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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 nustatytu 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 efektyvumą, 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. 
Komisija nustatė iš viso 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 iki 2020 m. iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos energijos kiekį padidinti 20 proc. Nuomonės 
referentė teigiamai vertina, kad šiame pasiūlyme dėmesys sutelkiamas į labai svarbų tvarios ir 
palankios aplinkai energetikos politikos klausimą. Nuomonės referentė yra susirūpinusi, bet 
tiki, kad Komisijos pasiūlymas yra racionalus. 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 vertinant išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą 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 ES 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 įgyvendinimo 
poveikio energijos kainoms tyrimas. Vis dėlto, įvertinus tokių projektų būtinybę ir tikėtiną 
teigiamą poveikį konkurencijai, galima tikėtis, kad energijos kainos mažės.
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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 daugelis šių projektų bus finansuojama privačių investuotojų, nes 
finansiniu požiūriu jie pelningi. Vis dėlto kai kurie projektai skirti mažesnėms valstybėms 
narėms, todėl tokiais atvejais privatūs investuotojai gali būti nesuinteresuoti juos 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 teigiamai vertina pasiūlytą reglamentą ir tikisi, kad jis įsigalios 
laikantis siūlomų 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
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 užtikrinant 
naudą ES įmonėms 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 
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pramonės, ir atsižvelgiant į poveikį 
vartotojams;

Or. en

Pagrindimas
Taip pat atitinka 16 straipsnio c punkto pakeitimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) projektas perspektyvus ekonominiu, 
socialiniu ir aplinkos atžvilgiais, ypač 
siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą; 
ir

Or. en

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

Pakeitimas 3

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 susijusio su paprastais 
vartotojais;

Or. en

Pagrindimas
Nustatant kriterijus, taikomus elektros energijos pažangiųjų tinklų projektams, svarbu 
atsižvelgti į galutinius vartotojus.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas
Elektros energijos pažangiųjų tinklų projektuose turėtų būti atsižvelgta į galutinius vartotojus, 
t. y. į paprastus vartotojus.

Pakeitimas 5

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.
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Or. en

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

Pakeitimas 6

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.

Or. en

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

Pakeitimas 7

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 
priežastys ir susijusios ekonominės 
sąnaudos;

(c) elektros energijos ir dujų sektorių 
atveju – jungčių tarp valstybių narių lygio 
didinimas, atitinkama energijos kainų raida 
ES įmonių ir vartotojų atžvilgiu ir tinklo 
sistemos trikties atvejų skaičius, jų 
priežastys ir susijusios ekonominės 
sąnaudos;

Or. en

Pagrindimas
Taip pat atitinka 27 konstatuojamosios dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 8

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:

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 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 turinčių poveikį paprastiems 
vartotojams, vienodinimui;

Or. en

Pakeitimas 10

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 turinčių poveikį paprastiems 
vartotojams, vienodinimui;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

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


