų ataskaitas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamu bendro intereso projektu 
susijusias investicines sąnaudas prisiima 
valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus.

1. Su II priedo 1 dalies a–e punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamu bendro intereso projektu 
susijusias investicines sąnaudas prisiima 
valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamo 
bendro intereso projekto rengėjas (-ai) 
visas atitinkamas nacionalines reguliavimo 
institucijas nuolat informuoja apie to 
projekto pažangą ir su juo susijusių 
sąnaudų bei naudos nustatymą. Kai pagal 3 
straipsnį pasirinktas ir II priedo 1 dalies a–
d punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamas bendro intereso 
projektas yra pakankamai parengtas, 
projekto rengėjas atitinkamoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
pateikia prašymą skirti investicijų, įskaitant 
tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymą, ir prie 
jo prideda:

II priedo 1 dalies a–e punktuose ir 2 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamo 
bendro intereso projekto rengėjas (-ai) 
visas atitinkamas nacionalines reguliavimo 
institucijas nuolat informuoja apie to 
projekto pažangą ir su juo susijusių 
sąnaudų bei naudos nustatymą. Kai pagal 3 
straipsnį pasirinktas ir II priedo 1 dalies a–
e punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamas bendro intereso 
projektas yra pakankamai parengtas, 
projekto rengėjas atitinkamoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
pateikia prašymą skirti investicijų, įskaitant 
tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymą, ir prie 
jo prideda:

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nusprendus sąnaudas paskirstyti 
tarpvalstybiniu mastu, atsižvelgiama į 
ekonominio ir socialinio pobūdžio, taip 
pat su aplinka susijusias projekto (-ų) 
sąnaudas ir teikiamą naudą atitinkamose 
valstybėse narėse ir galimą finansinės 
paramos poreikį.

Nusprendus sąnaudas paskirstyti 
tarpvalstybiniu mastu, atsižvelgiama į 
ekonominio pobūdžio projekto (-ų) 
sąnaudas ir teikiamą naudą atitinkamose 
valstybėse narėse ir galimą finansinės 
paramos poreikį.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei į tinklo tarifus yra įtrauktos projekto 
sąnaudos, iš tinklo tarifų atimamos 
pajamos, gautos imant mokesčius už 
perdavimo linijų, įtrauktų į projektą, 
perkrovą. Paskirstant pajamas, gautas 
imant mokesčius už perkrovą, 
skirtingiems perdavimo tarifams, tai 
daroma tokiais pat santykiais kaip ir 
paskirstant sąnaudas.

PagrindimasTokiu būdu galima supaprastinti projekto siūlytojų diskusijas dėl sąnaudų 
paskirstymo susitarimo, nes taip užtikrinama, jog didelė dalis pajamų būtų paskirstoma 
proporcingai sąnaudoms. Tokiu būdu sprendžiamas nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
susirūpinimą keliantis klausimas dėl to, kad jų vartotojai gali patirti išlaidų, kurios gali būti 
naudingos užsienio vartotojai.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus, 
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 8 
dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 14 

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus,
dujų saugyklas ir SGD įrenginius,
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 8 
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straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
13 straipsnį šiam projektui būtų suteiktos 
atitinkamos paskatos.

dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 14 
straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
13 straipsnį šiam projektui būtų suteiktos 
atitinkamos paskatos.

Kai mokami tinklo mokesčiai, elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektai, 
dujų saugojimo įrenginiai ir SGD 
įrenginiai neturi būti traktuojami kaip 
galutiniai vartotojai, kad nebūtų pakenkta 
jų konkurencingumui.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimas suteikti šias paskatas 
grindžiamas sąnaudų ir naudos analizės, 
atliktos taikant pagal 12 straipsnį parengtą 
metodiką, rezultatais ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 
daromu teigiamu poveikiu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo technologijomis jūroje ir 
sausumoje susijusi rizika, su daliniu 
sąnaudų padengimu susijusi rizika ir 
plėtros rizika.

2. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimas suteikti šias paskatas 
grindžiamas sąnaudų ir naudos analizės, 
atliktos taikant pagal 12 straipsnį parengtą 
metodiką, rezultatais ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 
daromu teigiamu poveikiu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo technologijomis jūroje ir 
sausumoje susijusi rizika ir plėtros rizika.

Pagrindimas

Perdavimo projektams, sudarantiems reguliuojamos turto bazės dalį, nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir ES sistemos užtikrina tinkamą kompensaciją ir tokiu būdu 
išvengiama su daliniu sąnaudų padengimu susijusios rizikos. Priešingu atveju galėtų būti 
suteikiama brangi garantija trečiųjų šalių kontroliuojamo perdavimo linijoms. Kai tai 
nelaikoma patikimu variantu, politikos formuotojai turėtų siekti spręsti tokias susirūpinimą 
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keliančias problemas ne siūlydami didesnes pajamas, o stiprindami patikimumą, kad būtų 
apribotos vartotojų išlaidos.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) į projektą investuoto kapitalo 
papildomos grąžos užtikrinimo taisykles; 
arba

(c) į projektą investuoto kapitalo 
papildomos grąžos užtikrinimo arba to 
kapitalo rizikos mažinimo taisykles; arba

Pagrindimas

Jei būtų dalijamasi geriausia reguliavimo praktika ir ji būtų toliau plėtojama, ir būtų 
mažinami investuotojų nekontroliuojami rizikos veiksniai, investavimas į perdavimo 
infrastruktūrą galėtų tapti patrauklesniu platesniam veikėjų ratui, o grąža, kuri turi būti 
pasiūlyta siekiant pritraukti tokias investicijas, būtų mažesnė.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) gaires, grindžiamas geriausia 
patirtimi, įgyta vertinant riziką, susijusią 
su kapitalu, investuotu į projektą; or

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali paskelbti šiame 
straipsnyje pagal Reglamento (EB) 
714/2009 18 straipsnio 1–3 dalis ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 23 
straipsnio 1 dalį nustatytų paskatų teikimo 
gaires.

6. Komisija paskelbia šiame straipsnyje 
pagal Reglamento (EB) 714/2009 18 
straipsnio 1–3 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 
715/2009 23 straipsnio 1 dalį nustatytų 
paskatų teikimo gaires. Taigi turi būti ypač 
atsižvelgiama į taisykles, kuriomis 
reglamentuojama šio straipsnio 3 dalies 
c punkte nustatyta papildoma kapitalo 
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grąža.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, atsižvelgiant į: 

- poreikį išvengti konkurencijos tarp 
projektų, prisidedančių prie tų pačių 
Sąjungos prioritetinių koridorių 
įgyvendinimo, iškraipymų;
- tai, kad pagrindinis finansavimo šaltinis 
bus privatus finansavimas arba 
atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų 
finansavimas.
Finansinės priemonės pasirenkamos 
atsižvelgiant į projektų pobūdį. Nebūtina 
taikyti visų formų finansavimo 
kiekvienam projektui.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 
projektus, galima taip pat skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 

2. II priedo 1 dalies a–e punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 
projektus, galima taip pat skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
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dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies b 
punkte nurodytą procedūrą ar atitinka šiuos 
kriterijus:

dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies b 
punkte nurodytą procedūrą ar atitinka šiuos 
kriterijus:

Pagrindimas

Suprantama, kad visi energijos (šiuo atveju elektros energijos) infrastruktūros prioritetiniai 
projektai atitinka reikalavimus Sąjungos finansinei paramai gauti, todėl įtraukiami ir 
projektai, susiję su pažangiųjų elektros energijos tinklų įrengimu.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą dėl 
paskatų ir jų pagrindimo; ir

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą dėl 
paskatų ir jų pagrindimo; arba projekto 
rengėjas gali aiškiai įrodyti, kad 
finansavimo sąnaudos neproporcingai 
didelės arba neįmanoma gauti rinkos 
finansavimo dėl išskirtinių finansinių ir 
ekonominių sunkumų, kurių kyla 
valstybei narei ar valstybėms narėms, 
kuriose turi būti įgyvendintas visas bendro 
intereso projektas ar dalis jo; ir

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
V a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Va skyrius. Valstybėms narėms, kurios 
turi didelių sunkumų arba kurioms tokie 
sunkumai gresia, taikoma skubos tvarka
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Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Energetikos infrastruktūra kaip 

makroekonominio koregavimo programų 
dalis

1. Valstybėms narėms, kurios turi didelių 
finansinio stabilumo sunkumų arba 
kurioms tokie sunkumai gresia ir (arba) 
kurios paprašė finansinės paramos arba 
ją gauna pagal Reglamentą (ES) Nr. 
.../2012, Komisijos teikiama finansinė 
pagalba apima konsultacijas su 
nacionalinėmis kompetentingomis 
institucijomis ir projektų rengėjais, 
siekiant:
a) paspartinti 3 straipsnyje nurodytame 
sąraše pagal 4 straipsnio 4 dalyje 
nustatytus skubos kriterijus išvardytų 
bendro intereso projektų įgyvendinimą;
b) išnagrinėti visas turimas priemones 
siekiant palengvinti finansavimo sąlygas 
įvairiems susijusiems subjektams.
2. Siekiant taikyti 1 dalies a punktą, 
laikotarpiai, nustatyti 10 straipsnio 
3 dalyje, 11 straipsnyje, 13 straipsnio 5 ir 
6 dalyse, gali būti sutrumpinti.
3. Atitinkamų subjektų viešas dalyvavimas 
neribojamas nustatant trumpesnį terminą.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) bendro intereso projektų indėlis 
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įgyvendinant Sąjungos ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos panaudotos ir pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuos nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas 
bendro intereso projektams skirtos lėšos, 
palyginti su visa finansuojamų bendro 
intereso projektų verte;

(b) pirma, pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas ir, antra, iš 
struktūrinių fondų bendro intereso 
projektams Sąjungos panaudotos ir skirtos 
lėšos, palyginti su visa finansuojamų 
bendro intereso projektų verte;

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šiaurės–Pietų elektros energijos jungtys 
Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje (angl. 
NSI East Electricity): jungtys ir vidaus 
linijos Šiaurės–Pietų ir Rytų–Vakarų
kryptimis, siekiant baigti kurti vidaus rinką 
ir integruoti iš atsinaujinančių energijos 
išteklių pagamintą elektros energiją.

(3) Šiaurės–Pietų elektros energijos jungtys 
Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje (angl. 
NSI East Electricity): jungtys ir vidaus
linijos Šiaurės–Pietų ir Rytų–Vakarų 
kryptimis, siekiant baigti kurti vidaus 
rinką, panaikinti salų elektros sistemų 
atskirtį ir integruoti iš atsinaujinančių 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioniniai 

(2) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioniniai 
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dujų jungiamieji vamzdynai tarp Baltijos 
jūros regiono, Adrijos ir Egėjo jūrų ir
Juodosios jūros, visų pirma siekiant 
įvairinti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti 
dujų tiekimo saugumą;

dujų jungiamieji vamzdynai tarp Baltijos 
jūros regiono, Adrijos ir Egėjo jūrų,
Juodosios jūros ir rytinės Viduržemio 
jūros baseino dalies, visų pirma siekiant 
įvairinti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti
dujų tiekimo saugumą;

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 11 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Elektros energijos magistralės: iki 
2020 m. turi būti nutiestos pirmosios 
elektros energijos magistralės, siekiant 
visoje Sąjungoje sukurti elektros energijos 
magistralių sistemą;

(11) Elektros energijos magistralės: iki 
2020 m. turi būti nutiestos pirmosios 
elektros energijos magistralės, siekiant 
visoje Sąjungoje sukurti elektros energijos 
magistralių sistemą, ypač tokią, kuri 
sujungtų didelius atsinaujinančiosios 
energijos gamybos pajėgumus ir kaupimo 
galimybes turinčius regionus;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 skirsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Kiekvienas galimo projekto vadovas 
atitinkamai grupei gali pateikti savo 
projekto (-ų) vertinimą, kuriame 
įvertinamas indėlis įgyvendinant I priede 
nustatytus prioritetus, atitikimas 
6 straipsnyje apibrėžtiems svarbiems 
kriterijams ir pateikiama bet kokia kita 
aktuali informacija projektui (-ams) 
įvertinti, ir, jei projektas (-ai) atitinka 
II priedo 4 straipsnyje ir III priede 
nustatytus kriterijus, atitinkama grupė 
turi per 6 mėnesių laikotarpį pateikti 
pagrįstą nuomonę apie projekto (-ų) 
galimą vertinimą kaip bendro intereso 
projektą (-us).
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 skirsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Atitinkamoms grupėms turi būti 
leidžiama susijusiems suinteresuotiesiems 
subjektams pasiūlius tikrinti ir svarstyti 
II priedo 1 dalies a ir b punktuose 
nustatytoms kategorijoms priskiriamus 
siūlomus elektros energijos perdavimo 
projektus, jei jie bent atitinka 4 straipsnio 
1 dalyje ir 2 dalies a punkte ir II priedo 
1 punkte išvardytus kriterijus. 

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 skirsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertindama II priedo 1 dalies a–d 
punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamus siūlomus 
elektros energijos ir dujų projektus 
kiekviena grupė, nepažeisdama 4 dalies 
nuostatų, atsižvelgia į, II priedo 1 dalies a–
d punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų siūlomų elektros 
energijos ir dujų projektų, įtrauktų į 
naujausią turimą dujų ir elektros energijos 
sektorių dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 ir Reglamento (EB) 715/2009 8 
straipsnį parengė elektros energijos ir dujų 
sektorių EPSOT, pagal 12 straipsnio 7 
dalies nuostatas atliktą analizę.

Vertindama II priedo 1 dalies a–e 
punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamus siūlomus 
elektros energijos ir dujų projektus 
kiekviena grupė, nepažeisdama 4 dalies 
nuostatų, atsižvelgia į, II priedo 1 dalies a–
e punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų siūlomų elektros 
energijos ir dujų projektų, įtrauktų į 
naujausią turimą dujų ir elektros energijos 
sektorių dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 ir Reglamento (EB) 715/2009 8 
straipsnį parengė elektros energijos ir dujų 
sektorių EPSOT, pagal 12 straipsnio 7 
dalies nuostatas atliktą analizę.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti pažangiuosius tinklus.

Pakeitimas 55
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) elektros energijos akumuliavimo 
sektoriuje – įgyvendinus projektą 
sukuriami akumuliavimo pajėgumai, 
kuriuos naudojant suteikiama galimybė per 
metus pagaminti ne mažesnį nei 500 
gigavatvalandžių elektros energijos kiekį;

(b) elektros energijos akumuliavimo 
sektoriuje – įgyvendinus projektą 
sukuriami akumuliavimo pajėgumai, 
kuriuos naudojant suteikiama galimybė per 
metus pagaminti ne mažesnį nei 500 
gigavatvalandžių elektros energijos kiekį
arba, jei jis mažesnis, [x]% metinio 
valstybės narės pagaminamo elektros 
energijos kiekio;

Pagrindimas

500 gigavatvalandžių kai kurioms valstybėms yra itin daug, todėl taip pat galėtų būti 
naudinga susitarti dėl procentinės per metus pagaminamo elektros energijos kiekio dalies.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) dujų saugojimo ar suskystintųjų 
gamtinių dujų ir (arba) suslėgtųjų gamtinių 
dujų sektoriuje – įgyvendinant projektą 
siekiama užtikrinti tiesioginį ar 
netiesioginį tiekimą bent dviems 
valstybėms narėms ar atitiktį 
infrastruktūros standartui (N–1) regiono 
lygiu pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 
6 straipsnio 3 dalį;

(d) dujų saugojimo ar suskystintųjų 
gamtinių dujų ir (arba) suslėgtųjų gamtinių 
dujų sektoriuje – įgyvendinant projektą 
siekiama užtikrinti tiesioginį tiekimą arba 
netiesioginio tiekimo galimybę bent 
dviems valstybėms narėms ar atitiktį 
infrastruktūros standartui (N–1) regiono 
lygiu pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 
6 straipsnio 3 dalį;

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) elektros energijos sektoriuje: paklausos 
scenarijai, gamybos pajėgumai pagal 
naudojamos energijos tipą (biomasė, 
geoterminė, hidroenergija, dujos,

(a) elektros energijos sektoriuje: paklausos 
scenarijai (ir valstybėse narėse, ir 
kaimyninėse trečiosiose šalyse), gamybos 
pajėgumai pagal naudojamos energijos tipą
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branduolinė energija, nafta, kietasis kuras, 
vėjo energija, saulės energija, koncentruota 
saulės energija, kitos energijos gamybos iš 
atsinaujinančių išteklių technologijos) ir jų 
geografinė vieta, kuro kainos (įskaitant 
biomasę, akmens anglį, dujas ir naftą), 
anglies dioksido kainos, perdavimo sudėtis 
ir, jeigu reikia, paskirstymo tinklas ir jo 
plėtra atsižvelgiant į visus naujus didelius 
elektros energijos gamybos pajėgumus
(įskaitant anglies dioksido surinkimo 
pajėgumus), akumuliavimo ir perdavimo 
projektus, dėl kurių priimtas galutinis 
investavimo sprendimas ir kurių objektas 
turi būti atiduotas eksploatuoti iki n+5 
metų pabaigos;

(biomasė, geoterminė, hidroenergija, dujos, 
branduolinė energija, nafta, kietasis kuras, 
vėjo energija, saulės energija, koncentruota 
saulės energija, kitos energijos gamybos iš 
atsinaujinančių išteklių technologijos) ir jų 
geografinė vieta, kuro kainos (įskaitant 
biomasę, akmens anglį, dujas ir naftą), 
anglies dioksido kainos, perdavimo sudėtis 
ir, jeigu reikia, paskirstymo tinklas ir jo 
plėtra atsižvelgiant į visus naujus didelius 
elektros energijos gamybos pajėgumus
(įskaitant anglies dioksido surinkimo 
pajėgumus), kaupimo ir perdavimo 
projektus, dėl kurių priimtas galutinis 
investavimo sprendimas ir kurių objektas 
turi būti atiduotas eksploatuoti iki n+5 
metų pabaigos;

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) elektros energijos sektoriuje: paklausos 
scenarijai, gamybos pajėgumai pagal 
naudojamos energijos tipą (biomasė, 
geoterminė, hidroenergija, dujos, 
branduolinė energija, nafta, kietasis kuras, 
vėjo energija, saulės energija, koncentruota 
saulės energija, kitos energijos gamybos iš 
atsinaujinančių išteklių technologijos) ir jų 
geografinė vieta, kuro kainos (įskaitant 
biomasę, akmens anglį, dujas ir naftą), 
anglies dioksido kainos, perdavimo sudėtis 
ir, jeigu reikia, paskirstymo tinklas ir jo 
plėtra atsižvelgiant į visus naujus didelius 
elektros energijos gamybos pajėgumus
(įskaitant anglies dioksido surinkimo 
pajėgumus), akumuliavimo ir perdavimo 
projektus, dėl kurių priimtas galutinis 
investavimo sprendimas ir kurių objektas 
turi būti atiduotas eksploatuoti iki n+5 
metų pabaigos;

(a) elektros energijos sektoriuje: paklausos 
scenarijai, gamybos pajėgumai pagal 
naudojamos energijos tipą (biomasė, 
geoterminė, hidroenergija, dujos, 
branduolinė energija, nafta, kietasis kuras, 
vėjo energija, saulės energija, koncentruota 
saulės energija, kitos energijos gamybos iš 
atsinaujinančių išteklių technologijos) ir jų 
geografinė vieta, kuro kainos (įskaitant 
biomasę, akmens anglį, dujas ir naftą), 
anglies dioksido kainos, perdavimo sudėtis 
ir, jeigu reikia, paskirstymo tinklas ir jo 
plėtra atsižvelgiant į visus naujus didelius 
elektros energijos gamybos pajėgumus
(įskaitant anglies dioksido surinkimo 
pajėgumus), kaupimo galimybes ir
kaupimo bei perdavimo projektus, dėl 
kurių priimtas galutinis investavimo 
sprendimas ir kurių objektas turi būti 
atiduotas eksploatuoti iki n+5 metų 
pabaigos;
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Atlikdamas 13 straipsnio 4 dalies 
a punkte nurodytą sąnaudų ir naudos 
analizę projekto vadovas diskonto 
normoms taikys rizikos priedą. Rizikos 
priedą nustato projekto vadovas, 
pasikonsultavęs su susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais remdamasis 
VI priedo 4 punkte nustatyta informacija.

Pagrindimas

Projekto vadovas prie suderintų diskonto normų pridės rizikos priedą, kuris bus nustatytas 
atsižvelgiant į projektų patrauklumą susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, ypač 
piliečiams.
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