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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė sveikina Komisiją, pasiūliusią tinkamas transeuropinių energetikos tinklų 
plėtros gaires, ir mano, kad tai yra esminis žingsnis, kurį žengus Europos Sąjunga dar labiau 
sustiprės. Šiame pasiūlyme nustatomos tinkamu laiku vykdomos transeuropinių energetikos 
tinklų plėtros ir sąveikos taisyklės norint pasiekti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
iškeltus energetikos politikos tikslus, t. y. užtikrinti energijos vidaus rinkos veikimą, tiekimo 
Sąjungoje saugumą, skatinti energijos vartojimo veiksmingumą, naujų bei atsinaujinančių 
energijos rūšių plėtrą ir energetikos tinklų sąveiką. Nuomonės referentė mano, kad tai yra 
labai svarbus Europos Sąjungos saugumo klausimas.

Keletas ES valstybių narių tebėra priklausomos nuo vieno energijos tiekėjo, nors tai neatitinka 
gero valdymo principų. Tokiomis aplinkybėmis labai padidėja incidentų grėsmė tais atvejais, 
kai, pvz., tiekėjas susiduria su techninėmis problemomis. Tokia padėtis nėra tvari, todėl 
nuomonės referentė taip pat teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl kitos daugiametės 
finansinės programos (2014–2020 m.) „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, kuriame 
siūloma, inter alia, sukurti Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Pasinaudojant bendru 
40 mlrd. EUR dydžio fondu būtų įgyvendinti energetikos, transporto ir skaitmeninės 
infrastruktūros prioritetai. Iš šio fondo 9,1 mlrd. EUR skirta energetikai.

Pateiktame pasiūlyme Komisija siūlo nustatyti ribotą skaičių prioritetinių projektų, apimančių 
elektros energijos ir dujų tinklus bei naftos ir anglies dioksido transportavimo infrastruktūrą. 
Iš viso Komisija nustatė 12 prioritetinių infrastruktūros projektų ir sričių, susijusių su 
energetika.

Nuomonės referentė norėtų pabrėžti, kad pasiūlyme neapsiribota neatsinaujinančiaisiais 
energijos ištekliais. Remdamasi šiuo reglamentu ES galės įgyvendinti savo klimato ir 
energetikos tikslus: iki 2020 m. 20 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir 20 proc. padidinti galutinio 
energijos suvartojimo dalį energija iš atsinaujinančiųjų išteklių. Nuomonės referentė teigiamai 
vertina tai, kad šiame pasiūlyme dėmesys sutelkiamas į labai svarbų tvarios ir palankios
aplinkai energetikos politikos klausimą. Nuomonės referentė yra susirūpinusi, bet mano, kad 
Komisijos pasiūlymas yra parengtas gerai. Taip pat nuomonės referentė pabrėžia, kad žalą 
aplinkai darantys projektai neturėtų būti remiami. Vienas bendro intereso projektų vertinimo 
kriterijų yra tokių darbų tvarumo lygis. Šis kriterijus nustatomas įvertinant išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą ir elektros energijos tinklo 
infrastruktūros poveikį aplinkai. Nuomonės referentė mano, kad Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetas savo nuomonėje neturėtų daugiausia dėmesio skirti aplinkos klausimams, 
nes už šiuos klausimus atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
rengia savo nuomonę.

Nuomonės referentė mano, kad šiuos projektus įgyvendinti yra būtina norint pasiekti Sutartyje 
dėl Europos Sąjungos veikimo įtvirtintus energetikos politikos tikslus. Vis dėlto, ji taip pat 
mano, kad įgyvendinus tokius projektus energijos vartojimo kainos neturėtų didėti. Europos 
piliečiams reikalingas saugus energijos tiekimas, bet tai neturėtų turėti didelės įtakos energijos 
kainai. Nuomonės referentė apgailestauja, kad nebuvo atliktas išsamus tokių projektų 
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įgyvendinimo poveikio energijos kainoms tyrimas. Vis dėlto, įvertinus tokių projektų 
būtinybę ir teigiamą poveikį konkurencijai, galima tikėtis, kad energijos kainos mažės.

Apskritai prioritetinėms sritims ir projektams, apimantiems elektros energijos ir dujų tinklus 
bei naftos ir anglies dioksido transportavimo infrastruktūrą, reikėtų skirti 200 mlrd. EUR. 
Komisija mano, kad daugelį šių projektų finansuos privatūs investuotojai, nes finansiniu 
požiūriu jie pelningi. Vis dėlto kai kurie projektai skirti mažesnėms valstybėms narėms, todėl 
tokiais atvejais privatūs investuotojai gali būti nesuinteresuoti jų įgyvendinti, nes jų 
atsiperkamumo laikotarpis būtų per ilgas. Todėl Komisija numatė skirti 9,1 mlrd. EUR 
projektams, kurie nėra patrauklūs privatiems investuotojams, bet yra labai svarbūs Europos 
Sąjungos saugumui.

Apskritai nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlytą reglamentą ir tikisi, kad jis įsigalios 
laikantis pasiūlytų terminų. Nuomonės referentė ragina EP narius, Komisiją ir Tarybą veikti 
atsakingai ir reglamento priėmimo proceso nepaversti politiniu klausimu, nes tokiu atveju gali 
kilti grėsmė Europos Sąjungos saugumui.

Keliais toliau pateiktais pakeitimais siekiama pabrėžti energetikos infrastruktūros plėtros 
svarbą visai vidaus rinkai, ypač Europos įmonėms ir vartotojams. Du pakeitimai susiję su 
komunikacijos klausimu, t. y. su kalbomis, kuriomis turi būti pateikta infrastruktūros 
skaidrumo platforma, ir su projektų vykdytojų skelbiama reikalinga informacija.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos 
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 % 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 % ir 

(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, iki 20 % padidinti 
galutinio energijos suvartojimo dalį 
energija, pagaminama iš atsinaujinančiųjų 
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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;

išteklių (sujungiant regionus, kuriuose 
energijos iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių gamybos apimtys yra didelės ir
kurie turi galimybių saugoti elektros 
energiją) 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;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors vidaus rinka sukurta teisinėmis 
priemonėmis, kaip apibrėžta 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 
ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, 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;

(7) nors vidaus rinka sukurta teisinėmis 
priemonėmis, kaip apibrėžta 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 
ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, ji lieka susiskaidžiusi dėl 
nacionalinių energetikos tinklų jungčių 
nepakankamumo. Tačiau Sąjungos masto 
integruoti tinklai, nuo tinklo
eksploatavimo veiklos veiksmingai 
atskyrus tiekimo ir gamybos veiklą, yra 
svarbūs užtikrinant konkurencingą ir 
tinkamai veikiančią integruotą rinką, kad 
būtų skatinamas augimas, užimtumas ir 
tvari plėtra;

Pagrindimas

Trečiasis energijos rinkos liberalizavimo teisės aktų rinkinys – konkurencingos energijos 
rinkos ES pagrindas. Siekiant palengvinti trečiojo energijos rinkos teisės aktų rinkinio 
įgyvendinimą ir siekiant tikrai liberalizuotos energijos rinkos visoje ES, būtina pasinaudojant 
transeuropinėmis energetikos infrastruktūros gairėmis užtikrinti veiksmingą energijos 
gamybos ir tiekimo veiklos nuosavybės atskyrimą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vis labiau integruotoje energijos 
vidaus rinkoje būtinos aiškios ir skaidrios 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
taisyklės, siekiant paspartinti investicijas į 
tarpvalstybinę infrastruktūrą. 2011 m. 
vasario 4 d. Europos Vadovų Taryba 
priminė investicijoms į tinklus patrauklios 
reguliavimo sistemos kūrimo svarbą, 
nustatant finansavimo reikmes atitinkančių 
lygių tarifus, numatant atitinkamą su 
tarpvalstybinėmis institucijomis susijusių 
sąnaudų paskirstymą, kartu skatinant 
konkurenciją ir konkurencingumą, visų 
pirma Europos pramonės, ir atsižvelgiant į 
poveikį vartotojams;

(27) vis labiau integruotoje energijos 
vidaus rinkoje būtinos aiškios ir skaidrios 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
taisyklės, siekiant paspartinti investicijas į 
tarpvalstybinę infrastruktūrą, kad tai būtų 
naudinga ir Sąjungos įmonėms (ne tik 
MVĮ, kurioms aukštos energijos kainos 
gali sudaryti didelių kliūčių), ir 
vartotojams. 2011 m. vasario 4 d. Europos 
Vadovų Taryba priminė investicijoms į 
tinklus patrauklios reguliavimo sistemos 
kūrimo svarbą, nustatant finansavimo 
reikmes atitinkančių lygių tarifus, numatant 
atitinkamą su tarpvalstybinėmis 
institucijomis susijusių sąnaudų 
paskirstymą, kartu skatinant konkurenciją 
ir konkurencingumą, visų pirma Europos 
pramonės ir MVĮ, ir atsižvelgiant į poveikį 
vartotojams;

Pagrindimas
Taip pat žr. atitinkamą 16 straipsnio c punkto pakeitimą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) projektas perspektyvus ekonominiu, 
socialiniu ir aplinkos atžvilgiais ir neturės 
neigiamo poveikio galutinių vartotojų 
galimybėms naudotis energija, taip pat 
neiškraipys rinkos dalyvių sąžiningos 
konkurencijos, kaip numatyta vidaus 
rinkos veikimo taisyklėse; ir
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Pakeitimas 5

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, 
arba juo siekiama su centriniais Sąjungos 
regionais sujungti salas arba atokius 
regionus;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 4 – paragraph 2 – point a – indent 3

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąveikos ir saugaus sistemos 
eksploatavimo;

– sąveikos, saugaus sistemos 
eksploatavimo ir energijos tiekimo 
saugumo;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos veikimo užtikrinimo ir vartotojų 
aptarnavimo;

– rinkos veikimo užtikrinimo ir vartotojų 
aptarnavimo, ypač namų ūkių ir MVĮ 
srityje;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 9

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 
gali, susitarusi su susijusiomis valstybėmis 
narėmis, ne ilgesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.
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Pakeitimas 10

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, kuriomis
lengvai ir nemokamai gali naudotis 
visuomenė.

Pagrindimas

Sąvoka „laisvai naudotis“ gali būti klaidinanti, nes yra vartojama autorių teisių srityje.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti gero energijos tiekimo svarbą vidaus rinkos veikimui ir Europos ekonomikai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams skiriama Sąjungos 
finansinė parama ir šiuo tikslu numatytos 
dotacijos tyrimams ir darbams, ir 
finansinės priemonės pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė] 
nuostatas, jei šie projektai įgyvendinami 
tose dujų infrastruktūros sektorių dalyse, 
kuriose įgyvendinamos 
Direktyvoje 2009/73/EB dėl gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 
nustatytos veiklos atskyrimo nuostatos, 
įskaitant projektus tose valstybėse narėse, 
kuriose tuo atžvilgiu taikomos leidžiančios 
nukrypti nuostatos.

Pagrindimas

Būtina įgyvendinti trečiąjį energijos rinkos liberalizavimo teisės aktų rinkinį, ypač nuostatas 
dėl dujų rinkos, ir užtikrinti dujų gavybos ir tiekimo atsiejimą bei veikiančių monopolį 
turinčių tinklų atskyrimą. Tai padaryti gali būti paprasčiau nustačius išankstinę sąlygą, kad 
Sąjungos finansinę paramą galima skirti tik tiems su dujų sektoriumi susijusiems bendro 
intereso projektams, kurie įgyvendinami dujų infrastruktūros sektoriuose tose valstybėse 
narėse, kuriose veiksmingai atskirtos veiklos rūšys.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) elektros energijos ir dujų sektorių 
atveju – jungčių tarp valstybių narių lygio 
didinimas, atitinkama energijos kainų raida 
ir tinklo sistemos trikties atvejų skaičius, jų 

(c) elektros energijos ir dujų sektorių 
atveju – jungčių tarp valstybių narių lygio 
didinimas, atitinkama energijos kainų
vartotojams ir Europos įmonėms, ypač 
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priežastys ir susijusios ekonominės 
sąnaudos;

MVĮ, raida ir tinklo sistemos trikties atvejų 
skaičius, jų priežastys ir susijusios 
ekonominės sąnaudos;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sukuria plačiajai visuomenei 
lengvai prieinamą infrastruktūros 
skaidrumo platformą. Platformoje 
pateikiama ši informacija:

Komisija sukuria plačiajai visuomenei 
lengvai prieinamą infrastruktūros 
skaidrumo platformą visomis oficialiomis 
ES kalbomis. Platformoje pateikiama ši 
informacija:

Pakeitimas 15

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 
kryptimis, siekiant baigti kurti vidaus rinką 
ir integruoti iš atsinaujinančių energijos 
išteklių pagamintą elektros energiją.

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

Nuošaliose salose esančių energijos 
šaltinių sujungimas su žemynu siekiant 
užbaigti elektros energijos vidaus rinkos 
kūrimą, didesnis atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių našumas ir paprastesnis 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių
pagamintos energijos perdavimas žemyne.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) konkurencijai, t. y. skirtingų operatorių 
įtakai rinkoje ir skirtingų valstybių narių 
kainų vienodinimui;

(a) konkurencijai, t. y. skirtingų operatorių 
įtakai rinkoje ir skirtingų valstybių narių 
kainų, ypač tų, kurios turi įtakos namų 
ūkiams, vienodinimui;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) konkurencijai, t. y. skirtingų operatorių 
įtakai rinkoje ir skirtingų valstybių narių
kainų vienodinimui;

(a) konkurencijai, t. y. skirtingų operatorių 
įtakai rinkoje ir skirtingų valstybių narių 
kainų, ypač tų, kurios turi įtakos namų 
ūkiams, vienodinimui;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma vidaus rinkos 



AD\903362LT.doc 13/13 PE487.677v02-00

LT

sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

veikimui ir įtraukiant išorės sąnaudas, pvz., 
susijusias su išmetamosiomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis ir 
įprastiniais į orą išmetamais teršalais arba 
tiekimo saugumu.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti gero energijos tiekimo svarbą vidaus rinkos veikimui ir Europos ekonomikai.
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