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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
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 
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; 
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− Orhuso konvencija; ir
− ESPOO konvencija.
____________________

1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2OL 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas perspektyvus ekonominiu, 
socialiniu ir aplinkos atžvilgiais; ir

(b) projektas tvarus ekonominiu, socialiniu 
ir aplinkos atžvilgiais; ir

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju žodis „perspektyvus“ neturi realios reikšmės ir turėtų būti pakeistas į „tvarus“.

Pakeitimas 3

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 

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
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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.

energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą, 
tiekimo saugumą ir sistemos lankstumą, 
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.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinamas suderinimas su 4 straipsnio 2 dalies a punktu, pagal kurį sistemos 
lankstumas yra kriterijus, kurį reikėtų taikyti.

Pakeitimas 4

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, 

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, taip pat aktualaus 
Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo strategijos tikslo, 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 
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kuriame yra šie vartotojai. energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai.

Or. en

Pagrindimas

Projektai turėtų būti parenkami remiantis tuo, kiek jie prisidės įgyvendinant išsamią 
strategiją „Europa 2020“, ypač siekiant joje numatyto tikslo atsinaujinančių išteklių 
energijos dalį galutiniame energijos naudojime padidinti iki 20 proc. 

Pakeitimas 5

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, atsižvelgti į kiekvieną 
projektą įtrauktų valstybių narių skaičių ir 
projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus. Bus 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.

Or. en
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Pagrindimas

Klasifikuojant projektus dėl nuoseklumo reikėtų atsižvelgti į V priede nustatytus rodiklius. 
Kad būtų susidaromas bendras vaizdas, kuriuo remiantis gali būtų geriau palyginti projektus, 
Komisija gali suderinti rodiklius ir jų pateikimo būdus.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) ar patiriamos išlaidos atitinka 
įgyvendinimo plane numatytas išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) struktūrinių fondų indėlis į projekto 
įgyvendinimą. 

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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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 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) patirtos sąnaudos 30 proc. viršija 
įgyvendinimo plane tam pačiam 
laikotarpiui apskaičiuotas sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Laikydamasi patikimo finansų valdymo principo Komisija galėtų pašalinti iš sąrašo projektą, 
kurio sąnaudos didėja greičiau nei tikėtasi. 

Pakeitimas 10

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.

Or. en
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Pakeitimas 11

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, 
visapusiškai atsižvelgę į Europos aplinkos 
agentūros ir Europos teritorijų planavimo 
stebėsenos tinklo pateiktas pastabas,
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.

Or. en

Pagrindimas

Suteikus galimybę Europos aplinkos agentūrai ir Europos teritorijų planavimo stebėsenos 
tinklui pateikti savo pastabas bus galima internalizuoti išankstinius klausimus, pvz., teritorijų 
planavimą ir aplinkos apsaugos klausimus.

Pakeitimas 12

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 

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 
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priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų.

priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei pagal susijusius 
plėtros veiksmų planus Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų.

Or. en

Pakeitimas 13

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.

Or. en

Pakeitimas 14

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 

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 
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grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus.

grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus.

Or. en

Pakeitimas 15

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:

Or. en

Pakeitimas 16

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 
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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.

Or. en

Pagrindimas

Tokiu 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 17

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

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 šios 
rizikos negalima išvengti taikant 
nacionalinių reguliavimo sistemų 
geriausios praktikos modelius pagal 4 dalį 
ir jai 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 
straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
13 straipsnį šiam projektui būtų suteiktos 
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atitinkamos paskatos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad bendro intereso projektas nebūtų įgyvendinamas kaip investicija į 
trečiųjų šalių kontroliuojamą perdavimą ir negautų valstybės pagalbos didelei komercinei ir 
reguliavimo rizikai, susijusiai su tokiomis investicijomis į trečiųjų šalių kontroliuojamą 
perdavimą, padengti. Panašu, jog labiau tiktų tokius projektus įtraukti į perdavimo sistemų 
operatorių reguliuojamą turto bazę (arba galimai skelbti varžytines dėl koncesijų), kad būtų 
apribota reguliavimo ir komercinė rizika ir tokiu būdu ribojamos finansavimo išlaidos.

Pakeitimas 18

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.

Or. en

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 
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suteikiama brangi garantija trečiųjų šalių kontroliuojamo perdavimo linijoms. Kai tai 
nelaikoma patikimu variantu, politikos formuotojai turėtų siekti spręsti tokias susirūpinimą 
keliančias problemas ne siūlydami didesnes pajamas, o stiprindami patikimumą, kad būtų 
apribotos vartotojų išlaidos.

Pakeitimas 19

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

Or. en

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 20

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 
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:

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 
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:
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Or. en

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 21

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagal 13 straipsnio 4 dalies a punktą 
atlikus konkretaus projekto sąnaudų ir 
naudos analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį, pvz., susijusį su tiekimo saugumu, 
solidarumu ar naujovėmis; ir

(a) pagal 13 straipsnio 4 dalies a punktą 
atlikus konkretaus projekto sąnaudų ir 
naudos analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį, pvz., susijusį su tiekimo saugumu, 
solidarumu, naujovėmis ir nauda 
socialinei bei aplinkos apsaugos sritims; ir

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 23

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, 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;

Or. en

Pakeitimas 24

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).

Or. en
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Pakeitimas 25

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. 

Or. en

Pakeitimas 26

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.

Or. en



PA\893683LT.doc 19/23 PE483.695v01-00

LT

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti pažangiuosius tinklus.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant mokslininkus ir nevyriausybines 
organizacijas, atstovaujančiomis 
organizacijomis ir paskelbiamas viešai. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas. 
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent:
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normų.
– į šias sąnaudas: kapitalo išlaidas, veiklos 
ir techninės priežiūros išlaidas projekto 
techninio įgyvendinimo laikotarpiu ir 
eksploatacijos nutraukimo ir atliekų 
tvarkymo sąnaudas, jei taikoma, dėl 
anglies dioksido patiriamus ekonominius 
nuostolius ir sumažėjusią ekosistemų 
funkcijų vertę;
– į šią naudą: padidėjęs susijusių 
valstybių narių veikiančios gamybos 
elektros energijos jungčių lygis, pažanga 
užtikrinant ekonomiškai efektyvią prieigą 
prie energijos ir siekiant Sąjungos 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategijoje nustatytų energijos naudojimo 
tikslų.
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme įvairios naudos rodikliai nėra išsamiai apibrėžti. Pasiūlymu siekiama 
išspręsti šią problemą pateikiant nuorodą į 2002 m. Barselonoje Europos Vadovų Tarybos 
nustatytą 10 proc. tikslą, ypač susijusį su tarpvalstybinėmis elektros energijos jungtimis. 
Sąnaudų klausimu mes nurodome ekosistemų funkcijų vertę, kaip minėta Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos plane (2011 m.), ir dėl anglies dioksido patiriamus ekonominius 
nuostolius, minėtus N. Sterno apžvalgoje (2006 m.).

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas. 
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas. 
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atliekant apskaičiavimus taikytinų 
diskonto normų.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Per šešis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos ir po to 
kas dvejus metus Komisija paskelbs 
diskonto normas, kurios bus naudojamos 
apskaičiavimams, ir jas pagrindžiančią 
metodiką. Nustatant diskonto normas bus 
atsižvelgta į išorinį poveikį aplinkai 
remiantis Direktyva dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų parengti suderintos diskonto normos, Komisija bus atsakinga už jų ir juos 
pagrindžiančios metodikos paskelbimą. Komisija skirs ypatingą dėmesį siekdama, kad 
nustatant diskonto normas būtų atsižvelgta į išorinį poveikį aplinkai.

Pakeitimas 31

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.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20, n+30 ir n+40 metus ir taikant 
šį modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

Or. en

Pagrindimas

Laikotarpis išplėstas iki n+20 ir tai atitinka 2050 m. veiksmų planą, Energetikos veiksmų 
planą iki 2050 m. ir bet kurias kitas susijusias ilgalaikes prognozes.
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