
AM\900974LT.doc PE488.056v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2011/0300(COD)

7.5.2012

PAKEITIMAI
12–32

Nuomonės projektas
Sandra Kalniete
(PE487.677v01-00)

dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių ir Sprendimo 
Nr. 1364/2006/EB panaikinimo

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011) 0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))



PE488.056v01-00 2/14 AM\900974LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\900974LT.doc 3/14 PE488.056v01-00

LT

Pakeitimas 12
Franz Obermayr

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 % ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
tolesniam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui;

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

____________________ ____________________

19 30 %, jeigu leis aplinkybės.

Or. de

Pakeitimas 13
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 314
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 

(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 
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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;

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;

Or. en

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.

Pakeitimas 415
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisijos komunikate „ES 
energetikos politika. Bendradarbiavimas su 
užsienio partneriais“ 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) Komisijos komunikate „ES 
energetikos politika. Bendradarbiavimas su 
užsienio partneriais“ pabrėžiama, kad 
Sąjunga, megzdama išorės ryšius, turi 
numatyti energetikos infrastruktūros 
plėtros skatinimą, siekdama remti socialinę 
ir ekonominę plėtrą už Sąjungos ribų. 
Tačiau pirmiausia Sąjunga, 
įgyvendindama savo užsienio politiką,
turėtų remti energetikos infrastruktūros 
projektus trečiosiose šalyse, kurie padeda 
užtikrinti Sąjungos energijos tiekimo 
saugumą;
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Or. de

Pakeitimas 16
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kadangi reikia neatidėliotinai plėtoti 
energetikos infrastruktūrą, turi būti ne tik 
paprastinamos leidimų išdavimo 
procedūros, bet ir aiškiai nustatomas 
galutinis terminas, iki kurio atitinkamos 
kompetentingos institucijos privalo priimti 
sprendimą dėl projekto įgyvendinimo. 
Nustačius šį galutinį terminą, turėtų būtų 
veiksmingiau apibrėžtos ir valdomos 
procedūros ir jokiomis aplinkybėmis
neturėtų būti daroma įtaka griežtiems 
standartams, nustatytiems siekiant 
užtikrinti aplinkos apsaugą ir skatinti 
piliečių dalyvavimą;

(24) kadangi reikia neatidėliotinai plėtoti 
energetikos infrastruktūrą, turi būti ne tik
paprastinamos leidimų išdavimo 
procedūros, bet ir aiškiai nustatomas 
galutinis terminas, iki kurio atitinkamos 
kompetentingos institucijos privalo priimti 
sprendimą dėl projekto įgyvendinimo. Šis 
galutinis terminas turėtų padėti 
veiksmingiau apibrėžti ir valdyti 
procedūras, tačiau juo argumentuojant
neturėtų būti daroma įtaka griežtiems 
standartams, nustatytiems siekiant 
užtikrinti aplinkos apsaugą ir skatinti 
piliečių dalyvavimą, taip pat šis terminas 
neturėtų padėti skatinti branduolinės 
energijos dėl to, kad ji greičiau 
perduodama;

Or. de

Pakeitimas 17
Olle Schmidt

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 

(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 tiek Europos įmonėms (ne tik 
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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;

MVĮ, kurioms aukštos energijos kainos 
gali sudaryti didelių kliūčių), tiek Europos 
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;

Or. en

Pakeitimas 18
Olle Schmidt

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; ir

Or. en

Pakeitimas 19
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos 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 

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

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;

Or. el

Pakeitimas 20
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąveikos ir saugaus sistemos 
eksploatavimo;

– sąveikos, saugaus sistemos 
eksploatavimo ir energijos tiekimo 
saugumo;

Or. en

Pakeitimas 21
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąveikos ir saugaus sistemos 
eksploatavimo;

– energijos tiekimo saugumo, pavyzdžiui, 
užtikrinant sąveiką ir saugų bei patikimą 
sistemos eksploatavimą;

Or. el

Pakeitimas 22
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto penkta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos veikimo užtikrinimo ir vartotojų 
aptarnavimo;

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

Or. en

Pakeitimas 23
Olle Schmidt

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;

Or. en

Pakeitimas 24
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą, atsižvelgti į kiekvieną 
projektą įtrauktų valstybių narių skaičių ir 
projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus. II priedo 1 dalies 
e punkte nurodytai kategorijai priskiriamų 
projektų atveju taip pat tinkamai 
atsižvelgiama į projekto poveikį 

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 
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patirsiančių vartotojų skaičių, metinį 
suvartojamos energijos kiekį ir į elektros 
energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai.

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.

Or. en

Pakeitimas 25
Konstantinos Poupakis

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.

Or. el

Pakeitimas 26
Olle Schmidt

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 
laisvai ir lengvai gali naudotis visuomenė.

Or. en
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Pakeitimas 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti 
Sąjungos finansinę paramą ir šiuo tikslu 
numatyti dotacijas tyrimams ir darbams, 
ir finansines priemones 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 šiuo atžvilgiu taikomos 
leidžiančios nukrypti nuostatos.

Or. en

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.
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Pakeitimas 28
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas, 
pagrindinis finansavimo šaltinis –
privačios lėšos arba susijusių ekonominės 
veiklos vykdytojų lėšos.

Or. en

Pakeitimas 29
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 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 
priežastys ir susijusios ekonominės 
sąnaudos;

(c) elektros energijos ir dujų sektorių 
atveju – jungčių tarp valstybių narių lygio 
didinimas, atitinkama energijos kainų 
vartotojams ir Europos įmonėms, ypač 
MVĮ, raida ir tinklo sistemos trikties atvejų 
skaičius, jų priežastys ir susijusios 
ekonominės sąnaudos;

Or. en

Pakeitimas 30
Konstantinos Poupakis
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 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.

Or. el

Pakeitimas 31
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 6 dalies a punktas

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;

Or. en

Pakeitimas 32
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 7 dalies a punktas
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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;

Or. en


