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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Atsižvelgiant į tai, kad ES dar gana ilgą laiką energijos importuos daugiau negu jos 
eksportuos, Komisijos prekybos politika turi užtikrinti palankias sąlygas energijos produktų 
prekybai. Komisijai siekti šio tikslo padeda valstybės narės, sudarydamos tarpvyriausybinius 
susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie dažnai taip pat susiję su prekybos sąlygomis ir 
investicijomis į pastoviąją energijos infrastruktūrą. Nors atsižvelgiant į šiuos aspektus būtų 
galima pagrįsti, kodėl reikėtų į sprendimo teisinį pagrindą įtraukti SESV 207 straipsnį, reikia 
pripažinti, kad sprendimo tikslas yra, visų pirma, nustatyti keitimosi informacija sistemą, 
siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, didinti tvarumą ir energijos tiekimo 
patikimumą, todėl sprendimas grindžiamas SESV 194 straipsniu. Taigi, energetikos srities 
keitimosi informacija mechanizmo tarpvyriausybiniams valstybių narių energetikos 
susitarimams su trečiosiomis šalimis nustatymas visų pirma naudingas Europos energetikos 
politikos tikslų požiūriu.

Siūloma valstybių narių keitimosi informacija sistema ir koordinuota Europos Komisijos 
parama sustiprins vidaus rinką, nes bus užtikrintas teisingas tokių teisės aktų kaip trečiasis 
energetikos paketas įgyvendinimas. Pasiūlymas yra priemonė, padėsianti sumažinti spaudimą 
valstybėms narėms, kai jos pasirašo tarpvyriausybinius susitarimus, daryti reglamentavimo 
nuolaidas, nesuderinamas su ES teise. Geresnis informuotumas ir žinios apie reglamentavimo 
pokyčius taip pat padės formuoti Komisijos prekybos politiką, taikomą didžiosioms energiją 
tiekiančioms valstybėms, pvz., Rusijai.

Be to, jis gali padėti padidinti tiekimo ES saugumą, nes bus koordinuojamos valstybių narių 
pastangos per derybų procesus. Sprendimas padės įgyvendinti solidarumo mechanizmus, 
numatytus dujų tiekimo saugumo reguliavimo aktuose, nes bus informuojama apie 
importuojamos energijos kiekį ir šaltinius, kad tiekimo saugumas būtų užtikrintas visoms ES 
valstybėms narėms. Antra, sprendimu bus padidintas energetinis saugumas, nes bus užtikrinta, 
kad visi susitarimai būtų visiškai suderinami su Sąjungos energijos vidaus rinka ir ES teise, 
todėl bus nustatyta stabili teisinė sistema, kurios reikia investicijoms. Tai taip pat svarbu 
atsižvelgiant į ES kompetenciją prekybos ir investicijų politikos srityje. Atsižvelgiant į tai, 
kad ES išleidžia daugiau kaip 400 mlrd. EUR per metus energijos importui, būtina mažinti ES 
iš užsienio importuojamos energijos apimtis ir didinti jos geopolitinį nepriklausomumą 
ir energetinį saugumą. Siūlomas keitimosi informacija mechanizmas ir tuo pačiu metu 
dedamos valstybių narių pastangos siekiant tikslo sutaupyti bent 20 proc. energijos sumažins 
iš ES ekonomikos į energiją gaminančias šalis pervedamas lėšas bent 50 mlrd. EUR ir 
padidins ES energetinį saugumą.

Keitimosi informacija mechanizmas taip pat turėtų padidinti tvarumą, nes investavimo į 
energetikos sritį sprendimai bus derinami su ilgalaikiais ES klimato ir energijos srities tikslais 
ir bus išvengta energijos transportavimo infrastruktūros dubliavimosi. Toks dubliavimasis, 
atsižvelgiant į ilgą investavimo ciklą ir infrastruktūros gyvavimo laiką, ne tik gali padaryti 
veiklą neefektyvią ir lemti pernelyg didelį pasikliovimą iškastinio kuro pajėgumais, kurių 
ateityje, siekiant tvarios ES ekonomikos, bus per daug, bet ir yra ekonomiškai nenaudingas, 



PE478.354v02-00 4/13 AD\889590LT.doc

LT

nes sudaro papildomų išlaidų. Tą Europos Parlamentas jau priminė B. Bendtseno pranešime1, 
kuriame teigiama, kad siekiant didinti tiekimo saugumą svarbiausia taupyti energiją, nes, jei 
būtų pasiektas tikslas sutaupyti 20 proc. energijos, nebereikėtų tiek energijos, kiek jos galėtų 
tiekti penkiolika Nabucco vamzdynų. Galiausiai turi būti siekiama to, kad visų valstybių narių 
įmonės ir vartotojai galėtų naudotis tvariu ir patikimu energijos tiekimu prieinamomis 
kainomis. 

Pateikiamais pakeitimais remiamas Komisijos pasiūlymas šiuo tikslu ir išsaugoma valstybių 
narių autonomija derybose dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis. 

Derybų dėl tarpvyriausybinių susitarimų nuostatų atitikties patikrinimas ex ante yra pats 
veiksmingiausias būdas sukurti reikiamą tikrumą, atsižvelgiant į sutarčių atitiktį ES teisei ir 
ilgalaikiams politikos tikslams. Kad jis būtų veiksmingas, turi būti nustatyta, jog Komisija 
vertina naujus susitarimus, kol jie dar nepasirašyti. Jei valstybės narės pačios turi užtikrinti 
teisinę atitiktį, taip pat didesnį tiekimo saugumą ir tvarumą, Komisijos pareiga parengti 
nuomonę, kurioje būtų pateiktas vertinimas ir po to pasiūlyti reikiami pakeitimai. Atitinkamai 
valstybei narei tos rekomendacijos turi būti pateiktos laiku, siekiant išvengti teisinio 
netikrumo, nesuderintų, netvarių ar prastai ekonominiu požiūriu pagrįstų sprendimų ir galimų 
pažeidimo procedūrų, kurias ateityje gali pradėti Komisija. 

Laikantis tų pačių principų, Komisija turėtų įvertinti esamus susitarimus ir pateikti pastabų 
dėl nuostatų, galbūt nesuderinamų su ES teise, kad valstybės narės galėtų tinkamai iš naujo 
derėtis dėl tų susitarimų. Vis dėlto, nereikėtų numatyti jokio oficialaus esamiems ar naujiems 
susitarimams taikomo leidimo suteikimo proceso, nes tokiu atveju siūlomas sprendimas 
užkrautų pernelyg didelę naštą.  

Siekiant išvengti nereikalingos naštos įmonėms ir valstybėms narėms, taip pat turėtų būti 
aišku, kad Komisija turės taikyti nuoseklų ir darnų metodą, pateikdama savo nuomonę, ypač 
klausimais, susijusiais su visomis ES teisinėmis nuostatomis. Bet kokios esamos ir būsimos 
išimtys, susijusios su trečiųjų šalių teise naudotis tinklais, turėtų būti įvertintos, 
atsižvelgiant į konkurencingumo politikos patikimą teisinę sistemą, ir suformuluotos taip, kad 
būtų naudingos visiems ES piliečiams, ypač energijos vartotojams, kurie turėtų gauti 
visokeriopos naudos iš liberalizuotos energijos rinkos. Tai turėtų būti laikoma siūlomo 
intensyvesnio keitimosi informacija tikslu.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

                                               
1 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano 
peržiūros (2010/2107(INI))
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kad energijos vidaus rinka veiktų 
tinkamai, į Sąjungą iš trečiųjų šalių 
importuojamai energijai turėtų būti 
visapusiškai taikomos energijos vidaus 
rinkos sukūrimo taisyklės. Jei energijos 
vidaus rinka veikia netinkamai, kyla 
pavojus ES energijos tiekimo saugumui.
Didesnis valstybių narių ir trečiųjų šalių 
energetikos susitarimų skaidrumas leistų 
Sąjungai solidariai imtis koordinuotų 
veiksmų, kad būtų garantuotas tokių 
susitarimų suderinamumas su Sąjungos 
teisės aktais ir veiksmingai užtikrintas 
energijos tiekimo saugumas;

(3) kad energijos vidaus rinka veiktų 
tinkamai, į Sąjungą iš trečiųjų šalių 
importuojamai energijai turėtų būti 
visapusiškai taikomos energijos vidaus 
rinkos sukūrimo taisyklės. Jei energijos 
vidaus rinka veikia netinkamai, kyla 
pavojus ES energijos tiekimo saugumui.
Didesnis valstybių narių ir trečiųjų šalių 
energetikos susitarimų skaidrumas leistų 
Sąjungai solidariai imtis koordinuotų 
veiksmų, kad būtų garantuotas tokių 
susitarimų suderinamumas su Sąjungos 
teisės aktais ir veiksmingai užtikrintas 
energijos tiekimo saugumas, taip pat būtų 
išvengta pernelyg didelių pajėgumų 
sukūrimo ir taip užtikrintas ekonominis 
efektyvumas, tvarumas ir sąžiningos 
vartotojų kainos;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į Europos vartotojų 
interesus, ir primygtinai siekti, jog 
energetikos srities tarpvyriausybiniai 
susitarimai būtų suderinami su ES teise ir 
ypač su ES vidaus rinkos teisės aktais, 
įskaitant ES energijos vidaus rinkos teisės 
aktų nuostatas dėl trečiųjų šalių teisės 
naudotis tinklais; 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo sprendimu nustatomas keitimosi 
informacija mechanizmas neturėtų būti 
taikomas tarpvyriausybiniams 
susitarimams, kurie, remiantis kitais 
Sąjungos teisės aktais, tokiais kaip 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. .../..., kuriuo 
nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių 
dvišaliams investicijų susitarimams skirta 
pereinamojo laikotarpio tvarka], Komisijai 
turi būti pateikti visi;

(5) šiuo sprendimu nustatomas keitimosi 
informacija mechanizmas neturėtų būti 
taikomas tarpvyriausybiniams 
susitarimams, kurie, remiantis kitais 
Sąjungos teisės aktais, tokiais kaip 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. .../..., kuriuo 
nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių 
dvišaliams investicijų susitarimams skirta 
pereinamojo laikotarpio tvarka], Komisijai 
turi būti pateikti visi. Tačiau Komisija 
turėtų tikrinti tokius valstybių narių ir 
trečiųjų šalių dvišalius investicijų 
susitarimus ir juose numatytas tam tikras 
nuostatas dėl energijos, kurios yra 
susijusios su šio sprendimo taikymo 
sritimi, ir pateikti ataskaitą valstybėms 
narėms ir Parlamentui;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisija turėtų turėti teisę savo 
iniciatyva arba valstybės narės, kuri 
derėjosi dėl tarpvyriausybinio susitarimo, 
prašymu įvertinti svarstyto susitarimo 
atitiktį Sąjungos teisei prieš tą susitarimą 
pasirašant;

(10) Komisija turėtų įvertinti svarstyto 
susitarimo atitiktį Sąjungos teisei prieš tą 
susitarimą pasirašant ir pateikti nuomonę 
dėl to, ar reikia dar kartą derėtis dėl 
susitarimo remiantis Sąjungos teisės 
nuostatomis, į kurias atitinkamos 
valstybės narės turėtų tinkamai atsižvelgti;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) dėl to, kad sukurta energijos vidaus 
rinka ir bendra energetikos strategija, 
tarpvyriausybiniai susitarimai daro 
poveikį bendrai politikai. Dėl šios 
priežasties reikia užtikrinti, kad 
tarpvyriausybiniai susitarimai derėtų su 
bendros politikos koncepcija;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) daugelis energetikos susitarimų iš 
dalies susiję su investicijomis, pvz., 
Energetikos chartijoje nustatytos 
investavimo taisyklės. Dėl šios priežasties 
reikia užtikrinti, kad energetikos 
susitarimai derėtų su investiciniais 
susitarimais. Visų pirma šiuo požiūriu 
reikia atsižvelgti į Europos Parlamento 
teises ir rekomendacijas dėl būsimos 
investicijų politikos;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) koordinuodama tarpvyriausybinius 
susitarimus Komisija turėtų imtis 
aktyvaus ir skatinamojo vaidmens, kad 
užtikrintų, jog būtų galima įvykdyti visus 
iškeltus reikalavimus;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatomas 
mechanizmas valstybėms narėms ir 
Komisijai keistis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus.

1. Šiuo sprendimu nustatomas 
mechanizmas valstybėms narėms ir 
Komisijai keistis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus siekiant 
padidinti Sąjungos energetinį saugumą, 
pagerinti energijos vidaus rinkos veikimą 
ir Sąjungos išorės veiksmų energetikos 
srityje nuoseklumą ir darną, taip pat 
siekiant užtikrinti susitarimų atitiktį ES 
teisės nuostatoms.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visus 
esamus ir laikinai galiojančius savo 
tarpvyriausybinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis kartu su priedais, 
kitais tekstais, kurie aiškiai minimi 
susitarimuose, ir pakeitimais ne vėliau kaip 
per tris mėnesius nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo. Komisija visą gautą 
informaciją pateikia kitoms valstybėms 
narėms elektroniniu būdu. Šiame 
sprendime laikoma, kad esami arba laikinai 
galiojantys tarpvyriausybiniai susitarimai, 
jau pateikti Komisijai pagal Reglamentą
(ES) Nr. 994/2010 šio sprendimo 
įsigaliojimo dieną ir atitinkantys šio 
straipsnio dalies reikalavimus, yra pateikti.

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visus 
esamus ir laikinai galiojančius savo 
tarpvyriausybinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis kartu su priedais, 
kitais tekstais, kurie aiškiai minimi 
susitarimuose, ir pakeitimais ne vėliau kaip 
per tris mėnesius nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo. Komisija visą gautą 
informaciją pateikia kitoms valstybėms 
narėms elektroniniu būdu. Per dvylika 
mėnesių nuo atitinkamų 
tarpvyriausybinių susitarimų gavimo 
dienos Komisija įvertina perduotus 
susitarimus ir informuoja atitinkamas 
valstybes nares apie galimą jų susitarimų 
nesuderinamumą su ES teise. Šiame 
sprendime laikoma, kad esami arba laikinai 
galiojantys tarpvyriausybiniai susitarimai, 
jau pateikti Komisijai pagal Reglamentą
(ES) Nr. 994/2010 šio sprendimo 
įsigaliojimo dieną ir atitinkantys šio 
straipsnio dalies reikalavimus, yra pateikti.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, ketinanti pradėti derybas 
su trečiąja šalimi dėl esamo 
tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo 
arba naujo tarpvyriausybinio susitarimo 
sudarymo, apie savo ketinimą iki 
numatomos derybų pradžios kuo anksčiau
raštu praneša Komisijai. Prie Komisijai 
teikiamos informacijos pridedami susiję 
dokumentai, be to, nurodoma, kokios 
nuostatos turi būti aptariamos per derybas, 
taip pat derybų tikslai ir kita svarbi 
informacija. Jei esamas susitarimas 
keičiamas iš dalies, Komisijai teikiamoje 
informacijoje nurodomos nuostatos, dėl 
kurių turi būti deramasi iš naujo. Komisija 
gautą informaciją elektroniniu būdu 
pateikia visoms valstybėms narėms.
Pirmiau minėta valstybė narė reguliariai 
informuoja Komisiją apie vykstančias 
derybas. Jei Komisija arba susijusi valstybė 
narė pageidauja, Komisija derybose gali 
dalyvauti kaip stebėtoja.

2. Valstybė narė, ketinanti pradėti derybas 
su trečiąja šalimi dėl esamo 
tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo 
arba naujo tarpvyriausybinio susitarimo 
sudarymo, apie savo ketinimą kuo 
anksčiau, bet ne vėliau kaip likus trims 
mėnesiams iki numatomos derybų pradžios 
raštu praneša Komisijai. Prie Komisijai 
teikiamos informacijos pridedami susiję 
dokumentai, be to, nurodoma, kokios 
nuostatos turi būti aptariamos per derybas, 
taip pat derybų tikslai ir kita svarbi 
informacija. Jei esamas susitarimas 
keičiamas iš dalies, Komisijai teikiamoje 
informacijoje nurodomos nuostatos, dėl 
kurių turi būti deramasi iš naujo. Komisija 
gautą informaciją elektroniniu būdu 
pateikia visoms valstybėms narėms.
Pirmiau minėta valstybė narė reguliariai 
informuoja Komisiją apie vykstančias 
derybas. Jei Komisija arba susijusi valstybė 
narė pageidauja, Komisija derybose gali 
dalyvauti kaip stebėtoja.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija savo iniciatyva per keturias 
savaites nuo tada, kai buvo informuota 
apie baigtas derybas, arba valstybės narės, 
kuri dalyvavo derybose dėl 
tarpvyriausybinio susitarimo, prašymu 
gali įvertinti pasiekto susitarimo atitiktį 
Sąjungos teisei prieš susitarimo 

1. Valstybės narės pasiektus, bet dar 
nepasirašytus tarpvyriausybinių 
susitarimų projektus pateikia Komisijai, 
kad ji juos išnagrinėtų. Komisija ne vėliau 
kaip per keturis mėnesius nuo susitarimo
pateikimo dienos įvertina pasiekto 
susitarimo atitiktį Sąjungos teisei, ypač 



PE478.354v02-00 10/13 AD\889590LT.doc

LT

pasirašymą. Kai Komisija arba susijusi 
valstybė narė paprašo, kad būtų ex-ante
įvertinta tokio svarstyto tarpvyriausybinio 
susitarimo atitiktis Sąjungos teisei, 
priimtas, bet dar nepasirašytas 
tarpvyriausybinio susitarimo projektas 
pateikiamas Komisijai nagrinėti. Susijusi 
valstybė narė susitarimo nepasirašo keturis 
mėnesius nuo tarpvyriausybinio 
susitarimo projekto pateikimo. Susitarus 
su atitinkama valstybe nare, šis 
nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas.
Jei paprašius patikrinti susitarimo atitiktį
Komisija per nagrinėjimo laikotarpį 
nuomonės nepateikia, laikoma, kad 
Komisija prieštaravimų neturi.

konkurencijos teisei ir energijos vidaus 
rinkos teisės aktams. Susijusi valstybė 
narė šiuo nagrinėjimo laikotarpiu
susitarimo nepasirašo. Susitarus su 
atitinkama valstybe nare, šis nagrinėjimo 
laikotarpis gali būti pratęstas. Jei Komisija 
per nagrinėjimo laikotarpį nuomonės 
nepateikia, laikoma, kad Komisija 
prieštaravimų neturi.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei įvertinus tarpvyriausybinio 
susitarimo projektą nuomonė neigiama, 
Komisija pasiūlo galimus sprendimus 
arba nurodo, dėl kokių nuostatų reikia iš 
naujo derėtis; atitinkama valstybė narė 
tinkamai atsižvelgia į Komisijos 
pasiūlymus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija palengvina valstybių narių 
veiksmų koordinavimą, kad būtų galima:

1. Komisija palengvina ir skatina valstybių 
narių veiksmų koordinavimą, kad būtų 
galima:
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geriausios praktikos pagrindu parengti 
standartines nuostatas, kurias taikant būtų 
užtikrinta visiška būsimų tarpvyriausybinių 
susitarimų atitiktis Sąjungos energetikos 
teisės aktams.

c) geriausios praktikos pagrindu parengti 
standartines nuostatas, kurias taikant būtų 
užtikrinta visiška būsimų tarpvyriausybinių 
susitarimų atitiktis Sąjungos energetikos 
teisės aktams ir energijos tiekimo 
saugumo lygis, numatytas nustatant 
ilgalaikius ES energijos ir klimato tikslus.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) integruoti ir įtraukti susitarimus į 
bendrą Europos energetikos politiką, kaip 
apibrėžta 2050 m. plane.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energetikos ir investicijų susitarimų 
suderinamumas
Komisija užtikrina, kad energetikos 
susitarimai, į kuriuos įtrauktos nuostatos 
investicijų klausimais, derėtų su teisės 
aktais dėl dvišalių investicijų susitarimų. 
Komisija taip pat užtikrina Europos 
Parlamento dalyvavimo teisę ateityje 
sudarant energetikos susitarimus, į 
kuriuos įtrauktos nuostatos investicijų 
klausimais. Ypač atsižvelgiama į Europos 
Parlamento rekomendacijas dėl būsimos 
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investicijų politikos.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Peržiūra Ataskaitų teikimas ir peržiūra

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija kas dvejus metus Europos 
Parlamentui teikia ataskaitas apie 
informaciją, gautą pagal 3 straipsnį, ir 
per dvejus metus nuo šio sprendimo 
įsigaliojimo dienos pateikia jam išsamų 
vertinimą.
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