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Pakeitimas 27
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 284 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo, ypač į jos
194 straipsnio 1 dalį,

O r. en

Pagrindimas

Dabartinė direktyva turi būti grindžiama naujuoju energetikos srities teisiniu pagrindu, 
būtent Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnio 1 dalimi, nes ši direktyva 
atitinka šiame straipsnyje nurodytus tikslus. Sprendimų priėmimo procedūra pagal šios 
naujos sutarties nuostatas yra bendro sprendimo procedūra, o tai leidžia visapusiškai įtraukti 
Europos Parlamentą kaip vieną iš teisėkūros procese dalyvaujančių institucijų.

Pakeitimas 28
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 284 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo, ypač į jos 194 straipsnį,

Or. en

Pagrindimas

Šio teisės akto tikslas – neabejotinai prisidėti prie bendros energetikos politikos parengimo, 
nes didelių energetikos infrastruktūros projektų stebėsena yra svarbi būtina politikos gairių 
nustatymo sąlyga. Taigi, teisinis pagrindas turėtų būti naujosios Lisabonos sutarties 
nuostatos, pagal kurias nustatoma bendra energetikos politika (194 straipsnis).
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Pakeitimas 29
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(1) Bendrija pati nustatė tikslą įgyvendinti 
bendrą energetikos politiką, kuria siekiama 
užtikrinti energijos tiekimą Bendrijai, 
pereiti prie aplinką anglies dvideginiu 
mažai teršiančios energetikos sistemos ir 
užtikrinti konkurencingų energetikos rinkų 
veikimą.

(1) Bendrija pati nustatė tikslą įgyvendinti 
bendrą ir solidarią energetikos politiką, 
kuria siekiama užtikrinti energijos tiekimą 
Bendrijai, pereiti prie ypač veiksmingos 
aplinką anglies dvideginiu mažai 
teršiančios energetikos sistemos ir 
užtikrinti solidarų energetikos rinkų 
veikimą, kurios vidaus rinkoje yra 
paremtos sąžiningos konkurencijos 
principais.

Or. pl

Pagrindimas

Svarbu rinkose įgyvendinti ne tik konkurencijos principą.Bendroje rinkoje turi vyrauti 
sąžininga konkurencija, kuriai sukurti reikalinga solidari energetikos politika paremta ypač 
veiksmingomis technologijomis, užtikrinančiomis mažą išmetamų teršalų kiekį.

Pakeitimas 30
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Bendrija pati nustatė tikslą įgyvendinti 
bendrą energetikos politiką, kuria siekiama 
užtikrinti energijos tiekimą Bendrijai, 
pereiti prie aplinką anglies dvideginiu 
mažai teršiančios energetikos sistemos ir 
užtikrinti konkurencingų energetikos rinkų 
veikimą.

(1) Bendrija pati nustatė tikslą įgyvendinti 
bendrą energetikos politiką, kuria siekiama 
užtikrinti energijos tiekimą Bendrijai, 
pereiti prie veiksmingo energijos 
naudojimo ekonomikos, kuri būtų 
grindžiama atsinaujinančių išteklių 
energija, ir užtikrinti konkurencingų 
energetikos rinkų veikimą.

Or. en
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Pagrindimas

Energijos taupymas ir veiksmingas energijos naudojimas – ekonomiškai naudingiausias 
būdas sumažinti ES išmetamą anglies dioksido kiekį. 2050 m. ES ekonomika turi būti 
grindžiama atsinaujinančiais energijos ištekliais.

Pakeitimas 31
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Vienas iš tokios politikos elementų yra 
gaunamas bendras energetikos 
infrastruktūros investicijų Bendrijoje 
vaizdas. Jį turėdama Bendrija turėtų galėti 
atlikti būtinus palyginimus, vertinimus arba 
imtis tinkamais duomenimis ir tyrimais 
pagrįstų susijusių priemonių, ypač dėl 
būsimos energijos pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyros.

(2) Vienas iš tokios politikos elementų yra 
gaunamas bendras energetikos 
infrastruktūros investicijų Bendrijoje 
vaizdas. Jį turėdama Bendrija po išsamių 
viešųjų konsultacijų, kuriose dalyvautų 
visos susijusios grupės ir asociacijos,
turėtų galėti atlikti būtinus palyginimus, 
vertinimus arba imtis tinkamais 
duomenimis ir tyrimais pagrįstų susijusių 
priemonių, ypač dėl būsimos energijos 
pasiūlos ir paklausos pusiausvyros.

Or. en

Pagrindimas

Komisija, rengdama ES energetikos srities veiksmų planus, turėtų rengti išsamias viešąsias 
konsultacijas.

Pakeitimas 32
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(3) Per pastaruosius metus energetikos 
sektorius Bendrijoje ir už jos gerokai 
pasikeitė, todėl energetikos infrastruktūros 
investicijos tapo lemiamos siekiant 

(3) Per pastaruosius metus energetikos 
sektorius tiekimo srityje Bendrijoje ir už 
jos gerokai pasikeitė į neigiamą pusę, todėl 
energetikos infrastruktūros investicijos 
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užtikrinti energijos tiekimą Bendrijai, 
vidaus rinkos veikimą ir Bendrijos pradėtą 
perėjimą prie aplinką anglies dvideginiu 
mažai teršiančios energetikos sistemos.

tapo lemiamos siekiant užtikrinti stabilų 
energijos tiekimą Bendrijai, sklandų 
vidaus rinkos veikimą ir Bendrijos pradėtą 
perėjimą prie aplinką anglies dvideginiu 
mažai teršiančios ypač veiksmingos 
energetikos sistemos.

Or. pl

Pagrindimas

Būtina pabrėžti, kad energetikos sektorius ne tik patyrė pokyčių, tačiau ir tai, kad šie pokyčiai 
buvo neigiami dėl ko ES vidaus rinkoje kilo trukdžių stabiliam energijos tiekimui.

Pakeitimas 33
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Per pastaruosius metus energetikos 
sektorius Bendrijoje ir už jos gerokai 
pasikeitė, todėl energetikos infrastruktūros 
investicijos tapo lemiamos siekiant 
užtikrinti energijos tiekimą Bendrijai, 
vidaus rinkos veikimą ir Bendrijos pradėtą 
perėjimą prie aplinką anglies dvideginiu 
mažai teršiančios energetikos sistemos.

(3) Per pastaruosius metus energetikos 
sektorius Bendrijoje ir už jos gerokai 
pasikeitė, todėl energetikos infrastruktūros 
investicijos tapo lemiamos siekiant 
užtikrinti energijos tiekimą Bendrijai, 
vidaus rinkos veikimą ir Bendrijos pradėtą 
perėjimą prie veiksmingo energijos 
naudojimo ekonomikos, kuri būtų 
grindžiama atsinaujinančių išteklių 
energija.

Or. en

Pagrindimas

Energijos taupymas ir veiksmingas energijos naudojimas – ekonomiškai naudingiausias 
būdas sumažinti ES išmetamą anglies dioksido kiekį. 2050 m. ES ekonomika turi būti 
grindžiama atsinaujinančiais energijos ištekliais.



PE430.916v01-00 6/62 AM\798540LT.doc

LT

Pakeitimas 34
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl naujų energetikos aplinkybių reikia 
nemažai investuoti į visų energetikos
sektorių infrastruktūrą, taip pat plėtoti 
rinkoje naudojamą naujų tipų infrastruktūrą 
ir naujas rinkoje taikomas technologijas.
Liberalizavus energetikos sektorių ir toliau 
integruojant vidaus rinką, vis svarbesnės 
tampa ūkinės veiklos vykdytojų 
investicijos, taip pat dėl naujų politikos 
reikalavimų, pavyzdžiui, tikslų, nuo kurių 
priklauso energijos išteklių derinys, 
valstybių narių politikos kryptys bus 
pakeistos taip, kad bus siekiama sukurti 
naują ir (arba) modernizuotą energetikos 
infrastruktūrą.

(4) Dėl naujų energetikos aplinkybių reikia 
nemažai investuoti į visų sektorių 
infrastruktūrą, visų pirma į 
atsinaujinančių išteklių energijos ir 
veiksmingo energijos naudojimo 
sektorius, taip pat plėtoti rinkoje 
naudojamą naujų tipų infrastruktūrą ir 
naujas rinkoje taikomas technologijas.
Liberalizavus energetikos sektorių ir toliau 
integruojant vidaus rinką, vis svarbesnės 
tampa ūkinės veiklos vykdytojų 
investicijos, taip pat dėl naujų politikos 
reikalavimų, pavyzdžiui, tikslų, nuo kurių 
priklauso energijos išteklių derinys, 
valstybių narių politikos kryptys bus 
pakeistos taip, kad bus siekiama sukurti 
naują ir (arba) modernizuotą energetikos 
infrastruktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Energijos taupymas ir veiksmingas energijos naudojimas – ekonomiškai naudingiausias 
būdas sumažinti ES išmetamą anglies dioksido kiekį. 2050 m. ES ekonomika turi būti 
grindžiama atsinaujinančiais energijos ištekliais.

Pakeitimas 35
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Valstybės narės, siekdamos šio tikslo, 
visada turi svarstyti galimybę mažinti 
sunaudojamą energijos kiekį (nes tai 
atitinka ES tikslą 20 proc. padidinti 
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energijos naudojimo veiksmingumą) kaip 
ekonomiškai veiksmingiausią būdą savo 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti, 
taip pat visada, prieš investuodamos į 
naują infrastruktūrą, gerinti ir plėsti 
esamą infrastruktūrą. Energetikos 
infrastruktūros investiciniai projektai turi 
visapusiškai atitikti 2020 m. tikslą – 20 
proc. visos energijos turi būti energija iš 
tvarių atsinaujinančių išteklių.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turi būti svarstomas atsižvelgiant į dabartinį ES klimato srities teisės aktų 
rinkinį, be to, parengti veiksmų planai turi visapusiškai atitikti esamus ES tikslus, o vykdant 
šiuos planus turi būti prisidedama prie šių tikslų siekimo.

Pakeitimas 36
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas 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 energetikos politikos 
tikslus ir rinkos pokyčius, pirmenybę reiktų 
skirti energetikos infrastruktūros 
investicijoms Bendrijoje, ypač stengiantis 
iš anksto numatyti problemas susijusias su 
energijos tiekimo saugumu, populiarinant 
gerąją patirtį ir siekiant daugiau skaidrumo 
dėl būsimos tarpusavyje susijusių 
energetikos sistemų plėtros Bendrijoje.

Or. pl

Pagrindimas

Būtina nustatyti kokioms investicijoms reikia teikti pirmenybę, nes nuo jų priklauso energijos 
tiekimo saugumas. Tai yra svarbu ir tolimesniam perdavimui iš vienos sistemos į kitą tarp 
valstybių narių.
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Pakeitimas 37
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(6) Todėl Komisija, ypač Energetikos 
rinkos stebėjimo tarnyba (angl. Market 
Observatory for Energy), turėtų turėti 
tikslius duomenis ir informaciją apie 
svarbiausių Bendrijos energetikos sistemos 
sudedamųjų dalių investicinius projektus, 
įskaitant eksploatavimo nutraukimo 
projektus.

(6) Todėl Komisija, ypač Energetikos 
rinkos stebėjimo tarnyba (angl. Market 
Observatory for Energy), norint užtikrinti 
svarbiausiais investicijas turėtų turėti 
tikslius duomenis ir informaciją apie jau 
vykdomus ir būsimus svarbiausių 
Bendrijos energetikos sistemos 
sudedamųjų dalių investicinius projektus, 
įskaitant laikino arba visiško turimos 
infrastruktūros dalies eksploatavimo 
nutraukimo projektus.

Or. pl

Pagrindimas

Pirmenybę turinčiomis investicijomis į stebimą infrastruktūrą būtina atsižvelgti tiek į 
vykdomus, tiek ir į būsimus projektus bei ir į laikino, ir į visiško eksploatavimo nutraukimo 
projektus.

Pakeitimas 38
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Bendrijai svarbūs duomenys ir 
informacija apie numatomus gamybos, 
perdavimo ir saugojimo pajėgumo 
pokyčius ir įvairių energetikos sektorių 
projektus. Todėl būtina užtikrinti, kad 
Komisijai būtų pranešama apie 
investicinius projektus, kurie pradėti 
įgyvendinti arba juos įgyvendinti 
planuojama pradėti per penkerius metus ir 

(7) Bendrijai svarbūs duomenys ir 
informacija apie numatomus gamybos, 
perdavimo ir saugojimo pajėgumo 
pokyčius ir įvairių energetikos sektorių 
projektus. Todėl būtina užtikrinti, kad 
Komisijai būtų pranešama apie 
investicinius projektus, kurie pradėti 
įgyvendinti arba juos įgyvendinti 
planuojama pradėti per penkerius metus ir 
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kuriuos įgyvendinant numatyta per trejus 
metus nutraukti infrastruktūros 
eksploatavimą.

kuriuos įgyvendinant numatyta per trejus 
metus nutraukti infrastruktūros 
eksploatavimą. Siekiant išaiškinti, per kurį 
planuojamų investicinių projektų etapą 
apie juos turi būti pranešama, šis 
reglamentas turi būti taikomas tik tiems 
projektams, kuriuos patvirtino 
kompetentinga valdžios institucija, taigi 
tiems projektams, kuriems vykdyti suteikti 
būtini leidimai.

Or. en

Pakeitimas 39
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(7) Bendrijai svarbūs duomenys ir 
informacija apie numatomus gamybos, 
perdavimo ir saugojimo pajėgumo 
pokyčius ir įvairių energetikos sektorių 
projektus. Todėl būtina užtikrinti, kad 
Komisijai būtų pranešama apie 
investicinius projektus, kurie pradėti 
įgyvendinti arba juos įgyvendinti 
planuojama pradėti per penkerius metus ir 
kuriuos įgyvendinant numatyta per trejus
metus nutraukti infrastruktūros 
eksploatavimą.

(7) Bendrijai svarbūs duomenys ir 
informacija apie numatomus gamybos, 
perdavimo ir saugojimo pajėgumo 
pokyčius ir įvairių energetikos sektorių 
projektus. Todėl būtina sukurti tokias 
sąlygas, kad Komisijai, o ypač jos rinkos 
stebėjimą atliekančioms įstaigoms būtų 
pranešama apie investicinius projektus ir 
ketinimus, kurie pradėti įgyvendinti arba 
juos įgyvendinti planuojama pradėti per 
penkerius metus ir kuriuos įgyvendinant 
numatyta per penkerius metus laikinai 
arba galutinai nutraukti visos turimos 
infrastruktūros arba jos dalies
eksploatavimą.

Or. pl

Pagrindimas

Turint duomenų apie visą infrastruktūrą arba jos dalį, kurios eksploatavimą ketinama 
nutraukti per penkerius metus, būtų labiau užtikrinamas planavimas nei taikant ankstesnį 
trejų metų terminą.
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Pakeitimas 40
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Todėl valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai duomenis ir informaciją apie jų 
teritorijoje suplanuotus vykdyti arba 
vykdomus investicinius projektus, 
susijusius su naftos, gamtinių dujų 
perdirbimu, elektros energijos, biodegalų
gamyba ir anglies dvideginio išmetimu, 
taip pat jų saugojimu ir perdavimu.
Susijusios įmonės turėtų būti įpareigotos 
pranešti valstybei narei čia aptariamus 
duomenis ir informaciją.

(10) Todėl valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai duomenis ir informaciją apie jų 
teritorijoje suplanuotus vykdyti arba 
vykdomus energetikos infrastruktūros
investicinius projektus, susijusius su 
naftos, dujų, akmens anglių perdirbimu,
transporto degalų iš atsinaujinančių 
energijos išteklių, elektros energijos 
gamyba, taip pat jų saugojimu ir
transportavimu, šildymu ir aušinimu, 
įskaitant centralizuotą šildymą ir 
aušinimą, ir anglies dioksido surinkimu, 
transportavimu ir saugojimu. Susijusios 
įmonės turėtų būti įpareigotos pranešti 
valstybei narei čia aptariamus duomenis ir 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti reglamento taikymo sritį ir ją išplėsti, kad šio reglamento 
taikymo sritis apimtų visus energijos šaltinius ir visus infrastruktūros tinklus, kurie susiję su 
skirtingais energijos šaltinių tipais.

Pakeitimas 41
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(10) Todėl valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai duomenis ir informaciją apie jų 
teritorijoje suplanuotus vykdyti arba 
vykdomus investicinius projektus, 
susijusius su naftos, gamtinių dujų 
perdirbimu, elektros energijos, biodegalų 

(10) Todėl valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai duomenis ir informaciją apie jų 
teritorijoje suplanuotus vykdyti arba 
vykdomus investicinius projektus, 
susijusius su naftos, gamtinių dujų, akmens 
anglies perdirbimu, elektros energijos, 
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gamyba ir anglies dvideginio išmetimu, 
taip pat jų saugojimu ir perdavimu. 
Susijusios įmonės turėtų būti įpareigotos 
pranešti valstybei narei čia aptariamus 
duomenis ir informaciją.

biodegalų gamyba ir anglies dvideginio 
išmetimu, taip pat jų saugojimu ir 
perdavimu. Susijusios įmonės turėtų būti 
įpareigotos pranešti valstybei narei, o 
tarpvalstybinių tinklų atveju – valstybėms 
narėms, čia aptariamus duomenis ir 
informaciją, kurie yra reikalingi paskelbtų 
projektų įgyvendinimo kontrolei. 

Or. pl

Pagrindimas

Kodėl yra paminėtos dujos ir nafta, tuo tarpu svarbus pirminis energijos šaltinis akmens 
anglis nėra minimas? Taip pat būtina kontroliuoti ir paskelbtų projektų įgyvendinimą, ypač 
kai pastebimas vėlavimas. Tik tokiu būdų galima užtikrinti skaidrumą.

Pakeitimas 42
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos ir kuo labiau 
sumažinti valstybių narių ir įmonių, ypač 
mažųjų ir vidutinių įmonių, išlaidas, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta galimybė 
valstybes nares ir įmones atleisti nuo 
ataskaitų teikimo įpareigojimo, jei 
lygiavertė informacija Komisijai teikiama 
pagal Europos Sąjungos institucijų 
priimtus specialius ES energetikos 
sektoriaus teisės aktus, kuriais siekiama 
konkurencingų Europos energetikos rinkų, 
darnios Europos energetikos sistemos ir 
energijos tiekimo Europos bendrijai 
saugumo.

(12) Siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos ir kuo labiau 
sumažinti valstybių narių ir įmonių, ypač 
mažųjų ir vidutinių įmonių, išlaidas, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta galimybė 
valstybes nares ir įmones atleisti nuo 
ataskaitų teikimo įpareigojimo, jei 
lygiavertė informacija Komisijai teikiama 
pagal Europos Sąjungos institucijų 
priimtus specialius ES energetikos 
sektoriaus teisės aktus, kuriais siekiama 
konkurencingų Europos energetikos rinkų, 
darnios Europos energetikos sistemos ir 
energijos tiekimo Europos bendrijai 
saugumo. Taigi reikia vengti bet kokio 
ataskaitų teikimo reikalavimų, kurie 
nurodyti trečiajame energetikos rinkos 
liberalizavimo dokumentų rinkinyje 
(Direktyvoje 2009/72/EB, Direktyvoje 
2009/73/EB, Reglamente (EB) Nr. 
713/2009, Reglamente (EB) Nr. 714/2009 
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ir Reglamente (EB) Nr. 715/2009), 
dubliavimo.

Or. en

Pakeitimas 43
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, jų įgalioti subjektai arba 
prireikus subjektai, atsakingi už specialius 
ES energetikos sektoriaus investicijų 
planus, užtikrina, kad duomenys ir 
informacija, kuriuos jie pateikia 
Komisijai, būtų kokybiški, tinkami, 
tikslūs, aiškūs ir nuoseklūs, taip pat, kad 
tie duomenys ir informacija būtų 
pateikiami laiku, be to, šie subjektai turi 
užtikrinti neatskleistinų komercinių 
duomenų arba informacijos 
konfidencialumo išsaugojimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su 6 straipsnio nuostatomis, reikia įtraukti konstatuojamąją dalį, kurioje 
būtų apibrėžiama valstybių narių, jų įgaliotų subjektų arba prireikus subjektų, atsakingų už 
specialius ES energetikos sektoriaus investicijų planus, pareiga užtikrinti, kad duomenys, 
kuriuos jie pateikia, būtų kokybiški ir tinkami, taip pat užtikrinti neatskleistinų komercinių 
duomenų arba informacijos konfidencialumo išsaugojimą.

Pakeitimas 44
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Komisija, ypač Energetikos rinkos (15) Komisija, ypač jos Energetikos rinkos 
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stebėjimo tarnyba, turėtų reguliariai 
pateikti Bendrijos energetikos sistemos 
struktūros raidos ir perspektyvų įvairiuose 
sektoriuose tyrimą ir prireikus išsamesnį 
tam tikrų šios energetikos sistemos aspektų 
tyrimą; toks tyrimas visų pirma turėtų 
padėti nustatyti galimas infrastruktūros ir 
investicijų spragas atsižvelgiant į ilgalaikę
energijos pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyrą.

stebėjimo tarnyba, turėtų reguliariai 
pateikti Bendrijos energetikos sistemos 
struktūros raidos ir perspektyvų įvairiuose 
sektoriuose tyrimą ir prireikus išsamesnį 
tam tikrų šios energetikos sistemos aspektų 
tyrimą; toks tyrimas turėtų papildyti 
nacionalines metodikas, nustatyti 
regioninius aspektus ir, visų pirma, turėtų 
padėti didinti energijos saugumą, nes būtų 
siekiama nustatyti galimas infrastruktūros 
ir investicijų spragas ir susijusius pavojus
atsižvelgiant į ilgalaikę energijos pasiūlos 
ir paklausos pusiausvyrą.

Or. en

Pakeitimas 45
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Mažosios ir vidutinės įmonės turėtų 
turėti galimybę gauti naudos iš pranešimo 
apie energetikos infrastruktūros 
investicinius projektus ir jų stebėjimo 
sistemos, kuri sukuriama pagal šį 
reglamentą, nes naudojantis šia sistema 
surinkti duomenys bus viešai skelbiami, 
taigi ilgalaikiu laikotarpiu bus 
prisidedama prie naujų ir geriau 
koordinuotų investicijų tendencijų 
atsiradimo.

Or. en
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Pakeitimas 46
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant bendros nuomonės ir daugiau 
skaidrumo, susijusio su būsimais, ypač 
naujiems rinkos dalyviams svarbiais 
pokyčiais, Komisijai gali padėti valstybių 
narių ekspertai arba kiti kompetentingi 
ekspertai.

(16) Siekiant bendros nuomonės galimų 
infrastruktūros spragų ir susijusių pavojų 
klausimu ir daugiau skaidrumo, susijusio 
su būsimais, ypač naujiems rinkos 
dalyviams svarbiais pokyčiais, Komisijai 
gali padėti valstybių narių ekspertai arba 
kiti kompetentingi ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 47
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Kadangi nustatoma investicinių 
projektų reguliarių ataskaitų teikimo 
sistema, Komisija turėtų pateikti 
valstybėms narėms priemonių, kurios 
būtinos siekiant išvengti pavojų, susijusių 
su nepakankamu arba netinkamu 
investavimu, vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 48
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
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sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
naftos, gamtinių dujų, elektros energijos ir
biodegalų sektoriuose, taip pat apie 
investicinius projektus, susijusius su šiuose 
sektoriuose susidarančiu anglies
dvideginiu.

sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
naftos, dujų, akmens anglių, transporto 
degalų iš atsinaujinančių energijos 
išteklių, šildymo ir aušinimo, įskaitant 
centralizuoto šildymo ir aušinimo, elektros 
energijos ir energijos nešiklių, visų pirma, 
vandenilio, energijos saugojimo
sektoriuose, taip pat apie investicinius 
projektus, susijusius su anglies dioksido 
surinkimu, transportavimu ir saugojimu 
ir branduoliniais įrenginiais, kurie nėra 
branduolinės elektrinės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti reglamento taikymo sritį ir ją išplėsti, kad šio reglamento 
taikymo sritis apimtų visus energijos šaltinius ir visus infrastruktūros tinklus, kurie susiję su 
skirtingais energijos šaltinių tipais.

Pakeitimas 49
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus
naftos, gamtinių dujų, elektros energijos ir 
biodegalų sektoriuose, taip pat apie 
investicinius projektus, susijusius su šiuose 
sektoriuose susidarančiu anglies 
dvideginiu.

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
sistema, kaip Komisijai pranešti 
informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinių projektų
detales naftos, gamtinių dujų, akmens 
anglies, biodegalų, branduolinio kuro, o 
taip pat elektros energijos sektoriuose, 
kurie yra paremti šiais energijos 
šaltiniais, taip pat apie investicinius 
projektus, susijusius su šiuose sektoriuose 
išskiriamu ir sunaudojamu anglies 
dvideginiu, tenkančiu kiekvienam 
pagamintos energijos vienetui.

Or. pl
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Pagrindimas

Ankstesnėje formuluotėje minimi biodegalai, tačiau neminima akmens anglis ir branduolinis 
kuras.

Pakeitimas 50
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
naftos, gamtinių dujų, elektros energijos ir 
biodegalų sektoriuose, taip pat apie 
investicinius projektus, susijusius su šiuose 
sektoriuose susidarančiu anglies 
dvideginiu.

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
naftos, gamtinių dujų, elektros energijos ir 
biodegalų sektoriuose, vykdomus tiek 
Europos Sąjungos teritorijoje, tiek ir 
Europos bendrovių vykdomus trečiosiose 
šalyse, taip pat apie investicinius projektus, 
susijusius su šiuose sektoriuose 
susidarančiu anglies dvideginiu.

Or. ro

Pagrindimas

Formuluotės patikslinimas.

Pakeitimas 51
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
naftos, gamtinių dujų, elektros energijos ir 
biodegalų sektoriuose, taip pat apie 

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
naftos, gamtinių dujų, elektros energijos ir 
biodegalų sektoriuose, taip pat apie 
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investicinius projektus, susijusius su šiuose 
sektoriuose susidarančiu anglies
dvideginiu.

investicinius projektus, susijusius su šiuose 
sektoriuose susidarančio anglies dioksido 
surinkimu ir saugojimu.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas 52
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas priede 
išvardytų tipų investiciniams projektams, 
kurie pradėti įgyvendinti arba juos 
įgyvendinti planuojama pradėti per
penkerius metus arba kuriuos įgyvendinant 
numatyta per trejus metus nutraukti 
infrastruktūros eksploatavimą.

2. Šis reglamentas taikomas priede 
išvardytų tipų investiciniams projektams, 
kurie pradėti įgyvendinti arba juos 
įgyvendinti planuojama pradėti per dešimt 
metų arba kuriuos įgyvendinant numatyta 
per penkerius metus nutraukti 
infrastruktūros eksploatavimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atlikti tinkamus tyrimus ir parengti tinkamus veiksmų planus, svarbu, kad šio 
reglamento taikymo sritis būtų išplėsta ir į ją būtų įtraukti ilgesnės trukmės projektai.

Pakeitimas 53
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas priede 
išvardytų tipų investiciniams projektams, 
kurie pradėti įgyvendinti arba juos 
įgyvendinti planuojama pradėti per 

2. Šis reglamentas taikomas priede 
išvardytų tipų investiciniams projektams, 
kurie pradėti įgyvendinti arba juos 
įgyvendinti planuojama pradėti per 
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penkerius metus arba kuriuos įgyvendinant 
numatyta per trejus metus nutraukti 
infrastruktūros eksploatavimą.

penkerius metus arba kuriuos įgyvendinant 
numatyta per penkerius metus nutraukti 
infrastruktūros eksploatavimą.

Or. pl

Pagrindimas

Turint duomenų apie visą infrastruktūrą arba jos dalį, kurios eksploatavimą ketinama 
nutraukti per penkerius metus, būtų labiau užtikrinamas planavimas nei taikant ankstesnį 
trejų metų terminą.

Pakeitimas 54
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(1) infrastruktūra – su energijos gamyba, 
perdavimu ir saugojimu arba su anglies 
dvideginio išmetimu, perdavimu ir 
saugojimu susiję bet kurio tipo įrenginiai 
arba jų dalis;

(1) infrastruktūra – su energijos gamyba 
bei atitinkamų energijos šaltinių
perdavimu ir saugojimu arba su anglies 
dvideginio išmetimu, perdavimu ir 
saugojimu susiję bet kurio tipo įrenginiai 
arba jų dalis;

Or. pl

Pagrindimas

Energiją galima kaupti fiziškai, t.y. šiluminės energijos, elektros energijos arba potencialios 
energijos (pvz. vanduo) pavidalu. Tačiau ją kaupti galima ir cheminiu būdu energijos 
šaliniuose esančių medžiagų pagalba, pvz. angliavandenilių, akmens anglies, vandenilio ir 
kitų medžiagų pagalba.  

Pakeitimas 55
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(c) nutraukti esamos infrastruktūros (c) laikinai arba galutinai nutraukti visos 
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eksploatavimą; turimos infrastruktūros arba jos dalies
eksploatavimą.

Or. pl

Pagrindimas

Nutraukimas gali būti galutinis arba tik laikinas, pvz. dėl remonto darbų arba net sąmoningas 
eksploatacijos nutraukimas.

Pakeitimas 56
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 ca punktas (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(ca) iš esmės atnaujinti ir pradėti 
eksploatuoti gamtinių dujų tiekimo ir 
naftotiekių sistemas, sukurti sistemas 
skirtas valdymui ir duomenų surinkimui 
realiuoju laiku, sukurti ir naudoti 
sistemas skirtas gamtinių dujų tiekimo 
saugumui užtikrinti,

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu, kad esminis gamtinių dujų tiekimo ir naftotiekių sistemų atnaujinimas ir 
eksploatacijos pradžia bei sistemos skirtos valdymui ir duomenų surinkimui realiuoju laiku, o 
taip pat sistemos, skirtos gamtinių dujų tiekimo saugumui užtikrinti būtų įtrauktos į sąvoką 
„investiciniai projektai“.

Pakeitimas 57
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c b papunktis (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(cb) vystyti naujas energijos perdavimo 
tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių 
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sistemų jungtis,

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu įtraukti ir energijos perdavimo tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių sistemų 
jungtis.

Pakeitimas 58
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) suplanuoti investiciniai projektai –
investiciniai projektai, pagal kuriuos 
statyba dar nepradėta ir nepatirta kapitalo 
sąnaudų arba pagal kuriuos 
eksploatavimas dar nenutrauktas, 
įskaitant investicinius projektus, kurių visi 
arba kai kurie svarbiausi duomenys 
(vieta, rangovas, įmonė, techniniai 
duomenys ir t. t.) turi būti toliau svarstomi 
arba galutinai patvirtinti;

(3) suplanuoti investiciniai projektai –
investiciniai projektai, kurių vykdymui 
gauti visi būtini patvirtinimai ir leidimai;

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad tam tikrų projektų bus vykdomas tik pradinis planavimo etapas, o (arba) 
vėlesniais etapais, kai reikės gauti reikiamus leidimus, iškils problemų, taigi dėl to galiausiai 
net nebus investuojama. Taigi Komisija turi svarstyti tik tuos projektus, kurių vykdymui gauti 
visi būtini patvirtinimai ir leidimai.
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Pakeitimas 59
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(3) suplanuoti investiciniai projektai –
investiciniai projektai, pagal kuriuos 
statyba dar nepradėta ir nepatirta kapitalo 
sąnaudų arba pagal kuriuos eksploatavimas 
dar nenutrauktas, įskaitant investicinius 
projektus, kurių visi arba kai kurie 
svarbiausi duomenys (vieta, rangovas, 
įmonė, techniniai duomenys ir t. t.) turi 
būti toliau svarstomi arba galutinai 
patvirtinti;

(3) suplanuoti investiciniai projektai –
investiciniai projektai, pagal kuriuos 
statyba dar nepradėta ir nepatirta kapitalo 
sąnaudų arba pagal kuriuos eksploatavimas 
dar nenutrauktas, įskaitant investicinius 
projektus, kurių visi arba kai kurie 
svarbiausi duomenys (vieta, rangovas, 
įmonė, parinkti esminiai techniniai ir 
eksploataciniai duomenys jei jie nesudaro 
verslo paslapties ir t. t.) turi būti toliau 
svarstomi arba galutinai patvirtinti;

Or. pl

Pagrindimas

Dažniausiai eksploataciniai duomenys nėra verslo paslaptis. Tik kai kurie specifiniai 
techniniai duomenys sudaro verslo paslaptį.

Pakeitimas 60
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) gamyba – elektros energijos 
generavimas ir degalų, įskaitant 
biodegalus, apdorojimas;

(6) gamyba – naftos, dujų ir akmens 
anglių gavyba, arba elektros energijos 
generavimas, įskaitant bendrą šilumos ir
elektros energijos gamybą, arba šilumos 
gamyba, įskaitant šildymą ir aušinimą, ir
degalų, įskaitant biodegalus, apdorojimas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant perteikti reglamento taikymo sritį, taip pat siekiant darnos su priede vartojamais 
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terminais reikia išaiškinti apibrėžtį.

Pakeitimas 61
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(6a) energetikos sistema– yra uždara 
energijos gamybos bei perdavimo, 
paskirstymo ir energijos panaudojimo 
sistema valstybėje narėje arba regione.

Or. pl

Pagrindimas

Čia minima uždara energetikos sistema valstybėje narėje neturint galimybės vykdyti 
tarpvalstybinį energetikos perdavimą.

Pakeitimas 62
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) surinkimas – saugojimui skirto 
anglies dioksido surinkimo iš pramonės 
įrenginių procesas;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis dera su 2009 m. balandžio 23 d. Direktyvos 2009/31/EB nuostatomis.
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Pakeitimas 63
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punktas

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(7) perdavimas – energijos išteklių ar 
produktų arba anglies dvideginio 
transportavimas tinklu, ypač: 

(7) perdavimas – elektros bei dujų 
energijos arba skysto kuro, arba anglies 
dvideginio transportavimas tinklu, ypač:

(a) vamzdynais, išskyrus gavybos proceso 
vamzdynus ir vamzdynų dalis, kurių 
naudojimas daugiausia susijęs su vietiniu 
paskirstymu,

(a) vamzdynais, išskyrus gavybos proceso 
vamzdynus ir vamzdynų dalis, kurių 
naudojimas daugiausia susijęs su vietiniu 
paskirstymu,

(b) labai aukštos įtampos ir aukštos 
įtampos sujungtomis sistemomis, išskyrus 
sistemas, kurių naudojimas daugiausiai 
susijęs su vietiniu paskirstymu;

(b) labai aukštos įtampos ir aukštos 
įtampos sujungtomis sistemomis, išskyrus 
sistemas, kurių naudojimas daugiausiai 
susijęs su vietiniu paskirstymu;

Or. pl

Pagrindimas

Transportavimas susijęs ne tik su tokiais energijos ištekliais kaip dujos ir kietas kuras, bet ir 
elektros energija. 

Pakeitimas 64
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(ba) jungiamoji linija – tarpvalstybinė 
sistemas apimanti sujungimo vieta tarp 
energijos perdavimo tinklų arba 
vamzdynų kuriais perduodamas dujų 
pavidalo ar skysto pavidalo 
angliavandenilis ir akmens anglių 
sausosios distiliacijos arba suskystinimo 
produktai, turint atgalinio srauto 
galimybę;
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Or. pl

Pagrindimas

Sąvoka jungiamoji linija taikoma jungiamąją funkciją turintiems įrenginiams, kurių pagalba 
atveriamos iki šiol uždaromis laikytos energetikos sistemos. 

Pakeitimas 65
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) centralizuoto šildymo ir aušinimo 
vamzdynais;

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte kalbant apie perdavimą neminimas centralizuotas šildymas ir aušinimas. 
Nors centralizuoto šildymo ir aušinimo tinklai yra vietinės infrastruktūros dalis, reikia 
paminėti investicijas į centralizuotą šildymą ir aušinimą, nes nauda, kuri gaunama naudojant 
šiuos tinklus, yra visos ES nauda, vertinant pagal tiekimo saugumo, didesnio energijos 
naudojimo veiksmingumo ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
kriterijus. Be to, pagrindinė centralizuoto šildymo ir aušinimo plėtros Europoje kliūtis –
investicijų sąnaudos, nors infrastruktūros sąnaudos pakeistų sąnaudas kurui, nes šiluma būtų 
pakartotinai panaudojama.

Pakeitimas 66
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 dalies –a punktas (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(a) saugojimo vieta –saugojimo talpų 
sistemą arba tam tikra geologinė 
struktūra, sudaranti uždarą saugojimo 
erdvę;
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Or. pl

Pagrindimas

Saugojimo vietos taip pat yra infrastruktūros dalis.

Pakeitimas 67
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

saugojimas – ilgalaikis arba laikinas 
energijos išteklių arba anglies dvideginio 
laikymas antžeminiuose arba požeminiuose 
infrastruktūros objektuose arba 
geologiniuose kloduose;

(b) saugojimas – ilgalaikis arba laikinas 
šiluminės arba elektros energijos, arba jų 
šaltinių, o taip pat anglies dvideginio 
laikymas antžeminiuose arba požeminiuose 
infrastruktūros objektuose arba 
geologiniuose kloduose;

Or. pl

Pagrindimas

Nauju apibrėžimu praplečiamas supratimas apie funkciją, kuri yra saugoti energiją arba jos 
šaltinius.

Pakeitimas 68
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) saugojimas – ilgalaikis arba laikinas 
energijos išteklių arba anglies dvideginio 
laikymas antžeminiuose arba požeminiuose 
infrastruktūros objektuose arba 
geologiniuose kloduose;

(8) saugojimas – ilgalaikis arba laikinas 
energijos išteklių arba anglies dvideginio 
laikymas antžeminiuose arba požeminiuose 
infrastruktūros objektuose arba 
geologiniuose kloduose arba anglies 
dioksido izoliavimas požeminėse 
geologinėse formacijose visam laikui 
aplinką tausojančiu būdu;
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Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido saugojimo apibrėžtis turi atitikti 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš 
dalies keičiančios Tarybos direktyvą 85/337/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 
2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1013/2006, nuostatas.

Pakeitimas 69
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 punkto a punktas

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(a) pirminiai energijos ištekliai, 
pavyzdžiui, nafta, gamtinės dujos arba 
akmens anglys, arba pagaminti energijos 
ištekliai, pavyzdžiui, elektros energija,

(a) pirminiai energijos ištekliai, 
pavyzdžiui, nafta, gamtinės dujos, akmens 
anglys, branduolinis kuras, arba pagaminti 
energijos ištekliai, pavyzdžiui, elektros 
energija,

Or. pl

Pagrindimas

Branduolinis kuras taip pat yra pirminis energijos šaltinis.

Pakeitimas 70
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(b) atsinaujinantys energijos ištekliai, 
įskaitant hidroenergiją, biomasės, vėjo, 
saulės, potvynių ir geoterminę energiją,

(ba) atsinaujinantys energijos ištekliai, 
įskaitant vandens energiją, biomasės, vėjo, 
saulės, potvynių ir geoterminę energiją,

Or. pl
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Pagrindimas

Potenciali tam tikrame aukštyje saugyklose esančio vandens energija gali būti paversta į 
mechaninę arba į elektros energiją. Potvyniai ir atoslūgiai vyksta atviruose jūros plotuose. 

Pakeitimas 80
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(a) planuojamas arba kuriamas pajėgumas, (a) planuojami arba kuriami pajėgumai, 
skirti gamybai, perdavimui arba 
kaupimui, o taip pat duomenys apie tai, 
kokia dalis pajėgumų yra tik projektavimo 
stadijoje, o kokia dalis jų jau pradėta 
kurti; 

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant įvertinti energijos tiekimo saugumą būtina skirti tarp investicinių projektų, kurie 
laikomi užtikrintais ir kurie trumpalaikėje perspektyvoje galėtų pagerinti tiekimo saugumą, ir 
tik projektavimo stadijoje esančių projektų. Sprendimų priėmimo procesas gali sukelti 
neapibrėžtumą energijos gamybos sektoriuje. Vykdant perdavimą neapibrėžtumo priežastimi 
galėtų tapti komplikuotos leidimų išdavimo procedūros.

Pakeitimas 71
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) branduolinis įrenginys –
(a) sodrinimo įrenginys, branduolinio 
kuro gamykla, atominė elektrinė, 
panaudoto branduolinio kuro perdirbimo 
įrenginys, mokslinių tyrimų reaktorius, 
panaudoto branduolinio kuro saugykla; ir
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(b) radioaktyviųjų atliekų saugykla, esanti 
toje pačioje aikštelėje ir tiesiogiai susijusi 
su a punkte išvardytais branduoliniais 
įrenginiais;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas turi apimti visus infrastruktūros tinklus, kurie susiję su branduoline energija. Ši
apibrėžtis perrašyta iš Tarybos direktyvos 2009/71/Euratomas. Ši apibrėžtis pažodžiui 
perrašyta iš Tarybos direktyvos 2009/71/Euratomas (3 straipsnio 1 dalis).

Pakeitimas 72
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) suvestiniai duomenys – suvestiniai 
nacionalinio arba regionų lygmens 
duomenys. Jei pateikus nacionalinio 
lygmens duomenis, būtų atskleidžiama 
neatskleistina komercinė pavienės įmonės 
informacija, gali būti pateikiami 
suvestiniai regionų lygmens duomenys. 
Komisija, remdamasi bendru susijusių 
valstybių narių arba jų įgaliotų subjektų 
pasiūlymu, nusprendžia, kuris regionų
lygmuo laikomas tinkamu lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrose valstybėse narėse pateikiant suvestinius nacionalinio lygmens duomenis jie būtų 
nepakankamai apibendrinti, nes valstybėje narėje yra tik viena įmonė, kuriai taikomas šis 
reglamentas. Taigi, šiame reglamente reikia numatyti galimybę taip pat teikti ir suvestinius 
regionų lygmens duomenis. Tačiau, siekiant, kad teisė nuspręsti, kurio regionų lygmens 
suvestinius duomenis pateikti nebūtų palikta pačiai įmonei, Komisija, remdamasi bendru 
susijusių valstybių narių arba jų įgaliotų subjektų pasiūlymu, priima sprendimą, kuris regionų 
lygmuo laikomas tinkamu lygmeniu.
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Pakeitimas 73
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) specialusis subjektas – subjektas, 
kuris pagal specialius ES energetikos 
sektoriaus teisės aktus įpareigotas 
parengti ir patvirtinti visos Bendrijos 
daugiamečius tinklo plėtros ir investicijų 
planus, kaip antai Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių 
tinklas pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 dėl prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tinklo sąlygų1 4 straipsnį ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių 
dujų perdavimo tinklais sąlygų2 4 
straipsnį.
1 OL L 211, 2009 8 14, p. 15.
2 OL L 211, 2009 8 14, p. 36.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte kelis kartus minimi tokie specialieji subjektai (žr., pavyzdžiui, 3 
straipsnio 2 dalį). Reikia išaiškinti, kad ši taisyklė taikoma būtent perdavimo sistemos 
operatorių subjektams, kurie nurodyti 2009 m. per pavasarį ir vasarą patvirtintame 
trečiajame energetikos rinkos liberalizavimo dokumentų rinkinyje. Taigi, kur nors tekste 
reikia konkrečiai įvardyti Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklą 
(toliau – ENTSO-E) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą (toliau – ENTSO-
G). Pats patogiausias ir lengviausiais būdas – įtraukti juos į apibrėžtis ir šiame straipsnyje 
išaiškinti šias sąvokas, kad jas būtų galima vartoti visame reglamente.
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Pakeitimas 74
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) „centralizuotas šilumos tiekimas“ ar 
„centralizuotas vėsumos tiekimas“ –
šilumos energijos paskirstymas garų, 
karšto vandens ar ataušintų skysčių forma 
iš centrinio gamybos šaltinio tinklu 
grupės pastatų arba vietų erdvės ar 
procesų šildymui ar aušinimui;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turi būti specialiai paminėti: centralizuotas šildymas, t. y. šilumos gamyba, 
bendra šilumos ir elektros energijos gamyba ir centralizuotas šildymas ir aušinimas. Daugelis 
skirsnyje apie elektros energiją paminėtų jos gamybos būdų yra patys veiksmingiausi tuomet, 
jei gaminama šiluma arba šiluma kartu su elektros energija. Ši apibrėžtis pažodžiui perrašyta 
iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB (2 straipsnio g punktas).

Pakeitimas 75
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2010 m. pradžios kas antrais metais 
valstybės narės arba subjektas, kurį jos 
įgaliojo atlikti šią užduotį, nesudarydamas 
pernelyg didelės duomenų rinkimo ir 
ataskaitų teikimo naštos, sukaupia visus
šiame reglamente nurodytus duomenis ir 
informaciją.

1. Nuo 2011 m. pradžios kas antrais metais 
valstybės narės arba subjektas, kurį jos 
įgaliojo atlikti šią užduotį, nesudarydamas 
pernelyg didelės duomenų rinkimo ir 
ataskaitų teikimo naštos, sukaupia visus 
šiame reglamente nurodytus duomenis ir 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šis reglamentas bus priimtas tik 2010 m., nerealu pradėti reikalauti teikti 
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pranešimus jau nuo 2010 m. Pranešimų, kuriuos pagal 2 dalies b punktą turi teikti specialieji 
subjektai, atveju, neįmanoma visos Bendrijos dešimtmečių tinklo plėtros planų, kuriuos 
tvirtina ENTSO-E ir ENTSO-G, parengti iki 2010 m. pabaigos, nes atitinkami reglamentai 
įsigalios tik 2011 m. kovo 3 d.

Pakeitimas 76
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

1. Nuo 2010 m. pradžios kas antrais metais 
valstybės narės arba subjektas, kurį jos 
įgaliojo atlikti šią užduotį, nesudarydamas 
pernelyg didelės duomenų rinkimo ir 
ataskaitų teikimo naštos, sukaupia visus 
šiame reglamente nurodytus duomenis ir 
informaciją. 

1. Nuo 2011 m. pradžios kas antrais metais 
valstybės narės arba subjektas, kurį jos 
įgaliojo atlikti šią užduotį, nesudarydamas 
pernelyg didelės duomenų rinkimo ir 
ataskaitų teikimo naštos, sukaupia visus 
šiame reglamente nurodytus duomenis ir 
informaciją. 

Or. ro

Pagrindimas

Siekiama suteikti pakankamai laiko duomenų surinkimui ir paskelbimui, o taip pat 
nacionaliniu lygmeniu patvirtinti visas priemones, kurios yra reikalingos norint užtikrinti 
suderinamumą su šio reglamento nuostatomis. 

Pakeitimas 77
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sukauptus duomenis ir susijusią projektų 
informaciją jos praneša Komisijai 2010 m. 
– tai pirmieji ataskaitiniai metai, nuo jų 
ataskaitos teikiamos kas antrais metais.

Sukauptus duomenis ir susijusią projektų 
informaciją jos praneša Komisijai 2011 m. 
– tai pirmieji ataskaitiniai metai, nuo jų 
ataskaitos teikiamos kas antrais metais.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi šis reglamentas bus priimtas tik 2010 m., nerealu reikalauti teikti pranešimus jau 
nuo 2010 m. Pranešimų, kuriuos pagal 2 dalies b punktą turi teikti specialieji subjektai, 
atveju, neįmanoma visos Bendrijos dešimtmečių tinklo plėtros planų, kuriuos tvirtina ENTSO-
E ir ENTSO-G, parengti iki 2010 m. pabaigos, nes atitinkami reglamentai įsigalios tik 2011 
m. kovo 3 d.

Pakeitimas 78
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

Sukauptus duomenis ir susijusią projektų 
informaciją jos praneša Komisijai 2010 m. 
– tai pirmieji ataskaitiniai metai, nuo jų 
ataskaitos teikiamos kas antrais metais. 

Sukauptus duomenis ir susijusią projektų 
informaciją jos praneša Komisijai 2011 m. 
– tai pirmieji ataskaitiniai metai, nuo jų 
ataskaitos teikiamos kas antrais metais. 

Or. ro

Pagrindimas

Atsižvelgiant į su duomenų rinkimu ir ataskaitų teikimu susijusia našta ir faktą, kad duomenys 
bus renkami nuo 2010 m., svarbu perdavimą atlikti suteiktus pakankamai laiko reikalingo 1 
dalyje paminėtoms užduotims atlikti. Todėl manoma, kad pirmajam pranešimui labiau tinka 
2011 m. terminas. 

Pakeitimas 79
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės vengia kartotinio 
duomenų rinkimo ir kuo labiau mažina 
įmonių sąnaudas.

2. Valstybės narės vengia kartotinio 
duomenų, kuriuos jau reikalaujama rinkti 
pagal galiojančius ES teisės aktus,
rinkimo ir kuo labiau mažina įmonių 
sąnaudas.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia pabrėžti tikslą vengti pranešimų teikimo du kartus ir nereikalingos administracinės 
naštos.

Pakeitimas 81
Yannick Jadot

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) išsami informacija apie finansavimą 
ir, visų pirma, planuojamos išleisti sumos 
ir finansavimo šaltiniai, įskaitant 
nuorodą, kokią investicinio projekto 
finansavimo dalį sudaro viešasis 
finansavimas;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų pateikti duomenys apie planuojamus energetikos infrastruktūros 
finansavimo šaltinius, visų pirma, apie tai, kiek lėšų skyrė ES ir valstybė narė ir kokią bendro 
finansavimo dalį sudaro šios lėšos, kad būtų galima atlikti apytikrius skaičiavimus ir 
paskirstyti viešąjį finansavimą.

Pakeitimas 82
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) dienos, kai jų vykdymui gauti būtini 
statybos darbų patvirtinimai ir leidimai;

Or. en

Pagrindimas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje (TEN/411) siūloma, kad vienas 
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iš šio reglamento tikslų turėtų būti išnagrinėti pažangą, kurios pasiekta, vykdant projektus 
apie kuriuos pranešta, palyginti su parengtu planu.

Pakeitimas 83
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(e) tiekimo saugumo požiūriu svarbios 
technologijos, pavyzdžiui, atgaliniai 
srautai, degalų rūšies keitimo pajėgumas 
arba bet kokia kita svarbi įranga,

(e) tiekimo saugumo požiūriu svarbios 
technologijos, pavyzdžiui, atgaliniai visų 
sistemų srautai, degalų rūšies keitimo 
pajėgumas arba bet kokia kita svarbi 
įranga,

Or. pl

Pagrindimas

Perdavimas apima visą Europos Sąjungą.

Pakeitimas 84
Corinne Lepage

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

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(f a) laikotarpis kuriuo infrastruktūros 
nebus galima eksploatuoti jeigu bus 
atliekami modernizavimo darbai.  

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad modernizavimo darbų atveju bus nurodoma kaip ilgai 
nebus galima eksploatuoti įrenginio ir kokias pasekmes tai sukels.   
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Pakeitimas 85
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

3. Visuose pagal 3 straipsnį teikiamuose 
pranešimuose nurodomas įdiegtas 
pajėgumas atitinkamų ataskaitinių metų 
pradžioje. 

3. Visuose pagal 3 straipsnį teikiamuose 
pranešimuose nurodomas įdiegti gamybos, 
perdavimo ir saugojimo pajėgumai 
atitinkamų ataskaitinių metų pradžioje.

Or. pl

Pagrindimas

Tuo siekiama tikslesnės formuluotės.

Pakeitimas 86
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visuose pagal 3 straipsnį teikiamuose 
pranešimuose nurodomas įdiegtas 
pajėgumas atitinkamų ataskaitinių metų 
pradžioje.

3. Visuose pagal 3 straipsnį teikiamuose 
pranešimuose nurodomas įdiegtas 
pajėgumas, kuris naudojamas atitinkamų 
ataskaitinių metų pradžioje.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama.
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Pakeitimas 87
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, jų įgalioti subjektai 
arba prireikus subjektai, atsakingi už 
specialius ES energetikos sektoriaus 
investicijų planus, užtikrina, kad duomenys 
ir informacija, kuriuos jie praneša 
Komisijai, būtų kokybiški, tinkami, tikslūs, 
aiškūs ir nuoseklūs, taip pat, kad tie 
duomenys ir informacija būtų pateikiami 
laiku.

1. Valstybės narės, jų įgalioti subjektai 
arba prireikus subjektai, atsakingi už 
specialius ES energetikos sektoriaus 
investicijų planus, užtikrina, kad duomenys 
ir informacija, kuriuos jie praneša 
Komisijai, būtų kokybiški, tinkami, tikslūs, 
aiškūs ir nuoseklūs, taip pat, kad tie 
duomenys ir informacija būtų pateikiami 
laiku ir kad, visų pirma, energetikos 
infrastruktūros investicijos visapusiškai 
atitinka jų nacionalinius energijos iš 
tvarių atsinaujinančių šaltinių tikslus ir 
nacionalinius atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos veiksmų planus.

Or. en

Pagrindimas

Duomenys, kurie pateikiami pagal dabartinį reglamentą, turi būti naudojami kartu su 
duomenimis, kurie pateikiami pagal nacionalinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos veiksmų 
planų nuostatas, be to, jie turi pastaruosius duomenis papildyti ir su jais visiškai derėti, 
siekiant įgyvendinti EB atsinaujinančių išteklių energijos tikslus. Taip pat žr. 10 straipsnio 1 
dalies pakeitimą.

Pakeitimas 88
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, jų įgalioti subjektai 
arba prireikus subjektai, atsakingi už 
specialius ES energetikos sektoriaus 
investicijų planus, užtikrina, kad duomenys 
ir informacija, kuriuos jie praneša 
Komisijai, būtų kokybiški, tinkami, tikslūs, 

1. Valstybės narės, jų įgalioti subjektai 
arba prireikus specialieji subjektai, 
atsakingi už specialius ES energetikos 
sektoriaus investicijų planus, užtikrina, kad 
duomenys ir informacija, kuriuos jie 
praneša Komisijai, būtų kokybiški, 
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aiškūs ir nuoseklūs, taip pat, kad tie 
duomenys ir informacija būtų pateikiami 
laiku.

tinkami, tikslūs, aiškūs ir nuoseklūs, taip 
pat, kad tie duomenys ir informacija būtų 
pateikiami laiku.

Or. en

Pagrindimas

Tai naujos į 2 straipsnio 10a dalį įtrauktos apibrėžties, kurioje išaiškinama, kad šie 
specialieji subjektai yra ENTSO-E ir ENTSO-G, pasekmė.

Pakeitimas 89
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei duomenis ir informaciją teikia 
subjektai, atsakingi už specialius ES 
energetikos sektoriaus investicijų planus, 
prie pranešamų duomenų ir informacijos 
pridedamos atitinkamos valstybių narių 
pastabos apie surinktų duomenų ir 
informacijos kokybę.

Jei duomenis ir informaciją teikia 
subjektai, atsakingi už specialius ES 
energetikos sektoriaus investicijų planus, 
prie pranešamų duomenų ir informacijos 
pridedamos atitinkamos valstybių narių 
pastabos apie surinktų duomenų ir 
informacijos kokybę ir tinkamumą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, jų įgalioti subjektai arba prireikus subjektai, atsakingi už specialius ES 
energetikos sektoriaus investicijų planus, turi užtikrinti ne tik pateiktų duomenų kokybę, bet ir 
jų tinkamumą.

Pakeitimas 90
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei duomenis ir informaciją teikia 
subjektai, atsakingi už specialius ES 

Jei duomenis ir informaciją teikia
specialieji subjektai, atsakingi už specialius 



PE430.916v01-00 38/62 AM\798540LT.doc

LT

energetikos sektoriaus investicijų planus, 
prie pranešamų duomenų ir informacijos 
pridedamos atitinkamos valstybių narių 
pastabos apie surinktų duomenų ir 
informacijos kokybę.

ES energetikos sektoriaus investicijų 
planus, prie pranešamų duomenų ir 
informacijos pridedamos atitinkamos 
valstybių narių pastabos apie surinktų 
duomenų ir informacijos kokybę.

Or. en

Pagrindimas

Tai naujos į 2 straipsnio 10a dalį įtrauktos apibrėžties, kurioje išaiškinama, kad šie 
specialieji subjektai yra ENTSO-E ir ENTSO-G, pasekmė.

Pakeitimas 91
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali paskelbti pagal šį 
reglamentą perduotus duomenis ir 
informaciją, ypač 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus tyrimus, jei tokie duomenys ir 
informacija skelbiami bendrai ir 
neatskleidžiama pavienių įmonių 
informacija.

2. Komisija paskelbia pagal šį reglamentą 
perduotus duomenis ir informaciją, ypač 10 
straipsnio 3 dalyje nurodytus tyrimus. 
Komisija ir toliau sudaro sąlygas gauti 
informaciją apie aplinką pagal 2006 m. 
rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 
dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms 
ir organams1.

Valstybės narės arba jų įgalioti subjektai 
saugo neatskleistinų komercinių duomenų 
arba informacijos konfidencialumą.

Valstybės narės arba jų įgalioti subjektai 
saugo neatskleistinų komercinių duomenų 
arba informacijos konfidencialumą pagal 
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl 
visuomenės galimybės susipažinti su 
informacija apie aplinką2 nuostatas.
1 OL L 264, 2006 9 25, p. 13.
2 OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

Or. en
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Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – suderinti šio reglamento nuostatas su Orhuso konvencija ir 
atitinkamomis ES ir valstybių narių lygmens įgyvendinimo priemonėmis, būtent su Orhuso 
reglamentu ir direktyva dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką.

Pakeitimas 92
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

2. Komisija gali paskelbti pagal šį 
reglamentą perduotus duomenis ir 
informaciją, ypač 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus tyrimus, jei tokie duomenys ir 
informacija skelbiami bendrai ir 
neatskleidžiama pavienių įmonių 
informacija.

2. Komisija, esant valstybių narių 
sutikimui, gali paskelbti pagal šį 
reglamentą perduotus duomenis ir 
informaciją, ypač 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus tyrimus, jei tokie duomenys ir 
informacija skelbiami bendrai ir tuo
neatskleidžiama ar gali būti numanoma 
pavienių įmonių informacija, ypač kai 
atitinkamoje valstybėje narėje yra tik 
viena tokios rūšies įmonė.

Or. pl

Pagrindimas

Bendri techniniai duomenys ne visada užtikrina verslo paslapčių išsaugojimą, ypač kai 
valstybėje narėje yra tik viena tokios rūšies įmonė.

Pakeitimas 93
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

2. Komisija gali paskelbti pagal šį 
reglamentą perduotus duomenis ir 
informaciją, ypač 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus tyrimus, jei tokie duomenys ir 
informacija skelbiami bendrai ir 

2. Komisija gali paskelbti pagal šį 
reglamentą perduotus duomenis ir 
informaciją, ypač 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus tyrimus, jei tokie duomenys ir 
informacija skelbiami bendrai ir 
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neatskleidžiama pavienių įmonių 
informacija.

neatskleidžiama pavienių, biržoje 
nekotiruojamų ir didžiąja dalimi viešajam 
sektoriui nepriklausančių įmonių bei 
fizinių asmenų informacija.

Or. fr

Pagrindimas

Biržoje kotiruojamų ir didžiąja dalimi viešajam sektoriui priklausančių įmonių atveju ši 
informacija skelbiama ir jai netaikomi konfidencialumo reikalavimai. Šiuo pakeitimu 
siekiama didesnio skaidrumo visoms dalyvaujančioms šalims.

Pakeitimas 94
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali paskelbti pagal šį 
reglamentą perduotus duomenis ir 
informaciją, ypač 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus tyrimus, jei tokie duomenys ir 
informacija skelbiami bendrai ir 
neatskleidžiama pavienių įmonių 
informacija.

2. Komisija gali paskelbti pagal šį 
reglamentą perduotus suvestinius
duomenis ir informaciją, ypač 10 straipsnio 
3 dalyje nurodytus tyrimus, jei tokie 
duomenys ir informacija skelbiami kaip 
suvestiniai nacionalinio arba regionų 
lygmens duomenys ir neatskleidžiama 
pavienių įmonių informacija.

Or. en

Pagrindimas

Suvestiniai duomenys turi būti skelbiami užtikrinant, kad nesusidarys konkurencijos požiūriu 
nepalanki padėtis, nes tokia padėtis galėtų susidaryti mažose šalyse, kuriose veiklą vykdo tik 
vienas arba keli operatoriai. Sprendimas – atlikti duomenų „maskavimą“ juos apibendrinant 
regionų lygmeniu. Reikia pabrėžti, kad duomenys turi būti „užmaskuoti“.
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Pakeitimas 95
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis.

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

Komisija atsako už tai, kad būtų kuriami, 
techninėje įrangoje laikomi, valdomi ir 
prižiūrimi informacinių technologijų 
ištekliai, būtini pagal šį reglamentą 
Komisijai pranešamiems duomenims ar 
informacijai priimti, laikyti ir apdoroti.

Komisija atsako už tai, kad projektavimo 
tikslais būtų kuriami, techninėje įrangoje 
laikomi, valdomi ir prižiūrimi informacinių 
technologijų ištekliai, būtini pagal šį 
reglamentą Komisijai pranešamiems 
duomenims ar informacijai apie 
energetikos infrastruktūrą priimti, laikyti 
ir apdoroti.

Or. pl

Pagrindimas

Būtina pridurti koks yra šių duomenų tikslas.

Pakeitimas 96
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi perduotais duomenimis ir 
informacija, taip pat prireikus kitais 
duomenų šaltiniais, įskaitant Komisijos 
pirktus duomenis, Komisija bent kas 
antrais metais teikia ES energetikos 
sistemos struktūros raidos ir perspektyvų 
įvairiuose sektoriuose tyrimą, ypač tam, 
kad būtų:

1. Remdamasi perduotais duomenimis ir 
informacija, taip pat prireikus kitais 
duomenų šaltiniais, įskaitant nacionalinius 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
veiksmų planus, ir visų pirma visus 
duomenis, susijusius su decentralizuotais 
atsinaujinančiais energijos ištekliais, 
kurių pajėgumai mažesni negu nurodyti 
šio reglamento priede, Komisijos pirktus 
duomenis, Komisija bent kas antrais metais 
teikia ES energetikos sistemos struktūros 
raidos ir perspektyvų įvairiuose sektoriuose 
tyrimą, ypač tam, kad būtų:

Or. en
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Pagrindimas

Europos Komisija, rengdama savo veiksmų planus, taip pat turėtų atsižvelgti į 
decentralizuotą atsinaujinančių išteklių energijos gamybą, kuri nėra įtraukta į šio reglamento 
taikymo sritį, bet šios energijos gamyba yra nacionalinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
veiksmų planų dalis. Komisijos veiksmų planuose reikia atsižvelgti į galimą energijos 
gamybos perteklių ir numatyti, kaip spręsti šį klausimą. Taip pat žr. 6 straipsnio 2 dalies 
pakeitimą.

Pakeitimas 97
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatytos galimos būsimos energijos 
paklausos ir pasiūlos spragos,

(a) nustatytos galimos būsimos energijos 
paklausos ir pasiūlos spragos, taip pat 
perteklinė energijos paklausa ir pasiūla, 
įskaitant perteklinę pramonės įmonių 
gamybos procesų ir elektros energijos 
gamybos šilumą, kuri tiekiama į 
centralizuoto šildymo ir aušinimo tinklus;

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija, rengdama savo veiksmų planus, taip pat turėtų atsižvelgti į 
decentralizuotą atsinaujinančių išteklių energijos gamybą, kuri nėra įtraukta į šio reglamento 
taikymo sritį, bet šios energijos gamyba yra nacionalinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos
veiksmų planų dalis. Komisijos veiksmų planuose reikia atsižvelgti į galimą energijos 
gamybos perteklių ir numatyti, kaip spręsti šį klausimą. Taip pat žr. 6 straipsnio 2 dalies 
pakeitimą.

Pakeitimas 98
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(c a) informuota apie pavojus, kylančius 



AM\798540LT.doc 43/62 PE430.916v01-00

LT

esant per dideliam priklausomybės nuo 
energetikos infrastruktūros laipsniui;  

Or. fr

Pakeitimas 99
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) vykdoma už ES ribų įgyvendinamų 
investicinių projektų stebėsena;

Or. en

Pagrindimas

Žr. priedo 2.1 ir 3.2 papunkčių pakeitimus.

Pakeitimas 100
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) išnagrinėta investicinių projektų 
raida nuo tos dienos, kai jų vykdymui 
gauti statybos darbų patvirtinimai ir 
leidimai;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išnagrinėti su projektu susijusių įvykių eigą po to, kai buvo išduoti statybos darbų 
patvirtinimai, ypač, kiek laiko užtruko iki tol, kol infrastruktūra pradėta eksploatuoti.
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Pakeitimas 101
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(c b) nurodyta, kokiu mastu valstybės 
narės laikosi savo įsipareigojimų, ypač 
atsinaujinančių energijos šaltinių srityje;

Or. fr

Pakeitimas 102
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(c c) išanalizuotas tinklų susidėvėjimas ir 
investicijų poreikis.

Or. fr

Pakeitimas 103
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atlikdama šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus tyrimus, užtikrina, kad 
ankstyvųjų plėtros pakopų projektai 
vertinami atsižvelgiant į jų užbaigimo 
tikimybę.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad atliekant tyrimus nebūtų pateiktas iškreiptas padėties vaizdas.

Pakeitimas 104
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parengti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus tyrimus Komisijai gali padėti 
valstybių narių ekspertai ir (arba) bet kurie 
kiti ekspertai, gerai susipažinę su 
atitinkama sritimi.

2. Parengti tyrimus Komisijai, kuri savo 
veiklą koordinuoja su subjektais,
atsakingais už specialius ES energetikos 
sektoriaus investicijų planus, gali padėti 
valstybių narių ekspertai ir (arba) bet kurie 
kiti ekspertai, gerai susipažinę su 
atitinkama sritimi.

Or. en

Pakeitimas 105
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parengti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus tyrimus Komisijai gali padėti 
valstybių narių ekspertai ir (arba) bet kurie 
kiti ekspertai, gerai susipažinę su 
atitinkama sritimi.

2. Parengti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytus tyrimus Komisijai, kuri 
konsultuojasi su visuomene, įskaitant 
visas susijusias grupes ir asociacijas, gali 
padėti valstybių narių ekspertai ir (arba) 
bet kurie kiti ekspertai, gerai susipažinę su 
atitinkama sritimi.

Or. en

Pagrindimas

Komisija, rengdama ES energetikos srities veiksmų planus, turėtų rengti išsamias viešąsias 
konsultacijas.
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Pakeitimas 106
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija teikia valstybėms narėms 
priemonių, kurios būtinos siekiant 
išvengti pavojų, susijusių su 
nepakankamu arba netinkamu 
investavimu, vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės gautų atsiliepimų.

Pakeitimas 107
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

3. Tyrimus Komisija gali aptarti su 
suinteresuotosiomis šalimis. Atliktus 
tyrimus ji perduoda Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir juos paskelbia.

3. Tyrimus Komisija gali aptarti su 
suinteresuotosiomis šalimis, vadovaujantis  
6 straipsnio 1 dalimi. Atliktus tyrimus ji 
perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir juos paskelbia.

Or. nl

Pagrindimas

Tyrimus Komisija gali aptarti su suinteresuotosiomis šalimis. Kadangi olandų kalba sąvoka 
„susijusios šalys“(„betrokken partijen“)  yra ne tokia konkreti kaip sąvoka anglų kalba 
„interested parties“ („suinteresuotosios šalys“), būtina nuoroda į 6 straipsnio 1 dalį, kurioje 
šios šalys yra paminėtos.
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Pakeitimas 108
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

3a. siekiant išsaugoti darną tarp skirtingų 
publikacijų priežiūros srityje, Komisija 
turėtų atsižvelgti į ilgamečius investicinius 
projektus energetikos infrastruktūros 
srityje, kurie buvo sukurti specialių 
institucijų, kurios buvo sukurtos  
vadovaujantis kitais atitinkamais teisės 
aktais, pvz. reglamentu (EB) Nr. 
714/2009.  

Or. pl

Pagrindimas

Pateikti duomenys privalo derėti.

Pakeitimas 109
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atlikdama pirmoje dalyje 
nurodytą persvarstymą ir siekdama gerinti 
duomenų kokybę, prireikus nagrinėja šio 
reglamento priede nurodytas minimalias 
ribas, be to, ji gali paprašyti valstybių 
narių patikslinti planuojamos arba 
kuriamos infrastruktūros arba pajėgumo 
svarbiausias ypatybes.

Or. en

Pagrindimas

Būtina parengti planuojamos arba kuriamos infrastruktūros arba pajėgumo svarbiausių 
ypatybių šabloną, nes šios svarbiausios ypatybės paminėtos 5 straipsnio 1 dalies b punkte, 
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tačiau neapibrėžtos; kita vertus, į dabar siūlomą reglamentą įtraukus reikalavimą parengti 
šabloną, sulėtėtų reglamento įgyvendinimas (taip pat žr. Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto nuomonę (TEN/411)).

Pakeitimas 110
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 punkto 1.1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1.1. Gavyba
- Gavybos įrenginiai, kurių pajėgumas ne 
mažesnis kaip 20 000 barelių per dieną.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad siūlomo reglamento tekstas, t. y. visas tekstas, būtų darnus.

Pakeitimas 111
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 punkto 1.1 papunkčio paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Chemijos produktų gamybos įranga, kuria 
skystasis kuras ir (arba) variklių degalai 
negaminami arba pagaminami kaip 
šalutinis produktas, neįtraukiama.

Chemijos produktų gamybos įranga, kuria 
skystasis kuras ir (arba) variklių degalai 
negaminami arba pagaminami kaip 
šalutinis produktas (mažiau negu 10 proc. 
metinės gamybos apimties, jei 
skaičiuojama pagal masę) neįtraukiama.

Or. en

Pagrindimas

Techninis patikslinimas.
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Pakeitimas 112
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 dalies 1.2 punkto paskutinė pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

Įtraukiami ir investiciniai projektai skirti 
iš esmės atnaujinti ir pradėti eksploatuoti 
gamtinių dujų tiekimo ir naftotiekių 
sistemas, sukurti sistemas skirtas 
valdymui ir duomenų surinkimui 
realiuoju laiku, o taip pat sukurti bei 
eksploatuoti sistemas skirtas naftos 
produktų tiekimo saugumui didinti.

Kariniai vamzdynai ir vamzdynai, kuriais 
nafta arba jos produktai tiekiami į įrangą, 
nepatenkančią į 1.1 punkto taikymo sritį, 
neįtraukiami.

Kariniai vamzdynai ir vamzdynai, kuriais 
nafta arba jos produktai tiekiami į įrangą, 
nepatenkančią į 1.1 punkto taikymo sritį, 
neįtraukiami.

Or. ro

Pagrindimas

Šiems projektams turėtų priklausyti investicijos skirtos esminiam naftos produktų tiekimo 
sistemų atnaujinimui ir eksploatacijos pradžiai bei sistemos skirtos valdymui ir duomenų 
surinkimui realiuoju laiku, o taip pat sistemos, skirtos naftos produktų tiekimo saugumui 
užtikrinti.

Pakeitimas 113
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 punkto 1.2 papunkčio paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kariniai vamzdynai ir vamzdynai, kuriais 
nafta arba jos produktai tiekiami į įrangą, 
nepatenkančią į 1.1 punkto taikymo sritį, 
neįtraukiami.

Vamzdynai, kuriais nafta arba jos 
produktai tiekiami į įrangą, nepatenkančią į 
1.1 punkto taikymo sritį, neįtraukiami.

Or. en
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Pagrindimas

Kariniai įrenginiai neturėtų būti išskiriami, nes jei jie nebūtų įtraukiami, nebūtų įtraukiama 
didėlė (pagal valstybių narių vartojamas apibrėžtis) infrastruktūros dalis. Žinoma, šio 
pakeitimo nuostatos, nepažeidžia nuostatų dėl tolesnių Europos Komisijos veiksmų 
traktuojant šią informaciją kaip konfidencialią.

Pakeitimas 114
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 pastraipos 1.3 punkto paskutinė pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

Įtraukiami ir investiciniai projektai skirti 
pradėti eksploatuoti naftos ir  naftos 
produktų saugojimo sistemas bei sistemas 
skirtas valdymui bei duomenų surinkimui 
realiuoju laiku.

Kariniai rezervuarai ir rezervuarai, iš kurių 
nafta arba jos produktai tiekiami į įrangą, 
nepatenkančią į 1.1 punkto taikymo sritį, 
neįtraukiami.

Kariniai rezervuarai ir rezervuarai, iš kurių 
nafta arba jos produktai tiekiami į įrangą, 
nepatenkančią į 1.1 punkto taikymo sritį, 
neįtraukiami.

Or. ro

Pagrindimas

Šiems projektams turėtų priklausyti investicijos skirtos pradėti eksploatuoti naftos ir naftos 
produktų saugojimo sistemas bei sistemos skirtos valdymui bei duomenų surinkimui realiuoju 
laiku.

Pakeitimas 115
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 punkto 1.3 papunkčio paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kariniai rezervuarai ir rezervuarai, iš 
kurių nafta arba jos produktai tiekiami į 
įrangą, nepatenkančią į 1.1 punkto taikymo 

Rezervuarai, iš kurių nafta arba jos 
produktai tiekiami į įrangą, nepatenkančią į 
1.1 punkto taikymo sritį, neįtraukiami.
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sritį, neįtraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Kariniai įrenginiai neturėtų būti išskiriami, nes jei jie nebūtų įtraukiami, nebūtų įtraukiama 
didėlė (pagal valstybių narių vartojamas apibrėžtis) infrastruktūros dalis. Žinoma, šio 
pakeitimo nuostatos, nepažeidžia nuostatų dėl tolesnių Europos Komisijos veiksmų
traktuojant šią informaciją kaip konfidencialią.

Pakeitimas 116
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto 2.1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-2.1. Gavyba
- Gavybos įrenginiai, kurių pajėgumas ne 
mažesnis kaip 0,1 mln. m3 per dieną.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad siūlomo reglamento tekstas, t. y. visas tekstas, būtų darnus.

Pakeitimas 117
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuotinės svarbos vamzdynai ir projektai, 
nurodyti pagal ES sutarties 155 straipsnį 
nustatytose gairėse.

Vamzdynai, kurie yra svarbios 
nacionalinių arba tarptautinių sujungtų 
tinklų jungtys, taip pat visuotinės svarbos 
vamzdynai ir projektai, nurodyti pagal ES 
sutarties 155 straipsnį nustatytose gairėse, 
ir projektai, kurie nurodyti 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamento (EB) Nr. 663/2009 dėl 
ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos 
finansinę paramą energetikos srities 
projektams, programos sukūrimo1 priede.
________________
1OL L 200, 2009 7 31, p. 31.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacija su Europos Parlamento teisės tarnyba.

Pakeitimas 118
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 dalies 2.1 punkto paskutinė pastraipa (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

Įtraukiami ir investiciniai projektai skirti 
iš esmes atnaujinti ir pradėti eksploatuoti 
gamtinių dujų tiekimo sistemas, sukurti 
sistemas skirtas valdymui bei duomenų 
surinkimui realiuoju laiku, bei sistemas, 
skirtas gamtinių dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti.

Or. ro

Pagrindimas

Šiems projektams turėtų priklausyti investicijos skirtos iš esmes atnaujinti ir pradėti 
eksploatuoti gamtinių dujų tiekimo sistemas, sukurti sistemas skirtas valdymui bei duomenų 
surinkimui realiuoju laiku, bei sistemas skirtas gamtinių dujų tiekimo saugumui užtikrinti.
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Pakeitimas 119
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto 2.3 papunkčio 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Informacinių technologijų programinė 
ir techninė įranga, kuri naudojama dujų 
atsargoms stebėti ir pranešimams, kurie 
skirti kompetentingoms ES įstaigoms, apie 
šias atsargas tikruoju laiku teikti;

Or. en

Pagrindimas

Ši informacinių technologijų sistema yra pagrindinė investicija į infrastruktūrą, nes minėtoji 
sistema būtina siekiant dėti daugiau ir ryžtingesnių pastangų dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo srityje kuriant gerai veikiančią perspėjimo ir prevencijos sistemą. Tokia sistema 
taip pat užtikrintų gerą N-1 programos pritaikymą.

Pakeitimas 120
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 pastraipos 2.3 punkto paskutinė pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

Įtraukiami ir investiciniai projektai skirti 
pradėti eksploatuoti gamtinių dujų 
saugojimo sistemas bei sistemas skirtas 
valdymui, bei duomenų surinkimui 
realiuoju laiku.

Kariniai dujų vamzdynai, terminalai ir 
įrenginiai, taip pat įrenginiai, iš kurių dujos 
tiekiamos į chemijos produktų gamybos 
įrangą, kuria energetikos produktai 
negaminami arba pagaminami kaip 
šalutiniai produktai, neįtraukiami.

Kariniai dujų vamzdynai, terminalai ir 
įrenginiai, taip pat įrenginiai, iš kurių dujos 
tiekiamos į chemijos produktų gamybos 
įrangą, kuria energetikos produktai 
negaminami arba pagaminami kaip 
šalutiniai produktai, neįtraukiami.

Or. ro
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Pagrindimas

Šiems projektams turėtų priklausyti investicijos skirtos pradėti eksploatuoti gamtinių dujų 
saugojimo sistemas bei sistemas skirtas valdymui, bei duomenų surinkimui realiuoju laiku.

Pakeitimas 121
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto 2.3 papunkčio paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kariniai dujų vamzdynai, terminalai ir 
įrenginiai, taip pat įrenginiai, iš kurių 
dujos tiekiamos į chemijos produktų 
gamybos įrangą, kuria energetikos 
produktai negaminami arba pagaminami 
kaip šalutiniai produktai, neįtraukiami.

Dujų vamzdynai, terminalai ir įrenginiai, iš 
kurių dujos tiekiamos į chemijos produktų 
gamybos įrangą, kuria energetikos 
produktai negaminami arba pagaminami 
kaip šalutiniai produktai, neįtraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Kariniai įrenginiai neturėtų būti išskiriami, nes jei jie nebūtų įtraukiami, nebūtų įtraukiama 
didėlė (pagal valstybių narių vartojamas apibrėžtis) infrastruktūros dalis. Žinoma, šio 
pakeitimo nuostatos, nepažeidžia nuostatų dėl tolesnių Europos Komisijos veiksmų 
traktuojant šią informaciją kaip konfidencialią.

Pakeitimas 122
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. AKMENS ANGLYS, RUSVOSIOS 
ANGLYS IR NAFTINGIEJI 
SKALŪNAI
- Naujos arba išplėstos paviršinės 
kasyklos, kurių metinės gavybos apimtis 
ne mažesnė negu [xx] tonų;
- Naujos arba išplėstos giluminės 
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kasyklos, kurių metinės gavybos apimtis 
ne mažesnė negu [xx] tonų.

Or. en

Pagrindimas

Akmens anglis įtraukta į energijos šaltinių apibrėžtį, taigi į priedą taip pat reikia įtraukti 
skirsnį apie akmens anglies kasybos infrastruktūrą.

Pakeitimas 123
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Akmens anglys
- Gavybos įrenginiai, kurių pajėgumas ne 
mažesnis negu XXX;
- Perdirbimo įrenginiai, kurių pajėgumas 
ne mažesnis negu XXX.

Or. en

Pakeitimas 124
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto 3,1 papunkčio 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Saulės šilumos telkimo, geoterminė ir 
fotovoltinė įranga (10 MW arba galingesni 
generatoriai);

- Saulės šilumos telkimo ir geoterminė 
įranga (10 MW arba galingesni 
generatoriai) ir fotovoltinė įranga (1 MW 
arba galingesnė);

Or. en

Pagrindimas

Fotovoltinės įrangos atveju, siūloma riba atrodo pernelyg didelė, be to, ši riba nedera su 
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decentralizuotu fotovoltinės technologijos pobūdžiu. Jei nebūtų atsisakyta 10 MW ribos, tai iš 
esmės reikštų, kad šis reglamentas būtų taikomas mažiau negu 10 proc. fotovoltinės įrangos.

Pakeitimas 125
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto 3,1 papunkčio 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Saulės šilumos telkimo, geoterminė ir 
fotovoltinė įranga (10 MW arba galingesni 
generatoriai);

- Saulės šilumos telkimo, geoterminė ir 
fotovoltinė įranga (5 MW arba galingesni 
generatoriai);

Or. en

Pagrindimas

Remiantis apytiksliais skaičiavimais, jei nebūtų atsisakyta 10 MW ribos, tai iš esmės reikštų, 
kad šis reglamentas būtų taikomas mažiau negu 10 proc. fotovoltinės įrangos.

Pakeitimas 126
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto 3,1 papunkčio 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Energijos gamybos iš biomasės arba 
atliekų įranga (10 MW arba galingesni 
generatoriai);

- Energijos gamybos iš biomasės, skystųjų 
bioproduktų arba atliekų įranga (5 MW
arba galingesni generatoriai);

Or. en
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Pakeitimas 127
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 dalies 3.1 punkto 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

– decentralizuoti energijos gamybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
įrenginiai, sujungti su elektros perdavimo 
tinklu arba turintys pelno iš sutarties su 
įmone dėl energijos pirkimo ir kurių 
galingumas yra didesnis nei 10 MW.   

Or. fr

Pakeitimas 128
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto 3,2 papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Oro elektros perdavimo linijos, jei jos 
suprojektuotos perduoti 150 kV arba 
didesnės įtampos elektros srovę;

- Oro elektros perdavimo linijos, jei jos 
suprojektuotos perduoti 100 kV arba 
didesnės įtampos elektros srovę;

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartines nuostatas, pagal kurias nustatoma 150 kV įtampos riba, šio reglamento 
taikymo sritis neapimtų daug 110 kV elektros perdavimo linijų, kurias planuojama tiesti tam 
tikrose valstybėse narėse.
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Pakeitimas 129
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Visuotinės svarbos projektai, nurodyti 
pagal ES sutarties 155 straipsnį nustatytose 
gairėse.

- Visuotinės svarbos projektai, nurodyti 
pagal ES sutarties 155 straipsnį nustatytose 
gairėse, ir projektai, kurie nurodyti 
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 663/2009 
dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant 
Bendrijos finansinę paramą energetikos 
srities projektams, programos sukūrimo 
priede.
________________
1OL L 200, 2009 7 31, p. 31.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacija su Europos Parlamento teisės tarnyba.

Pakeitimas 130
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Centralizuoto šildymo tinklo, kurio 
vamzdynų diametras yra 300 mm arba 
daugiau.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant 2020 m. tikslų, t. y. siekiant didesnio energijos naudojimo veiksmingumo ir siekiant 
šildymo ir aušinimo paslaugų rinkoje daugiau naudoti energijos iš atsinaujinančių išteklių, 
centralizuoto šildymo infrastruktūra yra strateginės svarbos. Ši infrastruktūra turi būti 
įtraukta į pasiūlymą.
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Pakeitimas 131
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto 3.2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2a. Saugojimas ir kiti branduoliniai 
įrenginiai
- elektros energijos saugyklos;
- radioaktyviųjų atliekų saugyklos;
- kiti branduoliniai įrenginiai, kurie 
nenurodyti 3.1 punkto pirmojoje įtraukoje 
ir 3.3 punkto antrojoje įtraukoje. 

Or. en

Pakeitimas 132
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 5 punkto -5,1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-5.1. Surinkimas
- CO2 surinkimo įrenginiai, susiję su 1.1 

ir 3.1 punktuose nurodyta gamybos 
įranga (atitinkamais atvejais), kurios CO2
surinkimo pajėgumai 100 kt per metus 
arba daugiau.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad siūlomo reglamento tekstas, t. y. visas tekstas, būtų darnus.
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Pakeitimas 133
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 5 punkto 5,2 papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

- Saugojimo įrenginiai (100 kt per metus
arba talpesnė saugojimo vieta arba 
kompleksas).

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad siūlomo reglamento tekstas, t. y. visas tekstas, būtų darnus.

Pakeitimas 134
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 5 pastraipos 5.2 punkto paskutinė pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

Šiai daliai priklauso ir investiciniai 
projektai susiję su anglies dvideginio 
saugojimu geologiniuose kloduose, kurie 
yra numatyti reglamente, pagal kurį 
nustatoma ekonomikos gaivinimo teikiant 
Bendrijos finansinę paramą energetikos 
srities projektams programa.

Moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai skirti saugojimo įrenginiai 
neįtraukiami.

Moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai skirti saugojimo įrenginiai 
neįtraukiami.

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu, kad šioje dalyje taip pat būtų paminėtos investicijos susijusios su anglies dvideginio 
saugojimu geologiniuose kloduose, kurios yra numatytos reglamente, pagal kurį nustatoma 
ekonomikos gaivinimo teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams 
programa.
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Pakeitimas 135
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 5 pastraipos 5.2 punkto paskutinė pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

Įtraukiami ir investiciniai projektai skirti 
pradėti eksploatuoti anglies dvideginio 
saugyklas bei sistemas skirtas valdymui, 
bei duomenų surinkimui realiuoju laiku.

Moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai skirti saugojimo įrenginiai 
neįtraukiami.

Moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai skirti saugojimo įrenginiai 
neįtraukiami.

Or. ro

Pagrindimas

Šiems projektams turėtų priklausyti investicijos skirtos pradėti eksploatuoti anglies dvideginio 
saugyklas bei sistemas skirtas valdymui, bei duomenų surinkimui realiuoju laiku.

Pakeitimas 136
Yannick Jadot

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 5 punkto 5.2 papunkčio paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai skirti saugojimo įrenginiai 
neįtraukiami.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektai neturi būti išskiriami, nes tai iš esmės 
reikštų, per ateinančius 10-15 metų nebūtų pateikiama jokios informacijos apie anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) technologiją. Iš esmės, anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) technologijos direktyva taip pat taikoma tokiems 
įrenginiams.
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