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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija siūlo peržiūrėti energetikos investicinių projektų pranešimų sistemą – ji siekia 
surinkti tinkamą informaciją apie planuojamas investicijas tam, kad Komisija galėtų stebėti 
infrastruktūros padėtį ir numatyti galimas problemas.

Nors ir pasiūlymas gana administracinio pobūdžio, juo pranešama apie galimą būsimų 
investicijų pobūdį ir ypatumus. Todėl svarbu toliau parėžti projektų poveikį aplinkai siekiant 
užtikrinti ir toliau skatinti, kad energetikos infrastruktūra būtų kuriama ir jos eksploatacija 
nutraukiama tvariai ir tausojant aplinką. 

Todėl nuomonės referentas rekomenduoja pakeisti pasiūlymą laikantis šių gairių:

 siekiant užtikrinti, kad energetikos sistema būtų vystoma tvariai, reikėtų atkreipti 
tinkamą dėmesį į siūlomų projektų poveikį aplinkai. Kartu su investiciniais projektais 
turėtų būti pateikiami poveikio aplinkai vertinimai, kaip, be kita ko, reikalaujama 
pagal Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo1; 

 infrastruktūros eksploatavimas galėtų būti nutraukiamas etapais, palaipsniui mažinant 
gamybos pajėgumus. Šiuo atveju turėtų būti pranešama ne tik apie galutinio uždarymo 
datą, bet taip pat apie tarpines laipsniško eksploatavimo nutraukimo datas;

 nutraukus infrastruktūros eksploatavimą gali prireikti teritorijos aplinką išvalyti nuo 
taršos. Todėl, jei reikia ir reikalaujama pagal konkrečius teisės aktus, panešime turėtų 
būti pateikiama informacija apie planuojamas aplinkos sutvarkymo priemones;

 siekiant išvengti, kad būtų pastatyti keli šiek tiek už ribinę talpą mažesnės talpos 
anglies dvideginio saugojimo įrenginiai, turėtų būti pranešama apie visus, bet kokios 
talpos anglies dvideginio saugojimo įrenginius.

Plačiau pažvelgus, nuomonės referentas pažymi, kad pagal esamus ES teisės aktus jau 
reikalaujama teikti ataskaitas ir pranešti apie investicijas ir infrastruktūrą. Siekiant išvengti 
ataskaitų teikimo prievolių dubliavimo, turėtų būti užtikrinta, kad tokios informacijos 
naudojimas būtų geriau koordinuojamas.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.; su pakeitimais
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atsižvelgiant į naujus politikos tikslus 
ir rinkos pokyčius, daugiau dėmesio reiktų 
skirti energetikos infrastruktūros 
investicijoms Bendrijoje, ypač stengiantis 
iš anksto numatyti problemas, 
populiarinant gerąją patirtį ir siekiant 
daugiau skaidrumo dėl būsimos 
energetikos sistemos plėtros Bendrijoje.

(5) Atsižvelgiant į naujus politikos tikslus 
ir rinkos pokyčius, daugiau dėmesio reiktų 
skirti energetikos infrastruktūros 
investicijoms Bendrijoje, ypač stengiantis 
iš anksto numatyti problemas, 
populiarinant gerąją patirtį ir siekiant 
daugiau skaidrumo dėl būsimos 
energetikos sistemos plėtros Bendrijoje. 
Siekiant užtikrinti, kad energetikos 
sistema būtų vystoma tvariai, reikėtų 
atkreipti tinkamą dėmesį į siūlomų 
projektų poveikį aplinkai. Kartu su 
investiciniais projektais turėtų būti 
pateikiami poveikio aplinkai vertinimai, 
kai to reikalaujama pagal specialius teisės 
aktus, taip pat turėtų būti nurodomos 
planuojamos aplinkos sutvarkymo 
priemonės.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) nuoroda į investicinio projekto 
poveikio aplinkai vertinimą, kai tokio 
poveikio vertinimo reikalaujama pagal 
specialius teisės aktus.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) numatyta eksploatavimo nutraukimo 
data.

(b) numatyta eksploatavimo nutraukimo 
data, įskaitant, jei reikia, atitinkamais 
atvejais, tarpines laipsniško 
infrastruktūros eksploatavimo 
nutraukimo datas;

Or. en

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) nuoroda į eksploatavimo nutraukimo 
projekto poveikio aplinkai vertinimą, kai 
tokio poveikio vertinimo reikalaujama 
pagal specialius teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) planuojamų aplinkos sutvarkymo 
priemonių sąrašas, kai tokio sutvarkymo 
reikalaujama pagal specialius teisės 
aktus.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 5.2 dalies įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Saugojimo įrenginiai (100 kt arba 
talpesnė saugojimo vieta arba 
kompleksas).

– Saugojimo įrenginiai (bet kokios talpos
saugojimo vieta arba kompleksas).

Or. en


