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Pakeitimas 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 %19 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 %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 % [19] 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 % 
[20] ir iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
praktiškai visiškam savo energetikos 
sistemoje išmetamo anglies dioksido kiekio 
panaikinimui, be to, ji turi tikslą iki 
2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą ir šią tendenciją pasukti priešinga 
linkme;

Or. en

Pakeitimas 8
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
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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 %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;

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 %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; Šie energetikos ir klimato 
apsaugos tikslai turėtų būti pasiekti kuo 
mažesnėmis sąnaudomis;

Or. en

Pakeitimas 9
Theodoros Skylakakis

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 %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 

(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 %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 tuo pat laikotarpiu ją 
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mažinimui; parengti regionų, turinčių didelių 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos pajėgumų ir elektros energijos 
saugojimo galimybių, sujungimui;

Or. en

Pakeitimas 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kadangi aplinkos, socialiniu ir 
ekonominiu atžvilgiu geriausia ta 
infrastruktūra, kurios kūrimo galima 
išvengti; todėl gyvybiškai svarbus 
energijos vartojimo efektyvumas ir reikėtų 
visapusiškai atsižvelgti į tikėtiną 
Direktyvos dėl energijos vartojimo 
efektyvumo (procedūra dar vykdoma) 
poveikį mažinant infrastruktūros poreikį 
ateityje;

Or. en

Pakeitimas 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tačiau Sąjunga ilgosios trukmės 
laikotarpiu iki 2050 m. savo infrastruktūrą 
turi taip pat pritaikyti tolesniam savo 
energetikos sistemoje išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimui; nors vidaus 
rinka sukurta teisinėmis priemonėmis, kaip 
apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

(7) Tačiau Sąjunga ilgosios trukmės 
laikotarpiu iki 2050 m. savo infrastruktūrą 
turi taip pat pritaikyti tolesniam savo 
energetikos sistemoje išmetamo anglies
dioksido kiekio mažinimui; nors vidaus 
rinka sukurta teisinėmis priemonėmis, kaip 
apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 



PE486.154v01-00 6/74 AM\897582LT.doc

LT

2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių21 ir 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/73/EB dėl gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių22, ji lieka 
susiskaidžiusi dėl nacionalinių energetikos 
tinklų jungčių nepakankamumo. Tačiau 
Sąjungos masto integruoti tinklai yra 
svarbūs užtikrinant konkurencingą ir 
tinkamai veikiančią integruotą rinką, kad 
būtų skatinamas augimas, užimtumas ir 
tvari plėtra;

2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių (21) ir 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/73/EB dėl gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (22), ji 
lieka susiskaidžiusi dėl nacionalinių 
energetikos tinklų jungčių 
nepakankamumo. Tačiau Sąjungos masto 
integruoti tinklai ir pažangių tinklų 
infrastruktūros plėtra sudarant sąlygas 
pasiekti didesnį energijos vartojimo 
efektyvumą ir integruoti plačiai 
išsidėsčiusius atsinaujinančius energijos 
išteklius yra svarbūs užtikrinant 
konkurencingą ir tinkamai veikiančią 
integruotą rinką, kad būtų skatinamas 
augimas efektyviai naudojant išteklius, 
užimtumas ir tvari plėtra;

Or. en

Pakeitimas 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjungos energetikos infrastruktūra 
turėtų būti modernizuota siekiant padidinti 
jos atsparumą stichinėms ir žmogaus 
sukeltoms nelaimėms, neigiamam klimato 
kaitos poveikiui ir jos saugumui, visų 
pirma Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūrai, kylančioms grėsmėms, kaip 
nustatyta 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos 
direktyvoje 2008/114/EB dėl Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
nustatymo ir priskyrimo jiems bei 
būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo, ir 
užkirsti jiems kelią23;

(8) Sąjungos energetikos infrastruktūra 
turėtų būti modernizuota siekiant padidinti 
jos atsparumą stichinėms ir žmogaus 
sukeltoms nelaimėms, neigiamam klimato 
kaitos poveikiui ir jos saugumui, visų 
pirma Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūrai, kylančioms grėsmėms, kaip 
nustatyta 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos 
direktyvoje 2008/114/EB dėl Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
nustatymo ir priskyrimo jiems bei 
būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo, ir 
užkirsti jiems kelią23 – minėtoji 
infrastruktūra turėtų būti decentralizuota, 
o jos sandara turėtų būti laipsniškai 
pritaikoma vietos teritorijų energetinei 
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nepriklausomybei įtvirtinti;

Or. en

Pakeitimas 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisijos komunikate „ES 
energetikos politika. Bendradarbiavimas 
su užsienio partneriais“25 pabrėžiama, 
kad Sąjunga, megzdama išorės ryšius, turi 
numatyti energetikos infrastruktūros 
plėtros skatinimą, siekdama remti 
socialinę ir ekonominę plėtrą už Sąjungos 
ribų. Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, 
kuriais Sąjungos energetikos tinklai 
sujungiami su trečiųjų valstybių tinklais, 
visų pirma su kaimyninėmis šalimis ir 
tomis šalimis, su kuriomis Sąjunga yra 
užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje;

(10) atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje 
naftos bus išgaunama vis mažiau ir 
apskritai daugumos rūšių energijos kaina 
augs, daugiausia turėtų būti investuojama 
į energijos vartojimo mažinimo Europos 
Sąjungoje projektus;

Or. en

Pakeitimas 14
Marina Yannakoudakis

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 

(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 
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tendencijomis, ir skubumas įgyvendinti 
energetikos infrastruktūros prioritetus 
skatina taikyti naują energetikos 
infrastruktūros ir visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio infrastruktūros 
reguliavimo ir finansavimo metodą;

tendencijomis, ir skubumas įgyvendinti 
energetikos infrastruktūros prioritetus 
skatina taikyti naują energetikos 
infrastruktūros ir visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio infrastruktūros 
reguliavimo ir finansavimo metodą. 
Nepaisant to, taikant šį metodą 
atsižvelgiama į visoje ES įgyvendinamas
fiskalinio konsolidavimo priemones, 
pirmenybė teikiama bendro intereso 
projektams, teikiantiems tikrą Europos 
pridėtinę vertę, ir pripažįstama, kokius 
veiksmus geriau palikti valstybių narių 
institucijoms ir rinkai;

Or. en

Pakeitimas 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas.

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas ir išplėtoti pažangiųjų tinklų 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 16
Vladimir Urutchev
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais
ir objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas.

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi atitikti bendrus, skaidrius ir 
objektyvius kriterijus atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Elektros energijos ir dujų sektorių 
projektai turėtų būti įtraukti į naujausią 
turimą dešimties metų tinklo plėtros planą. 
Sudarant šį planą visų pirma turėtų būti 
atsižvelgiama į vasario 4 d. Europos 
Vadovų Tarybos išvadas dėl poreikio 
integruoti periferines energijos rinkas;

Or. en

Pakeitimas 17
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) iš trečiųjų suinteresuotųjų šalių, 
norinčių investuoti šioje srityje, neturėtų 
būti atimta galimybė prašyti bendro 
intereso projektų finansavimo ir jį gauti. 
Be to, turėtų būti skatinama trečiųjų 
suinteresuotųjų šalių ir vyriausybinių 
įstaigų partnerystė vykdant bendro 
intereso projektus;

Or. en

Pakeitimas 18
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant laikytis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 172 straipsnio, 
turėtų būti įsteigtos regioninės grupės, 
įgaliotos teikti bendro intereso projektų, 
kuriuos tvirtintų valstybės narės, 
pasiūlymus. Siekiant užtikrinti platų 
susitarimą, šios regioninės grupės turėtų 
užtikrinti glaudų valstybių narių, 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
projekto rengėjų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu. 
Bendradarbiavimas turėtų būti kuo labiau 
grindžiamas esamomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir perdavimo 
sistemų operatorių regioninio 
bendradarbiavimo struktūromis ir kitomis 
valstybių narių ir Komisijos nustatytomis 
regioninio bendradarbiavimo struktūromis;

(16) turėtų būti įsteigtos regioninės grupės, 
įgaliotos rengti bendro intereso projektų 
pasiūlymus. Siekiant užtikrinti platų 
susitarimą, šios regioninės grupės turėtų 
užtikrinti glaudų valstybių narių, 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
projekto rengėjų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu. 
Bendradarbiavimas turėtų būti kuo labiau 
grindžiamas esamomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir perdavimo 
sistemų operatorių regioninio 
bendradarbiavimo struktūromis ir kitomis 
valstybių narių ir Komisijos nustatytomis 
regioninio bendradarbiavimo struktūromis;

Or. en

Pakeitimas 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir sritis. Todėl 
būtina, kad sprendimą dėl sąrašo priimtų 
Komisija, tačiau atsižvelgdama į valstybių 
narių teisę patvirtinti su jų teritorija 
susijusius bendro intereso projektus. 
Atsižvelgiant į analizę, atliktą rengiant prie 
šio dokumento pridedamą poveikio 
vertinimą, nustatyta, kad šių projektų būtų 
apie 100 elektros energijos sektoriuje ir 50 
– gamtinių dujų sektoriuje;

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir pažangiųjų 
tinklų plėtros prioritetinę teminę sritį. 
Todėl būtina, kad sprendimą dėl sąrašo 
priimtų Komisija, tačiau atsižvelgdama į 
valstybių narių teisę patvirtinti su jų 
teritorija susijusius bendro intereso 
projektus. Atsižvelgiant į analizę, atliktą 
rengiant prie šio dokumento pridedamą 
poveikio vertinimą, nustatyta, kad šių 
projektų būtų apie 100 elektros energijos 
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sektoriuje ir 50 – gamtinių dujų sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 20
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir sritis. Todėl 
būtina, kad sprendimą dėl sąrašo priimtų 
Komisija, tačiau atsižvelgdama į valstybių 
narių teisę patvirtinti su jų teritorija 
susijusius bendro intereso projektus.
Atsižvelgiant į analizę, atliktą rengiant prie 
šio dokumento pridedamą poveikio 
vertinimą, nustatyta, kad šių projektų būtų 
apie 100 elektros energijos sektoriuje ir 50 
– gamtinių dujų sektoriuje;

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir sritis. 
Atsižvelgiant į analizę, atliktą rengiant prie 
šio dokumento pridedamą poveikio 
vertinimą, nustatyta, kad šių projektų būtų 
apie 100 elektros energijos sektoriuje ir 50 
– gamtinių dujų sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 21
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) teisė tvirtinti ES sąrašą turėtų būti 
perduota Komisijai, tačiau turėtų būti 
paisoma valstybių narių teisės patvirtinti 
su jų teritorija susijusius bendro intereso 
projektus. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
sprendimų priėmimo aktai ir atitinkami 
dokumentai būtų laiku perduodami EP ir 
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Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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. 
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 
tik tuo atveju, jei tenkinamos visos 
Direktyvose 92/43/EB ir 2000/60/EB 
numatytos sąlygos. Pabrėžia, kad pagal 
svarbos hierarchiją, siekiant sąnaudų 
efektyvumo, reikia nustatyti, kur 
infrastruktūrą būtų galima sumažinti 
energijos vartojimo efektyvumo 
priemonėmis, kur būtų galima atnaujinti 
ar modernizuoti esamą nacionalinę ir 
tarpvalstybinę infrastruktūrą ir kur reikia 
naujos infrastruktūros, kurią galima 
sukurti papildant esamą energetikos ar 
transporto infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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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. 
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
projektams, kuriais užtikrinama bendra 
sistemos „Natura 2000“ darna, jeigu 
nustatomos priežastys, susijusios su 
viršesniu viešuoju interesu ir jei 
tenkinamos visos Direktyvose 92/43/EB ir 
2000/60/EB numatytos sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad nekiltų pavojaus gamtos apsaugai.

Pakeitimas 24
Kriton Arsenis

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. 
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai projektams turėtų būti 
išduodami, jei tenkinamos visos Europos 
aplinkosaugos teisės aktuose, ypač 
Direktyvose 92/43/EB ir 2000/60/EB,
numatytos sąlygos;

Or. en
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Pakeitimas 25
Yves Cochet

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) nors yra nustatyti visuomenės 
dalyvavimo priimant su aplinka susijusius 
sprendimus standartai, reikalingos 
papildomos priemonės siekiant užtikrinti 
aukščiausius galimus skaidrumo ir 
visuomenės dalyvavimo visais su, leidimų 
išdavimo bendro intereso projektams 
procesu susijusiais klausimais standartus;

(22) nors yra nustatyti visuomenės 
dalyvavimo priimant su aplinka susijusius 
sprendimus standartai, reikalingos 
papildomos priemonės siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi minimalių skaidrumo 
ir visuomenės dalyvavimo visais su 
leidimų išdavimo bendro intereso 
projektams procesu susijusiais klausimais 
standartų;

Or. en

Pakeitimas 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) nors yra nustatyti visuomenės 
dalyvavimo priimant su aplinka susijusius 
sprendimus standartai, reikalingos 
papildomos priemonės siekiant užtikrinti 
aukščiausius galimus skaidrumo ir 
visuomenės dalyvavimo visais su, leidimų 
išdavimo bendro intereso projektams 
procesu susijusiais klausimais standartus;

(22) nors yra nustatyti visuomenės 
dalyvavimo priimant su aplinka susijusius 
sprendimus standartai, reikalingos 
papildomos priemonės siekiant užtikrinti 
aukščiausius galimus skaidrumo ir tinkamo
visuomenės dalyvavimo visais su, leidimų 
išdavimo bendro intereso projektams 
procesu susijusiais klausimais standartus;

Or. lt

Pakeitimas 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

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 ir dujų 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 du finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

Or. en

Pakeitimas 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) palengvinamas bendro intereso projektų 
įgyvendinamas nustatytu laiku, 
paspartinant leidimų išdavimą ir 

(b) palengvinamas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas nustatytu laiku, paspartinant 
leidimų išdavimą ir nustatant minimalius 
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padidinant visuomenės dalyvavimą; visuomenės dalyvavimo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) palengvinamas bendro intereso projektų 
įgyvendinamas nustatytu laiku, 
paspartinant leidimų išdavimą ir 
padidinant visuomenės dalyvavimą;

(b) palengvinamas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas nustatytu laiku, paspartinant 
leidimų išdavimą ir nustatant minimalius 
visuomenės dalyvavimo standartus;

Or. en

Pakeitimas 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos ir anglies dioksido 
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga;

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos transportavimo arba 
elektros energijos akumuliavimo ar dujų 
kaupimo įranga;

(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Siūloma iš pasiūlymo teksto išbraukti CO2 transportavimo infrastruktūrą. Jeigu pakeitimas 
bus priimtas, reikės atitinkamai pataisyti, i. a., 3, 4, 12, 15 straipsnius ir I, II ir III priedus.
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Pakeitimas 31
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos ir anglies dioksido
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga;

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos transportavimo,
elektros energijos akumuliavimo ar dujų 
kaupimo įranga;

Or. en

Pakeitimas 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

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, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 
dvejus metus. Pirmas sąrašas priimamas ne 
vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d.
Komisija taip pat atsižvelgia į konkrečius 
mažose salose esančių valstybių narių 
ypatumus siekdama užtikrinti, kad po 
2015 m. nė viena ES valstybė narė neliktų 
atskirta nuo Europos dujų ir elektros 
energijos tinklų ir nepatirtų grėsmės 
energijos tiekimo saugumui todėl, kad 
trūksta reikiamų jungčių – t. y. projektai 
turi būti parengti laiku. Šie projektai 
įtraukiami ir į ES sąrašą.

Or. en
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Pakeitimas 33
Vladimir Urutchev

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 priima deleguotuosius aktus, 
kuriais nustato ir taiso Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas 
persvarstomas ir atnaujinamas kas dvejus 
metus, remiantis regioninių grupių 
patvirtintais ir persvarstomais regioniniais 
sąrašais, kaip numatyta šiame straipsnyje 
išdėstytose nuostatose. Pirmas sąrašas 
priimamas ne vėliau kaip iki 2013 m. 
liepos 31 d.

Or. en

Pakeitimas 34
Marina Yannakoudakis

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, siekdama nustatyti Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašą, turėtų 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. 
Sąrašas, jeigu reikia, persvarstomas ir 
atnaujinamas kas dvejus metus. Pirmas 
sąrašas priimamas ne vėliau kaip iki 
2013 m. liepos 31 d.

Or. en

Pakeitimas 35
Kārlis Šadurskis



AM\897582LT.doc 19/74 PE486.154v01-00

LT

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, juos 
klasifikuodama pagal svarbą. Sąrašas, 
jeigu reikia, persvarstomas ir atnaujinamas 
kas dvejus metus. Pirmas sąrašas 
priimamas ne vėliau kaip iki 2013 m. 
liepos 31 d.

Or. lv

Pakeitimas 36
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje.

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia dvylika 
regioninių grupių (toliau – „grupės“).
Kiekvienos grupės sudėtis turėtų būti 
grindžiama taisyklėmis, apibrėžtomis III 
priedo 1 dalyje. Kiekviena grupė savo 
darbą atliks pagal iš anksto suderintus 
standartus arba darbo tvarkos taisykles, 
atsižvelgdama į Komisijos pateiktas gaires 
šiuo klausimu.

Or. en

Pakeitimas 37
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
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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. Kiekviena grupė patvirtina regioninį 
bendro intereso projektų sąrašą, parengtą 
taikant III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgiant į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams. Kiekvieną atskirą projekto 
pasiūlymą tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), 
su kurios (-ių) teritorija yra susijęs 
projektas.

Or. en

Pakeitimas 38
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš šešis 
mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos 
agentūrai pateikia savo siūlomą bendro 
intereso projektų sąrašą.

II priedo 3 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų naftos transportavimo projektų 
atveju kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos
agentūrai pateikia savo siūlomą bendro 
intereso projektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 39
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir Europos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo (toliau –
EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį elektros ir 
dujų sektoriuose atliktos analizės 
rezultatus.

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir Europos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo (toliau –
EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį elektros ir 
dujų sektoriuose atliktos analizės 
rezultatus. Komisija užbaigia bendro 
intereso projektų sąrašą, pateikdama 
išsamią analizę, kuria rėmėsi priimdama 
sprendimą dėl kiekvieno projekto.

Or. en

Pakeitimas 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija regioninėms grupėms 
pateikia ir viešai paskelbia išsamų 
Bendrijos bendro intereso projektų sąrašo 
rezultatų pagrindimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama laikytis skaidrumo principo.

Pakeitimas 41
Vladimir Urutchev
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai priėmus šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą sprendimą bendro intereso 
projektai pagal reglamentų (EB) 
Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 12 
straipsnį įtraukiami į atitinkamus 
regioninius investavimo planus ir tampa jų 
neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus. Į visus šiuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

7. Įtraukti į ES sąrašą bendro intereso 
projektai pagal reglamentų (EB) 
Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 12 
straipsnį įtraukiami į atitinkamus 
regioninius investavimo planus ir tampa jų 
neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus. Į visus šiuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

Or. en

Pakeitimas 42
Pavel Poc

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) projektas atitinka ES energetikos ir 
klimato apsaugos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 43
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) bendras ekonominis, socialinis 
projekto poveikis ir jo poveikis aplinkai 
teigiamas; ir

Or. en

Pakeitimas 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 1 
dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį;

(c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 1 
dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį, 
išskyrus projektus, patenkančius į II 
priedo 1 dalies e punkte nurodytą 
kategoriją;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad pažangiųjų tinklų infrastruktūra būtų pripažinta bendro intereso projektu, ji 
nebūtinai turėtų apimti kelias valstybes nares.

Pakeitimas 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 

(c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
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vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 1 
dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį;

vienos ar kelių valstybių narių sausumos 
ar jūrų sieną arba įgyvendinamas vienos 
valstybės narės teritorijoje, tačiau daro 
didelį tarpvalstybinį poveikį, arba vidaus 
infrastruktūros įtvirtinimo atveju yra 
susijęs su tarpvalstybine jungtimi, kaip 
išdėstyta IV priedo 1 dalyje, arba juo 
siekiama salas ir atokius regionus 
sujungti su centriniais ES regionais;

Or. en

Pagrindimas

Laikantis atsinaujinančiųjų energijos išteklių vystymo krypties reikia remti atsinaujinančiųjų 
išteklių elektros energijos gamybos integravimą į vidaus perdavimo infrastruktūros 
įtvirtinimo projektus, jeigu jais prisidedama prie tarpvalstybinio elektros energijos perdavimo 
pagal IV priede apibrėžtus kriterijus.

Pakeitimas 46
Theodoros Skylakakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) projektas atitinka ES sutarties tikslus, 
ypač nurodytus SESV 170 ir 171 
straipsniuose, ir padeda jų siekti;

Or. en

Pakeitimas 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
elektros energijos perdavimo ir 

(a) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
elektros energijos perdavimo ir 
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akumuliavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant bent vieną iš 
toliau nustatytų konkrečių kriterijų:

akumuliavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant tvarų 
vystymąsi ir bent vieną iš toliau nustatytų 
konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant bent vieną iš 
toliau nustatytų konkrečių kriterijų:

(a) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant tvarumą ir 
bent vieną iš toliau nustatytų konkrečių 
kriterijų:

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai neturėtų būti laisvai pasirenkami. Tvarus požiūris padės ES pasiekti mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos tikslus ir kartu užkirsti kelią aplinkos 
blogėjimui, biologinės įvairovės nykimui ir netausiam išteklių naudojimui.

Pakeitimas 49
Theodoros Skylakakis

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, Europos 
Sąjungoje panaikinant regionų izoliaciją, 
taip pat konkurencijos ir sistemos 
lankstumo;
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Or. en

Pakeitimas 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tvarumo, inter alia užtikrinant iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
pagaminamos elektros energijos perdavimą
į pagrindinius vartojimo centrus ir 
akumuliavimo vietas;

– atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimo į tinklą ir iš atsinaujinančių 
energijos išteklių pagaminamos elektros 
energijos perdavimo į pagrindinius 
vartojimo centrus ir akumuliavimo vietas;

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai neturėtų būti laisvai pasirenkami. Tvarus požiūris padės ES pasiekti mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos tikslus ir kartu užkirsti kelią aplinkos 
blogėjimui, biologinės įvairovės nykimui ir netausiam išteklių naudojimui.

Pakeitimas 51
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąveikos ir saugaus sistemos 
eksploatavimo;

– tiekimo saugumo, inter alia, užtikrinant 
sąveiką ir saugų sistemos eksploatavimą;

Or. en

Pakeitimas 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto trečia įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąveikos ir saugaus sistemos 
eksploatavimo;

– tiekimo saugumo, inter alia, užtikrinant 
sąveiką ir saugų sistemos eksploatavimą, 
ypač stiprinant dabartinį energijos 
perdavimo stabilumą, didinant atsparumą 
energijos tiekimo pertrūkiams ir saugiai 
integruojant su pertrūkiais tiekiamą 
energiją;

Or. en

Pagrindimas

Nurodomi pagrindiniai tikslai, kurie turėtų būti pasiekti užtikrinus tiekimo saugumą. 
Konkretesnė tiekimo saugumo apibrėžtis – tinkamas žingsnis siekiant geriau suprasti 
problemą.

Pakeitimas 53
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didelių atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamybos pajėgumų ir 
akumuliavimo galimybių;

Or. en

Pakeitimas 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų dujų sektoriaus 
projektų atveju projektas gerokai prisideda 

(b) II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų dujų sektoriaus 
projektų atveju projektas gerokai prisideda 
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užtikrinant bent vieną iš toliau nustatytų 
konkrečių kriterijų:

užtikrinant tvarų vystymąsi ir bent vieną iš 
toliau nustatytų konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų dujų sektoriaus 
projektų atveju projektas gerokai prisideda 
užtikrinant bent vieną iš toliau nustatytų 
konkrečių kriterijų:

(b) II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų dujų sektoriaus 
projektų atveju projektas gerokai prisideda 
užtikrinant tvarumą ir bent vieną iš toliau 
nustatytų konkrečių kriterijų:

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai neturėtų būti laisvai pasirenkami. Tvarus požiūris padės ES pasiekti mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos tikslus ir kartu užkirsti kelią aplinkos 
blogėjimui, biologinės įvairovės nykimui ir netausiam išteklių naudojimui.

Pakeitimas 56
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos integracijos, sąveikos ir sistemos 
lankstumo;

– rinkos integracijos, inter alia, Europos 
Sąjungoje panaikinant regionų izoliaciją, 
taip pat sąveikos ir sistemos lankstumo;

Or. en
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Pakeitimas 57
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konkurencijos, inter alia užtikrinant 
tiekimo šaltinių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

– konkurencijos, inter alia užtikrinant 
tiekimo šaltinių, tiekimo maršrutų ir 
subjektų įvairinimą;

Or. en

Pakeitimas 58
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tvarumo; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai neturėtų būti laisvai pasirenkami. Tvarus požiūris padės ES pasiekti mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos tikslus ir kartu užkirsti kelią aplinkos 
blogėjimui, biologinės įvairovės nykimui ir netausiam išteklių naudojimui.

Pakeitimas 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) II priedo 1 dalies e punkte nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
pažangiųjų tinklų projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šias 

(c) II priedo 1 dalies e punkte nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
pažangiųjų tinklų projektų atveju projektas 
gerokai prisideda prie tvarumo užtikrinant 
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konkrečias funkcijas: šias konkrečias funkcijas:

Or. en

Pakeitimas 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) II priedo 3 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos 
transportavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šiuos tris 
konkrečius kriterijus:

(d) II priedo 3 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos 
transportavimo projektų atveju projektas 
padeda siekti tvarumo ir gerokai prisideda 
užtikrinant šiuos tris konkrečius kriterijus:

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai neturėtų būti laisvai pasirenkami. Tvarus požiūris padės ES pasiekti mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos tikslus ir kartu užkirsti kelią aplinkos 
blogėjimui, biologinės įvairovės nykimui ir netausiam išteklių naudojimui.

Pakeitimas 61
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) II priedo 4 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šiuos tris 
konkrečius kriterijus:

Išbraukta.

– anglies dioksido išmetimo išvengimo
mažomis sąnaudomis, kartu užtikrinant 
energijos tiekimo saugumą;
– anglies dioksido transportavimo 
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patikimumo ir saugumo didinimo;
– veiksmingo išteklių naudojimo 
užtikrinant skirtingų CO2 šaltinių ir 
saugojimo vietų sujungimą, naudojant 
bendrą infrastruktūrą ir sumažinant 
aplinkai tenkančią naštą ir riziką.

Or. en

Pakeitimas 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) II priedo 4 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šiuos tris 
konkrečius kriterijus:

(e) II priedo 4 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo projektų atveju projektas 
padeda siekti tvarumo ir gerokai prisideda 
užtikrinant šiuos tris konkrečius kriterijus:

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai neturėtų būti laisvai pasirenkami. Tvarus požiūris padės ES pasiekti mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos tikslus ir kartu užkirsti kelią aplinkos 
blogėjimui, biologinės įvairovės nykimui ir netausiam išteklių naudojimui.

Pakeitimas 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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. taupyti ir 
efektyviai vartoti energiją, gaminti 
daugiau atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos, integruoti rinką, užtikrinti 
konkurenciją, tvarumą ir tiekimo saugumą, 
atsižvelgti į 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

Pakeitimas 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki kiekvienų metų, einančių po metų, 
kuriais pagal 4 straipsnį atrenkamas bendro 
intereso projektas, kovo 31 d. projekto 
rengėjai agentūrai pateikia kiekvieno II 
priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo projekto metinę 
ataskaitą arba, jei projektas priskiriamas II 
priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms, ataskaitą pateikia atitinkamai 
grupei. Šioje ataskaitoje nurodoma:

3. Iki kiekvienų metų, einančių po metų, 
kuriais pagal 4 straipsnį atrenkamas bendro 
intereso projektas, kovo 31 d. projekto 
rengėjai Komisijai ir agentūrai pateikia 
kiekvieno II priedo 1 ir 2 dalyse 
nurodytoms kategorijoms priskiriamo 
projekto metinę ataskaitą arba, jei projektas 
priskiriamas II priedo 3 ir 4 dalyse 
nurodytoms kategorijoms, ataskaitą 
pateikia atitinkamai grupei. Šioje 
ataskaitoje nurodoma:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo Komisija turėtų būti informuojama apie aspektus, nurodytus agentūros 
pateiktoje konsoliduotoje ataskaitoje, parengtoje pagal 4 dalį.
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Pakeitimas 65
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus 
metus:

Išbraukta.

(a) To projekto rengėjas priima 
investicijas iš vieno ar kelių kitų 
operatorių ar investuotojų tam, kad 
projektas būtų įgyvendintas. Sistemos 
operatorius, kurio teritorijoje naudojamos 
investicijos, įgyvendinimo operatoriui (-
iams) ar investuotojui (-ams) pateikia 
investicijai įdiegti visą būtiną informaciją, 
prijungia naują turtą prie perdavimo 
tinklo ir apskritai imasi visų veiksmų 
siekdamas palengvinti investicijos 
įdiegimą ir užtikrina saugų, patikimą ir 
veiksmingą bendro intereso projekto 
taikymą ir jo techninės priežiūros 
atlikimą.
(b) Komisija gali paskelbti kvietimą teikti 
pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet 
kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti 
projektą atsižvelgiant į nustatytą 
tvarkaraštį.

Or. en

Pakeitimas 66
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Komisija gali paskelbti kvietimą teikti (b) Komisija gali vienai ar kelioms 
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pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet 
kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti 
projektą atsižvelgiant į nustatytą 
tvarkaraštį.

atitinkamoms valstybėms narėms 
paskelbti nuomonę, kurioje būtų aptarta 
galimybė paskelbti kvietimą teikti 
pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet 
kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti 
projektą atsižvelgiant į nustatytą 
tvarkaraštį.

Or. en

Pakeitimas 67
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai.
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą.

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai.

Or. it
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Pakeitimas 69
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija 
gali ne ilgesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija, 
susitarusi su atitinkamomis valstybėmis 
narėmis, gali ne ilgesniam nei vienerių 
metų laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

Or. en

Pakeitimas 70
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija 
gali ne ilgesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija, 
susitarusi su atitinkamomis valstybėmis 
narėmis, gali ne ilgesniam nei vienerių 
metų laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

Or. en

Pakeitimas 71
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos koordinatorius pasirenkamas 
atsižvelgiant į jo arba jos patirtį, susijusią 

3. Europos koordinatorius pasirenkamas 
susitarus su atitinkamomis valstybėmis 
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su tam tikromis užduotimis, kurios jam 
arba jai paskiriamos įgyvendinant tam tikrą 
(-us) projektą (-us).

narėmis, atsižvelgiant į jo arba jos patirtį, 
susijusią su tam tikromis užduotimis, 
kurios jam arba jai paskiriamos 
įgyvendinant tam tikrą (-us) projektą (-us).

Or. en

Pakeitimas 72
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendro intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios nacionalinės svarbos statusas 
ir į šį jų statusą atsižvelgiama taikant 
leidimų išdavimo procedūras, jeigu ir taip, 
kaip šis statusas užtikrinamas nacionalinės 
teisės aktais, kurie taikomi atitinkamo tipo 
energetikos infrastruktūrai.

1. Bendro intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios nacionalinės svarbos statusas 
ir į šį jų statusą atsižvelgiama taikant 
regioninio planavimo, leidimų išdavimo,
poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio 
poveikio aplinkai vertinimo procedūras, 
jeigu šis statusas tokia pat forma 
užtikrinamas nacionalinės teisės aktais, 
kurie taikomi atitinkamo tipo energetikos 
infrastruktūrai.

Or. ro

Pakeitimas 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendro intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios nacionalinės svarbos statusas 
ir į šį jų statusą atsižvelgiama taikant 
leidimų išdavimo procedūras, jeigu ir taip, 
kaip šis statusas užtikrinamas nacionalinės 
teisės aktais, kurie taikomi atitinkamo tipo 

1. Bendro intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios nacionalinės svarbos statusas 
ir į šį jų statusą atsižvelgiama taikant 
leidimų išdavimo procedūras, įskaitant 
erdvės planavimo ir poveikio aplinkai 
vertinimo procedūras, jeigu šis statusas 
tokia pat forma užtikrinamas nacionalinės 
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energetikos infrastruktūrai. teisės aktais, kurie taikomi atitinkamo tipo 
energetikos infrastruktūrai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti atvejų, kai dėl erdvės planavimo gerokai vilkinamas naujos infrastruktūros 
įrengimas, ir siekiant užtikrinti, kad aptariamu pasiūlymu būtų integruotos procedūros ir 
sutrumpintas infrastruktūros projektų įgyvendinimo laikas, pasiūlyme reikia konkrečiai 
nurodyti, kad aukščiausios nacionalinės svarbos statusas turėtų būti suteiktas ir erdvės 
planavimo bei poveikio aplinkai vertinimo procedūroms ir kad į šį statusą turėtų būti 
ypatingai atsižvelgiama.

Pakeitimas 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priėmus Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą atitinkamose valstybėse 
narėse nustatomas šių projektų viešasis 
interesas ir jų reikalingumas ir šį 
nustatymą pripažįsta visos atitinkamos 
šalys.

2. Priėmus Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą atitinkamose valstybėse 
narėse nustatomas šių projektų viešasis 
interesas ir šį nustatymą pripažįsta visos 
atitinkamos šalys.

Or. en

Pakeitimas 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia 
gaires, skirtas padėti valstybėms narėms 
nustatyti ir įgyvendinti tinkamas priemones 
ir užtikrinti nuoseklų pagal ES teisės aktus 



PE486.154v01-00 38/74 AM\897582LT.doc

LT

intereso projektams numatytų poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrų taikymą.

bendro intereso projektams numatytų 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų 
taikymą, ir stebi, kaip šios gairės 
taikomos.

Or. en

Pakeitimas 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į Direktyvos 92/43/EB 6 
straipsnio 4 dalyje ir Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje 
nagrinėjamą poveikį aplinkai, bendro 
intereso projektai laikomi viešo intereso 
projektais ir gali būti laikomi viršesnio 
viešojo intereso projektais, jei tenkinamos 
visos šiose direktyvose numatytos sąlygos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pastraipa išbraukta kaip perteklinė.

Pakeitimas 77
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į Direktyvos 92/43/EB 6 
straipsnio 4 dalyje ir Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje 
nagrinėjamą poveikį aplinkai, bendro 
intereso projektai laikomi viešo intereso 
projektais ir gali būti laikomi viršesnio 

Atsižvelgiant į Direktyvos 92/43/EB 6 
straipsnio 4 dalyje ir Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje 
nagrinėjamą poveikį aplinkai, bendro 
intereso projektai atitinka visas šiose 
direktyvose numatytas sąlygas.
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viešojo intereso projektais, jei tenkinamos
visos šiose direktyvose numatytos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 78
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija turėtų pateikti nuomonę 
pagal Direktyvą 92/43/EB, ji ir pagal 9 
straipsnį nustatyta kompetentinga 
institucija turi užtikrinti, kad sprendimas, 
ar projektas yra viršesnio viešojo intereso 
projektas, būtų priimtas per laikotarpį, 
nustatytą pagal 11 straipsnio 1 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija turėtų pateikti nuomonę pagal 
Direktyvą 92/43/EB, ji ir pagal 9 straipsnį 
nustatyta kompetentinga institucija turi 
užtikrinti, kad sprendimas, ar projektas yra 
viršesnio viešojo intereso projektas, būtų 
priimtas per laikotarpį, nustatytą pagal 1 
dalį.

Jei Komisija turėtų pateikti nuomonę pagal 
Direktyvą 92/43/EB, ji ir pagal 9 straipsnį 
nustatyta kompetentinga institucija turi 
imtis priemonių užtikrinti, kad sprendimas, 
ar projektas yra viršesnio viešojo intereso 
projektas, būtų priimtas per laikotarpį, 
nustatytą pagal 11 straipsnio 1 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 80
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos kiekviena valstybė narė 
paskiria vieną nacionalinę kompetentingą 
instituciją, atsakingą už leidimų bendro 
intereso projektams išdavimo proceso 
palengvinimą ir koordinavimą ir už 
atitinkamų šiame skyriuje apibrėžto
leidimų išdavimo proceso užduočių 
vykdymą.

1. Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos kiekviena valstybė narė 
paskiria vieną nacionalinę kompetentingą 
instituciją, atsakingą už leidimų bendro 
intereso projektams išdavimo proceso 
palengvinimą ir koordinavimą, už 
atitinkamų leidimų išdavimo proceso 
užduočių vykdymą ir už bendro intereso 
projektų rezultatyvumo auditų priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) taikydama integruotą schemą: 
kompetentingos institucijos priimtas 
bendrasis sprendimas yra vienintelis 
privalomas sprendimas, kuris priimamas 
taikant teisės aktų nustatytą leidimų 
išdavimo procedūrą. Jeigu kitos institucijos 
yra susijusios su projektu, pastarosios, 
atsižvelgdamos į nacionalinius teisės aktus, 
gali pareikšti savo nuomonę, kuri
naudojama taikant procedūrą ir į kurią 
atsižvelgia kompetentinga institucija;

(a) taikydama integruotą schemą: 
kompetentingos institucijos priimtas 
bendrasis sprendimas yra vienintelis 
privalomas sprendimas, kuris priimamas 
taikant teisės aktų nustatytą leidimų 
išdavimo procedūrą. Jeigu kitos institucijos 
yra susijusios su projektu, pastarosios, 
atsižvelgdamos į nacionalinius teisės aktus, 
pareiškia savo nuomonę, kuri naudojama 
taikant procedūrą ir į kurią atsižvelgia 
kompetentinga institucija;

Or. en

Pakeitimas 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage



AM\897582LT.doc 41/74 PE486.154v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) taikydama koordinuotą tvarką: 
bendrasis sprendimas gali apimti įvairius 
pavienius privalomus sprendimus, kuriuos 
priima kompetentinga institucija ir kitos 
susijusios institucijos. Kompetentinga 
institucija kiekvienu konkrečiu atveju 
nustato pagrįstą galutinį terminą, per kurį 
turi būti priimami pavieniai sprendimai. 
Kompetentinga institucija gali priimti 
pavienį sprendimą kitos atitinkamos 
nacionalinės institucijos vardu, jeigu ši 
institucija sprendimo nepriima iki galutinio 
termino ir jeigu vėlavimo negalima 
tinkamai pagrįsti. Kompetentinga 
institucija gali panaikinti pavienį kitos 
nacionalinės institucijos sprendimą, jeigu ji 
laiko, kad šis sprendimas nepakankamai 
pagrįstas įrodymais, kuriuos pateikė 
atitinkama institucija. Kompetentinga 
institucija užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.

(b) taikydama koordinuotą tvarką: 
bendrasis sprendimas gali apimti įvairius 
pavienius privalomus sprendimus, kuriuos 
priima kompetentinga institucija ir kitos 
susijusios institucijos. Kompetentinga 
institucija kiekvienu konkrečiu atveju 
nustato pagrįstą galutinį terminą, per kurį 
turi būti priimami pavieniai sprendimai. 
Kompetentinga institucija gali priimti 
pavienį sprendimą kitos atitinkamos 
nacionalinės institucijos vardu, jeigu ši 
institucija sprendimo nepriima iki galutinio 
termino ir jeigu vėlavimo negalima 
tinkamai pagrįsti. Kompetentinga 
institucija gali panaikinti pavienį kitos 
nacionalinės institucijos sprendimą, jeigu 
vėliau atlikus pakartotinę analizę 
paaiškėja, kad šis sprendimas 
nepakankamai pagrįstas įrodymais, kuriuos 
pateikė atitinkama institucija. 
Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
būtų laikomasi tarptautiniuose ir Sąjungos 
teisės aktuose nustatytų susijusių 
reikalavimų, be to, ji turi tinkamai pagrįsti 
savo sprendimą ir šį sprendimą bei jo 
pagrindimą, įskaitant atitinkamus 
įrodymus, paskelbti viešai.

Or. en

Pakeitimas 83
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) taikydama koordinuotą tvarką: 
bendrasis sprendimas gali apimti įvairius 

(b) taikydama koordinuotą tvarką: 
bendrasis sprendimas gali apimti įvairius 
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pavienius privalomus sprendimus, kuriuos 
priima kompetentinga institucija ir kitos 
susijusios institucijos. Kompetentinga 
institucija kiekvienu konkrečiu atveju 
nustato pagrįstą galutinį terminą, per kurį 
turi būti priimami pavieniai sprendimai. 
Kompetentinga institucija gali priimti 
pavienį sprendimą kitos atitinkamos 
nacionalinės institucijos vardu, jeigu ši
institucija sprendimo nepriima iki 
galutinio termino ir jeigu vėlavimo 
negalima tinkamai pagrįsti. Kompetentinga 
institucija gali panaikinti pavienį kitos 
nacionalinės institucijos sprendimą, jeigu ji 
laiko, kad šis sprendimas nepakankamai 
pagrįstas įrodymais, kuriuos pateikė 
atitinkama institucija. Kompetentinga 
institucija užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.

pavienius privalomus sprendimus, kuriuos 
priima kompetentinga institucija ir kitos 
susijusios institucijos. Kompetentinga 
institucija, konsultuodamasi su kitomis 
atitinkamomis institucijomis, kiekvienu 
konkrečiu atveju nustato pagrįstą galutinį 
terminą, per kurį gali būti priimami 
pavieniai sprendimai, ir atitinkamai gautą 
bendrą laikotarpį leidimams išduoti. 
Kompetentinga institucija stebi, kaip 
atitinkamos institucijos laikosi galutinių 
terminų. Jeigu atitinkama institucija
mano, kad ji iki galutinio termino 
sprendimo nepriims, ta institucija apie tai 
informuoja kompetentingą instituciją ir 
nurodo vėlavimo priežastis.
Kompetentinga institucija gali priimti 
pavienį sprendimą kitos atitinkamos 
nacionalinės institucijos vardu, jeigu 
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) taikydama bendradarbiavimo tvarką: 
bendrasis sprendimas gali apimti įvairius 
pavienius privalomus sprendimus, 
kuriuos priima kompetentinga institucija 
ir kitos susijusios institucijos. 
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Kompetentinga institucija, 
konsultuodamasi su kitomis 
atitinkamomis institucijomis, kiekvienu 
konkrečiu atveju nustato pagrįstą galutinį 
terminą, per kurį gali būti priimami 
pavieniai sprendimai, ir atitinkamai gautą 
bendrą laikotarpį leidimams išduoti. 
Kompetentinga institucija stebi, kaip 
atitinkamos institucijos laikosi galutinių 
terminų. Jeigu atitinkama institucija 
mano, kad ji iki galutinio termino 
sprendimo nepriims, ta institucija apie tai 
informuoja kompetentingą instituciją ir 
nurodo vėlavimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 85
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės siekia užtikrinti, kad 
apeliacijos užginčyti materialinį ar 
procesinį bendrojo sprendimo teisėtumą 
būtų nagrinėjamos veiksmingiausiu būdu.

4. Valstybės narės siekia užtikrinti, kad 
apeliacijos užginčyti materialinį ar 
procesinį bendrojo sprendimo teisėtumą 
būtų nagrinėjamos sparčiausiu ir
veiksmingiausiu būdu.

Or. it

Pakeitimas 86
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės siekia užtikrinti, kad
apeliacijos užginčyti materialinį ar 
procesinį bendrojo sprendimo teisėtumą 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
apeliacijos, įskaitant piliečių atstovų ar 
aplinko apsaugos NVO apeliacijas,
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būtų nagrinėjamos veiksmingiausiu būdu. kuriomis siekiama užginčyti materialinį ar 
procesinį bendrojo sprendimo teisėtumą,
būtų nagrinėjamos nediskriminuojamai, 
vienodomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš pateikiant pagal 1 dalies a punktą 
kompetentingai institucijai paraiškos 
dokumentus, projekto rengėjas arba, jeigu 
taip nustatyta nacionalinės teisės aktais, 
kompetentinga institucija organizuoja bent 
vieną viešą konsultaciją. Organizuojant 
viešą konsultaciją VI priedo 2 dalies a 
punkte nurodytos suinteresuotosios šalys 
ankstyvame etape informuojamos apie 
projektą ir nustatoma tinkamiausia vieta ar 
maršrutas ir susiję klausimai, kurie turi būti 
aptarti paraiškos dokumentuose. 
Būtiniausios šios viešos konsultacijos 
ypatybės nurodytos VI priedo 4 dalyje. 
Prieš pateikdamas paraiškos dokumentus 
projekto rengėjas parengia ataskaitą, 
kurioje apibendrina su visuomenės 
dalyvavimu susijusios veiklos rezultatus, ir 
kartu su paraiškos dokumentais pateikia ją 
kompetentingai institucijai, kuri į šiuos 
rezultatus tinkamai atsižvelgia priimdama 
bendrąjį sprendimą.

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 1 
dalies a punktą kompetentingai institucijai 
paraiškos dokumentus, projekto rengėjas 
arba, jeigu taip nustatyta nacionalinės 
teisės aktais, kompetentinga institucija 
organizuoja bent dvi viešas konsultacijas. 
Pirmoji konsultacija surengiama per 
pirmuosius šešis procedūros iki paraiškos 
pateikimo mėnesius. Organizuojant viešą 
konsultaciją VI priedo 2 dalies a punkte 
nurodytos suinteresuotosios šalys 
informuojamos apie projektą ir nustatoma 
tinkamiausia vieta ar maršrutas, įvairios 
techninės galimybės ir susiję klausimai, 
kurie turi būti aptarti paraiškos 
dokumentuose. Būtiniausios šios viešos 
konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 
4 dalyje. Prieš pateikdamas paraiškos 
dokumentus projekto rengėjas parengia 
ataskaitą, kurioje apibendrina su 
visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos 
rezultatus, ir kartu su paraiškos 
dokumentais pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kuri į šiuos rezultatus tinkamai 
atsižvelgia priimdama bendrąjį sprendimą.

Or. en
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Pakeitimas 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu projektai galėtų padaryti didelį 
žalingą poveikį vienoje ar daugiau 
kaimyninių valstybių narių ir jeigu 
taikomas Direktyvos 85/337/EEB 7 
straipsnis ir Espo konvencija, atitinkama 
informacija pateikiama kaimyninės 
valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai 
institucijai. Kaimyninės (-ų) valstybės (-ių) 
narės (-ių) kompetentinga institucija 
nurodo, ar ji pageidauja dalyvauti 
atitinkamoje viešų konsultacijų 
procedūroje.

6. Jeigu projektai galėtų padaryti didelį 
žalingą poveikį vienoje ar daugiau 
kaimyninių valstybių narių ir jeigu 
taikomas Direktyvos 2001/42/EB 7 
straipsnis, Direktyvos 85/337/EEB 7 
straipsnis arba Espo konvencija, 
atitinkama informacija pateikiama 
kaimyninės valstybės (-ių) narės (-ių) 
kompetentingai institucijai. Kaimyninės (-
ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentinga 
institucija nurodo, ar ji pageidauja 
dalyvauti atitinkamoje viešų konsultacijų 
procedūroje.

Or. en

Pakeitimas 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu projektai galėtų padaryti didelį
žalingą poveikį vienoje ar daugiau 
kaimyninių valstybių narių ir jeigu 
taikomas Direktyvos 85/337/EEB 7 
straipsnis ir Espo konvencija, atitinkama 
informacija pateikiama kaimyninės 
valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai 
institucijai. Kaimyninės (-ų) valstybės (-ių) 
narės (-ių) kompetentinga institucija 
nurodo, ar ji pageidauja dalyvauti 
atitinkamoje viešų konsultacijų 
procedūroje.

6. Jeigu projektai galėtų turėti žalingą 
poveikį aplinkai vienoje ar daugiau 
kaimyninių valstybių narių ir jeigu 
taikomas Direktyvos 85/337/EEB 7 
straipsnis ir Espo konvencija, atitinkama 
informacija pateikiama kaimyninės 
valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai 
institucijai. Kaimyninės (-ų) valstybės (-ių) 
narės (-ių) kompetentinga institucija 
nurodo, ar ji pageidauja dalyvauti 
atitinkamoje viešų konsultacijų 
procedūroje.

Or. lt



PE486.154v01-00 46/74 AM\897582LT.doc

LT

Pakeitimas 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, projekto rengėjai susijusią 
informaciją skelbia kitomis tinkamomis 
informavimo priemonėmis, kuriomis 
laisvai gali naudotis visuomenė.

Be to, projekto rengėjai susijusią 
informaciją skelbia kitomis tinkamomis 
informavimo priemonėmis, kurios 
užtikrina tinkamą visuomenės 
informavimą apie projektą.

Or. lt

Pakeitimas 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės nustato kompensacijų 
mokėjimo savivaldybėms, kurios nukenčia 
nuo bendro intereso ir kitų nacionalinių 
projektų energetikos infrastruktūros 
srityje, sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Šia paprasta priemone galima gerokai sutrumpinti leidimų išdavimo procedūrų trukmę 
nesikėsinant į ES subsidiarumo principą ir vietos savivaldybių galias, nes ši priemonė turės 
netiesioginį poveikį erdvės planavimo etapui, kuriuo dažniausiai vilkinamos leidimų išdavimo 
procedūros. Finansinės kompensacijos – galinga priemonė, kuria vietos savivaldybės 
(bendruomenės) bus motyvuojamos neprieštarauti, kad infrastruktūra būtų numatyta 
nacionalinio, regioninio ir vietos žemėnaudos planavimo dokumentacijoje.
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Pakeitimas 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimų išdavimo procesas trunka ne 
ilgiau kaip trejus metus ir jį sudaro du 
etapai:

1. Leidimų išdavimo procesas turėtų trukti
ne ilgiau kaip trejus metus ir jį turėtų 
sudaryti du etapai:

Or. en

Pakeitimas 93
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimų išdavimo procesas trunka ne 
ilgiau kaip trejus metus ir jį sudaro du 
etapai:

1. Leidimų išdavimo procesą sudaro du 
etapai, o į pateiktą paraiškos bylą 
kompetentinga institucija atsižvelgia 
prioriteto tvarka:

Or. en

Pakeitimas 94
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūra iki paraiškos pateikimo, t. y. 
laikotarpis nuo leidimų išdavimo proceso 
pradžios iki kompetentingai institucijai 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos, neturi viršyti dvejų metų.

(a) procedūra iki paraiškos pateikimo, t. y. 
laikotarpis nuo leidimų išdavimo proceso 
pradžios iki kompetentingai institucijai 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos.

Or. en
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Pakeitimas 95
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Teisės aktais nustatyta leidimų 
išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos iki dienos, kurią kompetentinga 
institucija priima bendrąjį sprendimą, 
neturi viršyti vienerių metų. Valstybės 
narės, jeigu laiko esant reikalinga, gali 
nustatyti ankstesnę galutinio termino 
datą.

(b) Teisės aktais nustatyta leidimų 
išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos iki dienos, kurią kompetentinga 
institucija priima bendrąjį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 96
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies a punktą per vieną mėnesį 
nuo leidimų išdavimo proceso pradžios 
kompetentinga institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis 
institucijomis, nustato informacijos, kurią 
teikdamas paraišką dėl bendrojo sprendimo 
turi pateikti projekto rengėjas, turinį ir 
išsamumo lygį. Nustatant šiuos duomenis 
remiamasi VI priedo 1 dalies e punkte 
nurodytu kontroliniu sąrašu. Šiuo tikslu 
surengiamas bent vienas kompetentingos 
institucijos ir projekto rengėjo ir, jeigu 
kompetentinga institucija laiko esant 
reikalinga, kitų institucijų ir susijusių 
suinteresuotųjų šalių posėdis. Ne vėliau nei 
po vieno mėnesio nuo posėdžio parengiami 

2. Pagal 1 dalies a punktą kompetentinga 
institucija, glaudžiai bendradarbiaudama su 
kitomis susijusiomis institucijomis, nustato 
informacijos, kurią teikdamas paraišką dėl 
bendrojo sprendimo turi pateikti projekto 
rengėjas, turinį ir išsamumo lygį. Nustatant 
šiuos duomenis remiamasi VI priedo 1 
dalies e punkte nurodytu kontroliniu 
sąrašu. Šiuo tikslu surengiamas bent vienas 
kompetentingos institucijos ir projekto 
rengėjo ir, jeigu kompetentinga institucija 
laiko esant reikalinga, kitų institucijų ir 
susijusių suinteresuotųjų šalių posėdis. Ne 
vėliau nei po vieno mėnesio nuo posėdžio 
parengiami išsamūs paraiškos metmenys, į 
kuriuos įtraukiami šio posėdžio rezultatai, 
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išsamūs paraiškos metmenys, į kuriuos 
įtraukiami šio posėdžio rezultatai, o 
metmenys nusiunčiami projekto rengėjui ir 
paskelbiami viešai.

o metmenys nusiunčiami projekto rengėjui 
ir paskelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 97
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalies a punktą kompetentinga
institucija, glaudžiai bendradarbiaudama su 
projekto rengėju ir kitomis susijusiomis 
institucijomis ir atsižvelgdama į veiklos, 
vykdomos pagal šio straipsnio 2 dalį, 
rezultatus, per tris mėnesius nuo leidimų 
išdavimo proceso pradžios parengia 
išsamų leidimų išdavimo proceso 
tvarkaraštį, kuriame bent jau nurodo:

Kompetentinga institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su projekto rengėju ir 
kitomis susijusiomis institucijomis ir 
atsižvelgdama į veiklos, vykdomos pagal 
šio straipsnio 2 dalį, rezultatus, parengia 
išsamų leidimų išdavimo proceso 
tvarkaraštį, kuriame bent jau nurodo:

Or. en

Pakeitimas 98
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu pasibaigia bendrajam sprendimui 
priimti nustatytas galutinis terminas, 
kompetentinga institucija kompetentingai 
grupei nurodo priemones, kurių imtasi 
arba kurių turi būti imamasi, siekiant kuo 
greičiau užbaigti leidimų išdavimo 
procesą. Grupė gali prašyti 
kompetentingos institucijos reguliariai 
informuoti apie šioje srityje daromą 

Išbraukta.
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pažangą.

Or. en

Pakeitimas 99
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pirmiau pateiktose nuostatose 
nustatytais galutiniais terminais 
nepažeidžiami pagal tarptautinius ir 
Sąjungos teisės aktus prisiimti 
įsipareigojimai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 100
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Bendro intereso projektų prioritetinio 
statuso ir leidimų išdavimo proceso 
stebėjimas
1. Kompetentinga institucija ir 
atitinkamos nacionalinės institucijos 
grupės posėdžiuose atsiskaito dėl leidimų
išdavimo procedūrų pažangos 
įgyvendinant bendro intereso projektus.
2. Europos Komisija steigia, rengia ir 
skelbia apdovanojimų įteikimą – jie 
įteikiami ribotam kompetentingų 
institucijų ir jų darbuotojų skaičiui, 
pripažįstant pavyzdinius leidimų išdavimo 
procedūrų vykdymo rezultatus, susijusius 
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su suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu, 
novatoriškos praktikos taikymu ir bendru 
veiksmingumu. Šis apdovanojimas taip 
pat gali būti teikiamas už valstybių narių 
įdiegtas nacionalines ir tarpvalstybines 
keitimosi geriausia patirtimi ir gebėjimų 
ugdymo sistemas energetikos 
infrastruktūros leidimų išdavimo srityje.
3. Per 10 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo valstybės narės Komisijai ir 
regioninėms grupėms atsiskaito dėl 
priemonių, įgyvendintų pagal 8 straipsnio 
3 ir 4 dalis, 9 straipsnio 1 dalį, 2 dalies b 
punktą, 3 ir 4 dalis ir 10 straipsnio 1 dalį. 
Komisija stebi daromą pažangą ir per 2 
mėnesius valstybėms narėms praneša, ar 
reikia imtis taisomųjų priemonių.
4. Jeigu nurodytų priemonių valstybės 
narės neįgyvendina per 3 mėnesius nuo 3 
dalyje (naujoje) nurodyto Komisijos 
pranešimo arba kompetentinga institucija 
ir atitinkamos institucijos pagal 9 
straipsnio 1 dalį ir 2 dalies b punktą per 2 
mėnesius neįvykdo 11 straipsnio 6 dalyje 
ir 11a straipsnio (naujo) 1 ir 3 dalyse 
išdėstytų atsiskaitymo reikalavimų, 
valstybėms narėms Komisija taiko 
sankcijas pagal 5 dalį.
5. Remdamasi 4 dalimi, Komisija gali 
sustabdyti ES finansinę paramą, kaip 
nustatyta 15 straipsnyje, teikiamą 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje 
vykdomiems projektams.

Or. en

Pagrindimas

Leidimų išdavimo procedūrų vilkinimas buvo nurodytas kaip pagrindinė tarpvalstybinės 
infrastruktūros plėtros kliūtis, vidutiniškai trunkanti 12 metų. Kadangi 3 metų galutinio 
termino laikymasis gali turėti neigiamą poveikį leidimų išdavimo procedūroms, reikalingos 
kitos teigiamos ir neigiamos paskatos, kad ši svarbi vilkinimo ir blokavimo priežastis būtų 
pašalinta. Valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų 
administracinių ir organizacinių sąlygų, siekdamos, kad leidimų išdavimo procesas vyktų 
greičiau, o ištekliai nacionaliniu lygmeniu būtų naudojami ekonomiškiau ir veiksmingiau.
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Pakeitimas 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 šešis mėnesius 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 ir atitinka IV 
priede išdėstytas taisykles bei rodiklius.
EPSOT vykdo plačias konsultacijas, į 
kurias įtraukiamos bent jau visiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančios organizacijos 
ir, jeigu manoma, kad tai tikslinga – patys 
suinteresuotieji subjektai, nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir kitos 
nacionalinės institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Šiai metodikai parengti ne tik prireiks daugiau nei mėnesio dėl elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT vidaus sprendimų priėmimo procesų (žr. elektros energijos 
sektoriaus EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT įstatus), bet ir visos perdavimo sistemos 
operatorių išlaidos, patirtos prieš įsigaliojant šiam reglamentui, nebūtų tinkamos 
kompensuoti nacionalinių reguliavimo institucijų nustatomais tarifais. Be to, jei norima atlikti 
plačias konsultacijas, vieno mėnesio nepakanka.

Pakeitimas 102
Vladimir Urutchev
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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 darniajai visos energetikos 
sistemos sąnaudų ir naudos analizei 
Sąjungos lygiu atlikti, kai elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT pagal Reglamento 
714/2009 8 straipsnį ir Reglamentą 
715/2009 rengia kiekvieną dešimties metų 
tinklo plėtros planą, įskaitant II priedo 1 
dalies a–d punktuose ir 2 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamus
bendro intereso projektus. Metodika 
parengiama laikantis V priede nustatytų 
principų. Metodikoje taikomi kriterijai, 
susiję su sąnaudų ir naudos analize ir 
atitinkantys 4 straipsnio 2 dalyje ir IV 
priede išdėstytus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Metodika reguliariai atnaujinama ir 
tobulinama taikant šio straipsnio 1–5 
dalyse nustatytą procedūrą. Oficialiai 
pasitarusi su visoms suinteresuotosioms 
šalims atstovaujančiomis organizacijomis 
ir Komisija, agentūra, tinkamai 
pagrįsdama prašymą ir pateikdama 
tvarkaraštį, gali prašyti atlikti tokius 

6. Metodika kas dvejus metus atnaujinama 
ir tobulinama taikant šio straipsnio 1–5 
dalyse nustatytą procedūrą.
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atnaujinimus ir patobulinimus.

Or. en

Pagrindimas

Tai turi būti aiškus ir iš anksto apibrėžtas procesas, aiškus turi būti ir jo terminas, t. y. jis 
negali būti grindžiamas atsitiktiniu prašymu.

Pakeitimas 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visų sprendimų kopijas ir visą su 
kiekvienu sprendimu susijusią informaciją 
agentūra nedelsdama perduoda Komisijai. 
Šią informaciją galima perduoti suvestine 
forma. Komisija užtikrina neskelbtinos 
komercinės informacijos slaptumą.

7. Visų pagal 6 dalį priimtų sprendimų 
kopijas ir visą su kiekvienu sprendimu 
susijusią informaciją agentūra nedelsdama 
perduoda Komisijai. Šią informaciją 
galima perduoti suvestine forma. Komisija 
užtikrina neskelbtinos komercinės 
informacijos slaptumą.

Or. en

Pagrindimas

Aiškiai nurodoma, apie kokius sprendimus kalbama.

Pakeitimas 105
Sabine Wils

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 

1. II priedo 1 ir 2 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 
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reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 nauda aplinkai ir 
socialine nauda, tiekimo saugumu, 
solidarumu ar naujovėmis; ir

Or. en

Pakeitimas 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Projektams, kuriais veiksmingai 
prisidedama prie energijos vartojimo 
efektyvumo ir plačiai išsidėsčiusių 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos pajėgumų integravimo, teikiama 
bent du trečdaliai finansinės paramos, 
skirtos energetikos infrastruktūros 
projektams.

Or. en
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Pakeitimas 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) informacija apie einamąjį 
prioritetinių projektų sąrašą, sprendimų 
priėmimo proceso etapų apžvalga, 
regioninių grupių posėdžių datos ir 
darbotvarkės, o vėliau – jų protokolai ir 
priimti sprendimai.

Or. en

Pakeitimas 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvienam bendro intereso projektui 
skiriama bendro pobūdžio reguliariai 
atnaujinama informacija, įskaitant 
geografinę informaciją;

(a) kiekvienam bendro intereso projektui 
skiriama bendro pobūdžio reguliariai 
atnaujinama informacija, įskaitant 
reikiamą geografinę informaciją;

Or. en

Pakeitimas 110
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis

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 

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

kryptimis, siekiant baigti kurti vidaus rinką 
ir integruoti iš atsinaujinančių energijos 
išteklių pagamintą elektros energiją; 
izoliuotų salų elektros energijos sistemų 
jungtis su žemynu, siekiant suteikti 
galimybes naudotis integruota elektros 
energijos rinka, padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
skverbtį ir sudaryti galimybę 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
perduoti į žemyną.

Or. en

Pakeitimas 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 11 punktas

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;

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: visos;

Or. en

Pakeitimas 112
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) Elektros energijos magistralės: iki 
2020 m. turi būti nutiestos pirmosios 
elektros energijos magistralės, siekiant 
visoje Sąjungoje sukurti elektros energijos 
magistralių sistemą, ypač sujungiant 
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magistralių sistemą; regionus, turinčius didelių 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos pajėgumų ir akumuliavimo 
galimybių;

Or. en

Pakeitimas 113
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Tarpvalstybinis anglies dioksido 
tinklas: anglies dioksido transportavimo 
infrastruktūros tarp valstybių narių ir su 
kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis 
sukūrimas, siekiant sukurti anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo sistemą.

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: visos.

Or. en

Pakeitimas 114
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) anglies dioksido sektoriuje: Išbraukta.
(a) specialūs vamzdynai, išskyrus gavybos 
proceso vamzdynų tinklą, naudojami 
antropogeninės kilmės anglies dioksidui 
transportuoti daugiau nei iš vieno šaltinio 
(t. y. iš pramoninių įrenginių (įskaitant 
elektrines), kuriuose vykstant degimo 
procesui ar kitoms cheminėms 
reakcijoms, kurioms naudojami 
iškastiniai arba neiškastiniai junginiai, 
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kurių sudėtyje yra anglies, susidaro 
anglies dioksido dujos), skirti nuolatiniam 
geologiniam anglies dioksido saugojimui 
pagal Direktyvą 2009/31/EB;
(b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir susiję paviršiaus bei įleidimo įrenginiai;
(c) bet kokia įranga ar įrenginys, 
reikalingas tinkamam, saugiam ir 
veiksmingam atitinkamos sistemos 
eksploatavimui, įskaitant apsaugos, 
stebėjimo ir kontrolės sistemas.

Or. en

Pakeitimas 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai, 
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT.

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai ir kiti 
atitinkami suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo 
sistemos operatorius, tiekėjus, aplinkos 
apsaugos organizacijas ir vartotojams 
atstovaujančias organizacijas, taip pat 
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
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sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pakeitimas 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai, 
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT.

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių kompetentingų institucijų, 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
perdavimo sistemos operatorių atstovai, 
įsipareigoję bendradarbiauti regioniniu 
lygiu pagal Direktyvos 2009/72/EB 6 
straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
12 straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
elektros energijos sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pakeitimas 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų dujų projektų atveju kiekvieną 
grupę sudaro valstybių narių, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį ir 

II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų dujų projektų atveju kiekvieną 
grupę sudaro valstybių narių 
kompetentingų institucijų, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
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Reglamento (EB) Nr. 715/2009 12 
straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
dujų sektoriaus EPSOT.

Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 12 
straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
dujų sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pakeitimas 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekvieną grupę sudaro valstybių narių 
atstovai, su kiekvienu I priede nustatytu 
atitinkamu prioritetu susiję projekto 
rengėjai ir Komisija.

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekvieną grupę sudaro valstybių narių 
kompetentingų institucijų atstovai, su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai ir 
Komisija.

Or. en

Pakeitimas 119
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekvieną grupę sudaro valstybių narių 
atstovai, su kiekvienu I priede nustatytu 
atitinkamu prioritetu susiję projekto 
rengėjai ir Komisija.

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos 
transportavimo projektų atveju kiekvieną 
grupę sudaro valstybių narių atstovai, su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai ir 
Komisija.
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Or. en

Pakeitimas 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Atsižvelgdama į tai, kas būtina I priede 
nurodytam atitinkamam prioritetui 
įgyvendinti, kiekviena grupė kviečia ES 
kandidačių ir galimų kandidačių šalių 
nacionalinių administracijų ir reguliavimo 
institucijų atstovus, projekto rengėjus ir 
perdavimo sistemos operatorius, Europos 
ekonominės erdvės ir Europos laisvosios 
prekybos asociacijos valstybes nares, 
Energijos Bendrijos institucijas ir įmones, 
Europos Kaimynystės politikos šalis ir 
šalis, su kuriomis Sąjunga yra užmezgusi 
konkretų bendradarbiavimą energetikos 
srityje.

(3) Atsižvelgdama į tai, kas būtina I priede 
nurodytam atitinkamam prioritetui 
įgyvendinti, kiekviena grupė kviečia ES 
kandidačių ir galimų kandidačių šalių 
nacionalinių administracijų ir reguliavimo 
institucijų atstovus, projekto rengėjus, 
aplinkos apsaugos organizacijas ir 
perdavimo sistemos operatorius, Europos 
ekonominės erdvės ir Europos laisvosios 
prekybos asociacijos valstybes nares, 
Energijos Bendrijos institucijas ir įmones, 
Europos Kaimynystės politikos šalis ir 
šalis, su kuriomis Sąjunga yra užmezgusi 
konkretų bendradarbiavimą energetikos 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 121
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Atsižvelgdama į tai, kas būtina I priede 
nurodytam atitinkamam prioritetui 
įgyvendinti, kiekviena grupė kviečia ES 
kandidačių ir galimų kandidačių šalių 
nacionalinių administracijų ir reguliavimo 
institucijų atstovus, projekto rengėjus ir 
perdavimo sistemos operatorius, Europos 
ekonominės erdvės ir Europos laisvosios 

(3) Atsižvelgdama į tai, kas būtina I priede 
nurodytam atitinkamam prioritetui 
įgyvendinti, kiekviena grupė kviečia ES 
kandidačių ir galimų kandidačių šalių 
nacionalinių administracijų ir reguliavimo 
institucijų atstovus, projekto rengėjus, 
aplinkos apsaugos organizacijas ir 
perdavimo sistemos operatorius, Europos 
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prekybos asociacijos valstybes nares, 
Energijos Bendrijos institucijas ir įmones, 
Europos Kaimynystės politikos šalis ir 
šalis, su kuriomis Sąjunga yra užmezgusi 
konkretų bendradarbiavimą energetikos 
srityje.

ekonominės erdvės ir Europos laisvosios 
prekybos asociacijos valstybes nares, 
Energijos Bendrijos institucijas ir įmones, 
Europos Kaimynystės politikos šalis ir 
šalis, su kuriomis Sąjunga yra užmezgusi 
konkretų bendradarbiavimą energetikos 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kiekviena grupė konsultuojasi su 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus ir vartotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis ir 5 
straipsnio 2 dalyje nustatytų užduočių 
atveju – aplinkos apsaugos 
organizacijomis. Jeigu siekiant įvykdyti jos 
užduotis būtina, grupė gali organizuoti
svarstymą ar konsultacijas.

(4) Kiekviena grupė konsultuojasi su 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus ir vartotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis ir 
aplinkos apsaugos organizacijomis. Jeigu 
siekiant įvykdyti jos užduotis būtina, grupė 
organizuoja svarstymą ar konsultacijas.
Grupė reguliariai ir išsamiai informuoja 
visuomenę apie savo svarstymų etapą ir 
rezultatus ir prieš teikdama savo siūlomą 
sąrašą, kaip nurodyta 3 straipsnio 4 
dalyje, surengia svarstymą arba 
konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 123
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kiekviena grupė konsultuojasi su (4) Kiekviena grupė konsultuojasi su 



PE486.154v01-00 64/74 AM\897582LT.doc

LT

atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus ir vartotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis ir 5 
straipsnio 2 dalyje nustatytų užduočių 
atveju – aplinkos apsaugos 
organizacijomis. Jeigu siekiant įvykdyti 
jos užduotis būtina, grupė gali organizuoti 
svarstymą ar konsultacijas.

atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus ir vartotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis. Jeigu 
siekiant įvykdyti jos užduotis būtina, grupė 
gali organizuoti svarstymą ar konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 124
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektai turi būti įtraukti į 
naujausią turimą elektros energijos 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

(3) Visi po 2013 m. rugpjūčio 1 d. į ES 
sąrašą įtraukti II priedo 1 dalies a–d 
punktuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriami elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo bendro intereso projektai 
turi būti įtraukti į naujausią turimą elektros 
energijos sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pakeitimas 125
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Visi II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriami dujų perdavimo ir 
saugojimo projektai, kuriuos siūloma

(4) Visi II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriami dujų perdavimo ir 
saugojimo projektai, įtraukti į Sąjungos 
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įtraukti į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašus, tvirtinamus po 2013 m. rugpjūčio 
1 d., turi būti naujausio turimo dujų 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pagal Reglamento (EB) 
715/2009 8 straipsnį parengė dujų 
sektoriaus EPSOT, dalis.

bendro intereso projektų sąrašą po 2013 m. 
rugpjūčio 1 d., turi būti naujausio turimo 
dujų sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros plano, kurį pagal Reglamento (EB) 
715/2009 8 straipsnį parengė dujų 
sektoriaus EPSOT, dalis.

Or. en

Pakeitimas 126
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) II priedo 4 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriami siūlomi anglies dioksido 
transportavimo projektai pateikiami kaip 
daugiau nei dviejų valstybių narių 
parengto tarpvalstybinės anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo 
infrastruktūros sukūrimo plano, kurį 
atitinkamos valstybės narės ar šių 
valstybių narių paskirti subjektai pateikia 
Komisijai, dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 127
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
IV 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 

(b) elektros energijos akumuliavimo 
sektoriuje – įgyvendinus projektą 
sukuriami akumuliavimo pajėgumai, 
kuriuos naudojant suteikiama galimybė per 
metus pagaminti ne mažesnį nei 250 MW 
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gigavatvalandžių elektros energijos kiekį; galios ir 250 gigavatvalandžių per metus 
elektros energijos kiekį;

Or. en

Pakeitimas 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tvarumas matuojamas įvertinant 
elektros energijos tinklo infrastruktūros 
poveikį aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tvarumas matuojamas kaip projekto 
indėlis mažinant išmetamųjų teršalų, 
prisidedant prie elektros energijos gamybos 
iš atsinaujinančių energijos išteklių ar 
elektros energijos naudojimo dujoms 
gaminti ir biodujoms transportuoti, 
atsižvelgiant į numatomus klimato sąlygų 
pokyčius.

(d) tvarumas matuojamas įvertinant 
infrastruktūros poveikį aplinkai ir kaip 
projekto indėlis mažinant išmetamųjų 
teršalų, prisidedant prie elektros energijos 
gamybos iš atsinaujinančių energijos 
išteklių ar elektros energijos naudojimo 
dujoms gaminti ir biodujoms transportuoti, 
atsižvelgiant į numatomus klimato sąlygų 
pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 130
Yves Cochet, Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tvarumas įvertinamas pagal 
perdavimo ekologiškumą bei 
ekonomiškumą ir pagal infrastruktūros 
poveikį aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Metodika grindžiama Sąjungos elektros 
energijos ir dujų sistemų n+5, n+10, n+15, 
ir n+20 metais (n – analizės atlikimo 
metai) bendrų įvesties duomenų rinkiniu. 
Šį duomenų rinkinį turi sudaryti bent:

(1) Metodika grindžiama Sąjungos elektros 
energijos ir dujų sistemų n+5, n+10, n+15, 
n+20, n+30 ir n+40 metais (n – analizės 
atlikimo metai) bendrų įvesties duomenų 
rinkiniu. Šį duomenų rinkinį turi sudaryti 
bent:

Or. en

Pakeitimas 132
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
V 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 

(a) elektros energijos sektoriuje: paklausos 
scenarijai (ir valstybėse narėse, ir 
kaimyninėse trečiosiose šalyse), gamybos 
pajėgumai pagal naudojamos energijos tipą 
(biomasė, geoterminė, hidroenergija, dujos, 
branduolinė energija, nafta, kietasis kuras, 
vėjo energija, saulės energija, koncentruota 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 133
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
V 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), akumuliavimo galimybes, 
akumuliavimo ir perdavimo projektus, dėl 
kurių priimtas galutinis investavimo 
sprendimas ir kurių objektas turi būti 
atiduotas eksploatuoti iki n+5 metų 
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pabaigos;

Or. en

Pakeitimas 134
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) dujų sektorius: paklausos scenarijai, 
importas, kuro kainos (įskaitant akmens 
anglies, dujų ir naftos), anglies dioksido 
kainos, perdavimo tinklo sudėtis ir jo plėtra 
atsižvelgiant į visus naujus projektus, dėl 
kurių priimtas galutinis investavimo 
sprendimas ir kurių objektas turi būti 
atiduotas eksploatuoti iki n+5 metų 
pabaigos;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 
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atitinkamoms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant mokslininkus ir aplinkos 
apsaugos organizacijas, atstovaujančiomis 
organizacijomis ir paskelbiamas viešai. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

Or. en

Pakeitimas 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
normų.

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

Or. en

Pakeitimas 137
Rovana Plumb

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. 

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę, 
grindžiamą sąnaudomis visu projekto 
techninio įgyvendinimo laikotarpiu,
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas, energetikos infrastruktūros 
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Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų.

projektų statybos, eksploatavimo ir
eksploatacijos nutraukimo etapų ir, jei 
taikoma, atliekų tvarkymo sąnaudas. 
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų.

Or. ro

Pakeitimas 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) būsimoms investavimo į naujus elektros 
energijos gamybos ir perdavimo 
pajėgumus sąnaudoms projekto 
įgyvendinimo techniniu laikotarpiu;

(c) būsimoms investavimo į naujus elektros 
energijos gamybos ir perdavimo 
pajėgumus sąnaudoms projekto 
įgyvendinimo techniniu laikotarpiu, 
padarant būsimų sąnaudų prielaidas, 
grindžiamas ES tikslais ir sėkmingu jos 
energetikos sistemoje išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimo krypties 
įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 139
Yves Cochet, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) bendram ekosistemos paslaugų 
pagerėjimui ar pablogėjimui.

Or. en



PE486.154v01-00 72/74 AM\897582LT.doc

LT

Pakeitimas 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 7 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sistemos atsparumui, įskaitant 
atsparumą katastrofoms ir klimato 
poveikiui, ir sistemos saugumui, visų pirma 
Direktyvoje 2008/114/EB apibrėžtai 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūrai;

(b) sistemos atsparumui, įskaitant tiekimo 
saugumą, atsparumą katastrofoms ir 
klimato poveikiui, ir sistemos saugumui, 
visų pirma Direktyvoje 2008/114/EB 
apibrėžtai Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūrai;

Or. en

Pagrindimas

Tiekimo saugumas šiomis aplinkybėmis yra vienas iš svarbiausių aspektų.

Pakeitimas 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 

(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 reikia visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
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aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su bendru 
ekosistemos paslaugų pagerėjimu ar 
pablogėjimu, išmetamosiomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis ir 
įprastiniais į orą išmetamais teršalais arba 
tiekimo saugumu.

Or. en

Pakeitimas 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, žemės 
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 
piliečius, plačiąją visuomenę ir jų 
asociacijas, organizacijas ar grupes, 
nuolat informuojamos ir su jomis atvirai 
bei skaidriai tariamasi pirmaisiais projekto 
įgyvendinimo etapais. Jeigu reikia, 
kompetentinga institucija aktyviai remia 
veiksmus, kurių imasi projekto rengėjas.

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, žemės 
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 
piliečius, ir kitą suinteresuotą visuomenę 
2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo* prasme, nuolat informuojamos 
ir su jomis atvirai bei skaidriai tariamasi 
pirmaisiais projekto įgyvendinimo etapais. 
Jeigu reikia, kompetentinga institucija 
aktyviai remia veiksmus, kurių imasi 
projekto rengėjas.

Or. lt

Pakeitimas 143
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad viešos konsultacijos dėl bendro 
intereso projektų procedūros, jeigu 
įmanoma, būtų koncentruotos. 
Kiekvienose viešose konsultacijose 
aptariami visi su konkrečiu procedūros 
etapu susiję klausimai ir vykdant vieną 
viešą konsultaciją neturi būti nagrinėjamas 
daugiau nei vienas, su konkrečiu 
procedūros etapu susijęs klausimas. 
Viešoje konsultacijoje aptariami klausimai 
aiškiai nurodomi pranešime apie viešą 
konsultaciją.

(b) Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad viešos konsultacijos dėl bendro 
intereso projektų procedūros būtų kuo 
labiau koncentruotos. Kiekvienose viešose 
konsultacijose aptariami visi su konkrečiu 
procedūros etapu susiję klausimai ir 
vykdant vieną viešą konsultaciją neturi būti 
nagrinėjamas daugiau nei vienas, su 
konkrečiu procedūros etapu susijęs 
klausimas. Viešoje konsultacijoje aptariami 
klausimai aiškiai nurodomi pranešime apie 
viešą konsultaciją.

Or. it


