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Pakeitimas 20
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdamas į Europos atominės 
energijos bendrijos (Euratomas) steigimo 
sutartį ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo, ypač į 194 straipsnį,

Or. en

Pagrindimas

Šiuo sprendimu nustatomas keitimosi informacija mechanizmas tarptautiniams energetikos 
susitarimams, taigi būtina įtraukti visus energijos šaltinius. Tuo tikslu būtina nurodyti 
tinkamą teisinį pagrindą.

Pakeitimas 21
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos teisės aktais reikalaujama, 
kad, siekdamos užtikrinti Sutartimi ar 
Sąjungos institucijų aktais nustatomų
pareigų vykdymą, valstybės narės imtųsi 
visų tinkamų priemonių. Todėl valstybės 
narės turėtų vengti Sąjungos teisės ir 
tarptautinių susitarimų, pasirašomų tarp 
valstybių narių ir trečiųjų šalių, 
nesuderinamumo arba jį pašalinti;

(2) Sąjungos teisės aktais reikalaujama, 
kad, siekdamos užtikrinti pagal Sutartį ir 
trečiąjį energetikos paketą atsirandančių
pareigų vykdymą, valstybės narės imtųsi 
visų tinkamų priemonių. Todėl valstybės 
narės turėtų vengti Sąjungos teisės ir 
tarptautinių susitarimų, pasirašomų tarp 
valstybių narių ir trečiųjų šalių, 
nesuderinamumo arba jį pašalinti;

Or. en

Pagrindimas

Šio sprendimo tikslas – nustatyti keitimosi informacija mechanizmą tarpvyriausybiniams 
valstybių narių susitarimams su trečiosiomis šalimis, kad Komisija būtų geriau informuota 
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apie valstybių narių pasirašytus susitarimus. Atsižvelgiant į šio sprendimo taikymo sritį, 
Komisija turėtų teikti teisines konsultacijas valstybėms narėms derybose su trečiosiomis 
šalimis. Teisiniai klausimai, kylantys dėl Sąjungos institucijų priimtų ad hoc sprendimų, 
turėtų būti svarstomi atskirai, neatsižvelgiant į politines ir ekonomines aplinkybes.

Pakeitimas 22
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) atsižvelgiant į ypatingą tarptautinio 
bendradarbiavimo energetikos srityje 
vaidmenį, visi tarpvyriausybiniai 
susitarimai turi būti grindžiami abipusės 
ES ir atitinkamų trečiųjų šalių pagarbos 
principu;

Or. en

Pakeitimas 23
Takis Hadjigeorgiou

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 būtų užtikrinta vartotojų apsauga, 
į Sąjungą iš trečiųjų šalių importuojamai 
energijai taikomos procedūros turėtų būti 
skaidrios ir turėtų būti atsižvelgiama į 
vartotojų ekonominius interesus. 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. Vis 
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dėlto labai svarbu, kad valstybės narės ir 
toliau būtų atsakingos už 
tarpvyriausybinių susitarimų turinį;

Or. en

Pakeitimas 24
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

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 ilgalaikiais Sąjungos 
energetikos ir kovos su klimato kaita 
tikslais, taip pat veiksmingai užtikrintas 
energijos tiekimo saugumas, sykiu 
vengiant sukurti pernelyg didelius 
pajėgumus, kad būtų užtikrintas 
ekonominis našumas, tvarumas ir 
sąžiningos vartotojų kainos;

Or. en

Pakeitimas 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
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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 ir 
dėl to sumažėtų galima nauda Europos 
pramonei ir vartotojams. 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;

Or. en

Pakeitimas 26
Giles Chichester

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. 
Tinkamas 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;

Or. en
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Pakeitimas 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių;

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas visiems 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių. 
Taikant šį sprendimą valstybių narių ir 
trečiųjų šalių valstybėms priklausančių 
komercinių ūkio subjektų susitarimai taip 
pat turėtų būti laikomi tarpvyriausybiniais 
susitarimais;

Or. en

Pakeitimas 28
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas 
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių;

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
susijusiems su energijos importu,
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas 
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių.



PE480.533v01-00 8/70 AM\889089LT.doc

LT

Dujų, naftos ar elektros eksportui šis 
mechanizmas netaikomas;

Or. en

Pakeitimas 29
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas 
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių;

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį energijos vidaus rinkai 
arba energijos tiekimo saugumui, nes šios 
dvi sritys iš esmės susijusios. Visų pirma 
šis mechanizmas turėtų būti skirtas visiems 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių;

Or. en

Pakeitimas 30
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas 
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį energijos vidaus rinkai 
arba energijos tiekimo saugumui, nes šios 
dvi sritys iš esmės susijusios. Visų pirma 
šis mechanizmas turėtų būti skirtas visiems 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
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darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių;

darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių;

Or. en

Pakeitimas 31
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) naujasis keitimosi informacija 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
tarpvyriausybiniams susitarimams, 
galintiems daryti poveikį energijos vidaus 
rinkai arba energijos tiekimo saugumui, 
nes šios dvi sritys iš esmės susijusios. Visų 
pirma šis mechanizmas turėtų būti skirtas 
visiems tarpvyriausybiniams susitarimams, 
darantiems poveikį dujų, naftos arba 
elektros tiekimui per pastoviąją 
infrastruktūrą arba tam, kiek energijos į 
Sąjungą importuojama iš trečiųjų šalių;

(4) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 32
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

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

(4a) Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų 
paisoma Europos vartotojų interesų, ir 
primygtinai siekti, kad energetikos srities 
tarpvyriausybiniai susitarimai būtų 
suderinami su Sąjungos teise, ypač su 
nuostatomis dėl energijos vidaus rinkos ir 
trečiųjų šalių teisės naudotis tinklais;

Or. en

Pakeitimas 33
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) susitarimams su trečiosiomis šalimis 
dėl prekybos energija, kuriais daugiausia 
siekiama mažinti prekybos kliūtis, 
pavyzdžiui, tarifus ir kvotas, taikomas 
SESV 207 straipsnis;

Or. en

Pakeitimas 34
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

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

(5) šiuo sprendimu nustatomas keitimosi 
informacija mechanizmas neturėtų būti 
taikomas tarpvyriausybiniams 
susitarimams, kurie, remiantis [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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[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;

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 į 
juos įtrauktas konkrečias energetikos 
nuostatas, kurios svarbios taikant šį 
sprendimą, ir turėtų pateikti ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 35
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant skatinti abipusiškumo 
principo taikymą Sąjungos išorės 
energetikos politikoje, valstybės narės 
turėtų būti raginamos pasirašyti 
susitarimus tik su trečiosiomis šalimis, 
kurios priėmė energetikos srities teisės 
aktus, atitinkančius ES rinkos taisykles, 
ypač taisykles dėl nuosavybės atsiejimo, 
nustatytas trečiajame energetikos pakete1;
____________
1 OL L 211, 2009 8 14.

Or. da

Pagrindimas

Integruojant energijos rinkas didinamas rinkų efektyvumas, taigi investuotojai ir rinkos 
operatoriai turėtų turėti tokias pat galimybes veikti trečiosiose šalyse kaip ir trečiosios šalys, 
veikdamos ES.
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Pakeitimas 36
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams, 
išskyrus tuos atvejus, kai šie komerciniai 
susitarimai aiškiai minimi 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose. Vis 
dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 
derinantys komercinius susitarimus su 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams, 
išskyrus tuos atvejus, kai šie komerciniai 
susitarimai aiškiai minimi 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose arba 
kai energetikos projektas, darantis poveikį 
energijos vidaus rinkai arba energijos 
tiekimo saugumui, išimties tvarka 
vykdomas nesant tarpvyriausybinio 
susitarimo. Vis dėlto komercinės veiklos 
vykdytojai, derinantys komercinius 
susitarimus su trečiųjų šalių veiklos 
vykdytojais, gali konsultuotis su Komisija, 
kad išvengtų galimo prieštaravimo 
Sąjungos teisei;

Or. en

Pakeitimas 37
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams, 
išskyrus tuos atvejus, kai šie komerciniai 
susitarimai aiškiai minimi 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose. Vis 
dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 
derinantys komercinius susitarimus su 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

(7) šis sprendimas neturi būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams. 
Vis dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 
derinantys komercinius susitarimus su 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

Or. fr
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Pakeitimas 38
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams, 
išskyrus tuos atvejus, kai šie komerciniai 
susitarimai aiškiai minimi 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose. Vis 
dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 
derinantys komercinius susitarimus su 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams. 
Vis dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 
derinantys komercinius susitarimus su 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

Or. en

Pagrindimas

Šis sprendimas neturi būti taikomas komercinės veiklos vykdytojų susitarimams, nes jie labai 
svarbūs konkurencijos požiūriu ir turi išlikti konfidencialūs. Be to, pagal neseniai patvirtintas 
ES taisykles reikalaujama, kad privačios įmonės pateiktų informaciją apie komercinius 
susitarimus Europos Komisijai (Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 ir Reglamentas (ES) 
Nr. 1227/2011). Taigi šiuo metu ES institucijų prioritetas turėtų būti įgyvendinti šias 
taisykles, o ne priimti naujas.

Pakeitimas 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams, 
išskyrus tuos atvejus, kai šie komerciniai 
susitarimai aiškiai minimi 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose. Vis 
dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams. 
Vis dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 
derinantys komercinius susitarimus su 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
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derinantys komercinius susitarimus su 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

Or. en

Pakeitimas 40
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams, 
išskyrus tuos atvejus, kai šie komerciniai 
susitarimai aiškiai minimi 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose. Vis 
dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 
derinantys komercinius susitarimus su 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

(7) šis sprendimas neturėtų būti taikomas 
komercinių ūkio subjektų susitarimams. 
Vis dėlto komercinės veiklos vykdytojai, 
derinantys komercinius susitarimus su 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojais, gali 
konsultuotis su Komisija, kad išvengtų 
galimo prieštaravimo Sąjungos teisei;

Or. en

Pagrindimas

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Pakeitimas 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



AM\889089LT.doc 15/70 PE480.533v01-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų pranešti
Komisijai apie dar tik ketinamas pradėti 
derybas dėl naujų tarpvyriausybinių 
susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių 
susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti 
reguliariai informuojama apie vykstančias 
derybas. Jai turėtų būti suteikta teisė
dalyvauti derybose kaip stebėtojai. Be to, 
valstybės narės taip pat gali paprašyti 
Komisijos joms padėti derybose su 
trečiosiomis šalimis;

(9) valstybės narės turėtų turėti galimybę
informuoti Komisiją apie derybas dėl 
naujų tarpvyriausybinių susitarimų arba 
esamų tarpvyriausybinių susitarimų 
pakeitimų. Kai valstybė narė nusprendžia 
informuoti Komisiją, Komisija turėtų būti 
reguliariai informuojama apie vykstančias 
derybas. Valstybės narės gali pakviesti 
Komisiją dalyvauti derybose kaip 
stebėtoją. Be to, valstybės narės taip pat 
gali paprašyti Komisijos joms padėti 
derybose su trečiosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 42
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie dar tik ketinamas pradėti 
derybas dėl naujų tarpvyriausybinių 
susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių 
susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti 
reguliariai informuojama apie vykstančias 
derybas. Jai turėtų būti suteikta teisė 
dalyvauti derybose kaip stebėtojai. Be to, 
valstybės narės taip pat gali paprašyti 
Komisijos joms padėti derybose su 
trečiosiomis šalimis;

(9) valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie ketinamas pradėti derybas 
dėl naujų tarpvyriausybinių susitarimų arba 
esamų tarpvyriausybinių susitarimų 
pakeitimų per pagrįstą laikotarpį. 
Komisija turėtų būti reguliariai 
informuojama apie vykstančias derybas. Be 
to, valstybės narės taip pat gali paprašyti 
Komisijos joms padėti derybose su 
trečiosiomis šalimis; Vis dėlto svarbu 
nepakenkti valstybių narių galimybei 
derėtis dėl susitarimų turinio.

Or. en
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Pakeitimas 43
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie dar tik ketinamas pradėti
derybas dėl naujų tarpvyriausybinių 
susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių 
susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti 
reguliariai informuojama apie vykstančias 
derybas. Jai turėtų būti suteikta teisė
dalyvauti derybose kaip stebėtojai. Be to, 
valstybės narės taip pat gali paprašyti 
Komisijos joms padėti derybose su 
trečiosiomis šalimis;

(9) valstybės narės turėtų turėti galimybę
informuoti Komisiją apie derybas dėl 
naujų tarpvyriausybinių susitarimų arba 
esamų tarpvyriausybinių susitarimų 
pakeitimų. Kai valstybė narė nusprendžia 
informuoti Komisiją, Komisija turėtų būti 
reguliariai informuojama apie vykstančias 
derybas. Valstybės narės gali pakviesti 
Komisiją dalyvauti derybose kaip 
stebėtoją. Be to, valstybės narės taip pat 
gali paprašyti Komisijos joms padėti 
derybose su trečiosiomis šalimis;

Or. en

Pagrindimas

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Pakeitimas 44
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie dar tik ketinamas pradėti 
derybas dėl naujų tarpvyriausybinių 
susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių 

(9) valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie dar tik ketinamas pradėti 
derybas dėl naujų tarpvyriausybinių 
susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių 
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susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti 
reguliariai informuojama apie vykstančias 
derybas. Jai turėtų būti suteikta teisė 
dalyvauti derybose kaip stebėtojai. Be to, 
valstybės narės taip pat gali paprašyti
Komisijos joms padėti derybose su 
trečiosiomis šalimis;

susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti 
reguliariai informuojama apie vykstančias 
derybas. Valstybės narės gali pakviesti 
Komisiją dalyvauti kaip stebėtoją arba 
paprašyti joms padėti derybose su 
trečiosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 45
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Komisija turėtų įvertinti svarstyto 
susitarimo atitiktį Sąjungos teisei ir 
ilgalaikiams Sąjungos energetikos ir 
kovos su klimato kaita tikslams prieš tą 
susitarimą pasirašant ir turėtų pateikti 
nuomonę dėl to, ar reikia dar kartą derėtis 
dėl susitarimo paisant Sąjungos teisės 
reikalavimų, į kuriuos atitinkama 
valstybės narė turėtų tinkamai atsižvelgti. 
Jei valstybė narė tinkamai neatsižvelgia į 
šią nuomonę, Komisija turėtų pradėti 
pažeidimų nagrinėjimo procedūrą;

Or. en

Pakeitimas 46
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisija turėtų turėti teisę savo 
iniciatyva arba valstybės narės, kuri 

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

prašymu įvertinti svarstyto susitarimo 
atitiktį Sąjungos teisei prieš tą susitarimą 
pasirašant.

Or. en

Pakeitimas 47
Takis Hadjigeorgiou

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 galėtų turėti teisę tik
valstybės narės, kuri derėjosi dėl 
tarpvyriausybinio susitarimo, prašymu 
įvertinti svarstyto susitarimo atitiktį 
Sąjungos teisei prieš tą susitarimą 
pasirašant.

Or. en

Pakeitimas 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) visi galutiniai ratifikuoti susitarimai, 
kuriems taikomas šis sprendimas, turėtų 
būti perduoti Komisijai, kad ši galėtų 
išsamiai informuoti visas kitas valstybes 
nares;

(11) visi galutiniai ratifikuoti 
tarpvyriausybiniai susitarimai, kuriems 
taikomas šis sprendimas, turėtų būti 
perduoti Komisijai, kad ši galėtų išsamiai 
informuoti visas kitas valstybes nares;

Or. fr

Pakeitimas 49
Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visą gautą informaciją Komisija turėtų 
elektroniniu būdu pateikti kitoms 
valstybėms narėms. Komisija turėtų paisyti 
valstybių narių prašymų užtikrinti pateiktos 
informacijos, visų pirma komercinės 
informacijos, konfidencialumą. Tačiau 
prašymai užtikrinti konfidencialumą 
neturėtų apriboti pačios Komisijos 
galimybės naudotis konfidencialia 
informacija, nes Komisijai būtina turėti 
išsamią informaciją, kad galėtų atlikti 
vertinimą. Prašymais užtikrinti 
konfidencialumą neapribojama teisė 
susipažinti su dokumentais, numatyta 
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
ir Europos Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl visuomenės teisės 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais;16

(12) visą atitinkamą informaciją Komisija 
turėtų elektroniniu būdu pateikti kitoms 
valstybėms narėms. Komisija turėtų paisyti 
valstybių narių prašymų užtikrinti pateiktos 
informacijos, visų pirma komercinės 
informacijos, konfidencialumą. Tačiau 
prašymai užtikrinti konfidencialumą 
neturėtų apriboti pačios Komisijos 
galimybės naudotis konfidencialia 
informacija, nes Komisijai būtina turėti 
išsamią informaciją, kad galėtų atlikti 
vertinimą. Prašymais užtikrinti 
konfidencialumą neapribojama teisė 
susipažinti su dokumentais, numatyta 
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
ir Europos Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl visuomenės teisės 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais;16

Or. en

Pakeitimas 50
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visą gautą informaciją Komisija turėtų 
elektroniniu būdu pateikti kitoms 
valstybėms narėms. Komisija turėtų paisyti 
valstybių narių prašymų užtikrinti pateiktos 
informacijos, visų pirma komercinės 
informacijos, konfidencialumą. Tačiau 
prašymai užtikrinti konfidencialumą 
neturėtų apriboti pačios Komisijos 
galimybės naudotis konfidencialia 
informacija, nes Komisijai būtina turėti 

(12) visą gautą informaciją Komisija turėtų 
saugiu elektroniniu būdu pateikti kitoms 
valstybėms narėms. Komisija turėtų paisyti 
valstybių narių prašymų užtikrinti pateiktos 
informacijos, visų pirma komercinės 
informacijos, konfidencialumą. Tačiau 
prašymai užtikrinti konfidencialumą 
neturėtų apriboti pačios Komisijos 
galimybės naudotis konfidencialia 
informacija, nes Komisijai būtina turėti 
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išsamią informaciją, kad galėtų atlikti 
vertinimą. Prašymais užtikrinti 
konfidencialumą neapribojama teisė 
susipažinti su dokumentais, numatyta 
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
ir Europos Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl visuomenės teisės 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais;16

išsamią informaciją, kad galėtų atlikti 
vertinimą. Prašymais užtikrinti 
konfidencialumą neapribojama teisė 
susipažinti su dokumentais, numatyta 
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
ir Europos Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl visuomenės teisės 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais;16

Or. en

Pakeitimas 51
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nuolatinis keitimasis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos 
lygmeniu turėtų padėti plėtoti geriausią 
praktiką. Remdamasi geriausia praktika, 
Komisija turėtų rekomenduoti standartines 
nuostatas, taikytinas valstybių narių 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis. Taikant šias 
neprivalomas standartines nuostatas, būtų 
išvengta tarpvyriausybinių susitarimų 
neatitikties Sąjungos teisei;

(13) nuolatinis keitimasis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos 
lygmeniu turėtų padėti plėtoti geriausią 
praktiką. Remdamasi geriausia praktika, 
Komisija turėtų rekomenduoti 
neprivalomas standartines nuostatas, 
taikytinas valstybių narių 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis. Visų pirma 
standartinėmis nuostatomis turėtų būti 
užtikrinta tarpvyriausybinio susitarimo 
atitiktis Sąjungos konkurencijos teisei ir 
energijos vidaus rinkos taisyklėms.
Taikant šias neprivalomas standartines 
nuostatas, būtų išvengta tarpvyriausybinių 
susitarimų neatitikties Sąjungos teisei;

Or. en

Pakeitimas 52
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nuolatinis keitimasis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos 
lygmeniu turėtų padėti plėtoti geriausią 
praktiką. Remdamasi geriausia praktika, 
Komisija turėtų rekomenduoti standartines 
nuostatas, taikytinas valstybių narių 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis. Taikant šias 
neprivalomas standartines nuostatas, būtų 
išvengta tarpvyriausybinių susitarimų 
neatitikties Sąjungos teisei;

(13) nuolatinis keitimasis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos 
lygmeniu turėtų padėti plėtoti geriausią 
praktiką. Remdamasi geriausia praktika, 
Komisija turėtų rekomenduoti 
neprivalomas standartines nuostatas, 
taikytinas valstybių narių 
tarpvyriausybiniuose susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis. Taikant šias 
neprivalomas standartines nuostatas, būtų 
išvengta tarpvyriausybinių susitarimų 
neatitikties Sąjungos teisei;

Or. en

Pakeitimas 53
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) dėl to, kad esama energijos vidaus 
rinkos ir bendros ES energetikos 
strategijos, tarpvyriausybiniai susitarimai 
veikia bendrą politiką. Dėl šios priežasties 
reikia užtikrinti, kad tarpvyriausybiniai 
susitarimai derėtų su bendra politine 
koncepcija;

Or. de

Pakeitimas 54
Bernd Lange

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

(14a) į daugelį energetikos sutarčių 
įtrauktos dalys investicijų klausimais, 
pvz., Energetikos chartijoje yra 
investavimo taisyklės. Dėl šios priežasties 
reikia užtikrinti, kad energetikos 
susitarimai derėtų su investiciniais 
susitarimais. Atsižvelgiant į tai, visų pirma 
turėtų būti paisoma Europos Parlamento 
teisių ir rekomendacijų dėl būsimos 
investavimo politikos;

Or. de

Pakeitimas 55
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) koordinuodama tarpvyriausybinius 
susitarimus, ES Komisija turėtų imtis 
aktyvaus ir skatinamojo vaidmens, 
siekdama užtikrinti, kad būtų pasiekti visi 
nustatyti tikslai;

Or. de

Pakeitimas 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Konrad Szymański
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
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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 
skatinti nuoseklius išorės veiksmus 
energetikos srityje, užtikrinti derėjimą su 
Sąjungos teise ir pasiekti energijos 
tiekimo saugumo lygį, nustatytą 
ilgalaikiuose Sąjungos energetikos ir 
kovos su klimato kaita tiksluose, įskaitant 
nurodytus gairėse iki 2050 m.

Or. en

Pakeitimas 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 valstybių narių 
susitarimus su trečiosiomis šalimis 
energetikos srityje. 

Or. ro

Pakeitimas 58
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu nustatomas 
mechanizmas valstybėms narėms ir 

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

Komisijai keistis informacija apie 
tarpvyriausybinius susitarimus energetikos 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 59
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis sprendimas netaikomas 
tarpvyriausybiniams susitarimams, kuriems 
visiems pagal Sąjungos teisę taikomos 
kitos konkrečios pranešimo procedūros, 
išskyrus tarpvyriausybinius susitarimus, 
apie kuriuos Komisijai pranešama pagal 
Reglamento (ES) Nr. 994/2010 
13 straipsnio 6 dalį.

2. Šis sprendimas netaikomas 
tarpvyriausybiniams susitarimams, kuriems 
visiems pagal Sąjungos teisę taikomos 
kitos konkrečios pranešimo procedūros, 
išskyrus tarpvyriausybinius susitarimus, 
apie kuriuos Komisijai pranešama pagal 
Reglamento (ES) Nr. 994/2010 
13 straipsnio 6 dalį.

Vis dėlto Komisija įvertina valstybių narių 
ir trečiųjų šalių dvišalius investicijų 
susitarimus ir į juos įtrauktas konkrečias 
energetikos nuostatas, kurios svarbios 
taikant šį sprendimą, ir pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) tarpvyriausybiniai susitarimai – teisiškai 
privalomi valstybių narių susitarimai su 
trečiosiomis šalimis, galintys daryti 
poveikį tinkamam energijos vidaus rinkos 
veikimui ir funkcionavimui arba energijos 

1) tarpvyriausybiniai susitarimai – teisiškai 
privalomi valstybių narių susitarimai su 
trečiosiomis šalimis energetikos srityje. 
Taikant šį sprendimą valstybių narių ir 
trečiųjų šalių valstybėms priklausančių 
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tiekimo saugumui Sąjungoje; komercinių ūkio subjektų susitarimai taip 
pat yra laikomi tarpvyriausybiniais 
susitarimais;

Or. en

Pakeitimas 61
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) tarpvyriausybiniai susitarimai – teisiškai 
privalomi valstybių narių susitarimai su 
trečiosiomis šalimis, galintys daryti
poveikį tinkamam energijos vidaus rinkos 
veikimui ir funkcionavimui arba energijos 
tiekimo saugumui Sąjungoje;

1) tarpvyriausybiniai susitarimai – teisiškai 
privalomi valstybių narių susitarimai su 
trečiosiomis šalimis, darantys poveikį 
tinkamam energijos vidaus rinkos veikimui 
ir funkcionavimui arba energijos tiekimo 
saugumui Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 62
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) tarpvyriausybiniai susitarimai – teisiškai 
privalomi valstybių narių susitarimai su 
trečiosiomis šalimis, galintys daryti 
poveikį tinkamam energijos vidaus rinkos 
veikimui ir funkcionavimui arba energijos 
tiekimo saugumui Sąjungoje;

1) tarpvyriausybiniai susitarimai – teisiškai 
privalomi valstybių narių susitarimai su 
trečiosiomis šalimis, darantys poveikį 
tinkamam energijos vidaus rinkos veikimui 
ir funkcionavimui arba energijos tiekimo 
saugumui Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 63
Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) tarpvyriausybiniai susitarimai – teisiškai 
privalomi valstybių narių susitarimai su 
trečiosiomis šalimis, galintys daryti poveikį 
tinkamam energijos vidaus rinkos veikimui 
ir funkcionavimui arba energijos tiekimo 
saugumui Sąjungoje;

1) tarpvyriausybiniai susitarimai – teisiškai 
privalomi valstybių narių susitarimai arba 
susitarimo memorandumai su trečiosiomis 
šalimis, galintys daryti poveikį tinkamam 
energijos vidaus rinkos veikimui ir 
funkcionavimui arba energijos tiekimo 
saugumui Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 64
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) tarpvyriausybiniai susitarimai – teisiškai 
privalomi valstybių narių susitarimai su 
trečiosiomis šalimis, galintys daryti poveikį 
tinkamam energijos vidaus rinkos veikimui 
ir funkcionavimui arba energijos tiekimo 
saugumui Sąjungoje;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 65
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) komerciniai susitarimai – teisiškai 
privalomi komercinių ūkio subjektų 
susitarimai dėl energetikos 
infrastruktūros plėtojimo, eksploatavimo 
ar veikimo, energijos tiekimo ar paslaugų 
teikimo iš trečiosios šalies, galintys daryti 
poveikį Sąjungos energijos vidaus rinkos 
veikimui ar funkcionavimui arba 
energijos tiekimo saugumui.

Or. en

Pakeitimas 66
Bendt Bendtsen

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. Per šešis mėnesius nuo visų 
tarpvyriausybinių susitarimų pateikimo 
Komisija įvertina jų atitiktį ES teisei, ypač 
ES konkurencijos teisei ir energijos 
vidaus rinkos teisės aktams. Jei Komisija 
mano, kad tarpvyriausybinis susitarimas 
nesuderinamas su ES teise, atitinkama 
valstybė narė imasi visų reikiamų 
priemonių, kad pašalintų nustatytą 
nesuderinamumą. Komisija visą gautą 
informaciją pateikia kitoms valstybėms 
narėms elektroniniu būdu, tačiau 
neatskleidžia atitinkamos valstybės narės 
nurodytos konfidencialios informacijos.

Or. da
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Pakeitimas 67
Niki Tzavela

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. Ši prievolė 
netaikoma susitarimams tarp komercinių 
ūkio subjektų. Per šešis mėnesius nuo 
tarpvyriausybinių susitarimų pateikimo 
kartu su priedais, kitais tekstais, kurie 
aiškiai minimi susitarimuose, ir 
pakeitimais Komisija įvertina jų atitiktį 
Sąjungos teisei, ypač ES konkurencijos 
teisei ir vidaus rinkos teisės aktams. Jei 
pateiktas tarpvyriausybinis susitarimas 
nesuderinamas su Sąjungos teise, valstybė 
narė imasi visų reikiamų priemonių, kad 
pašalintų nustatytą nesuderinamumą. 
Komisija visus gautus dokumentus 
pateikia elektroniniu būdu visoms kitoms 
valstybėms narėms, tačiau neatskleidžia 
atitinkamos valstybės narės pažymėtos 
konfidencialios informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina pateikti kitų tekstų, kurie nedaro poveikio vidaus rinkai. Susitarimai tarp komercinių 
ūkio subjektų yra svarbūs konkurencijos požiūriu ir turi išlikti konfidencialūs. Priešingu 
atveju būtų pakenkta atitinkamos įmonės komerciniam pajėgumui.
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Pakeitimas 68
Marian-Jean Marinescu

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. Per šešis mėnesius nuo 
tarpvyriausybinių susitarimų pateikimo 
kartu su priedais, kitais tekstais, kurie 
aiškiai minimi susitarimuose, ir 
pakeitimais Komisija praneša atitinkamai 
valstybei narei savo pastabas dėl jų 
atitikties Sąjungos teisei. Valstybės narės 
deda visas pastangas, kad į šias pastabas 
būtų atsižvelgta kaip galima greičiau, bet 
ne vėliau kaip darant pirmuosius 
pakeitimus arba vykstant naujoms 
deryboms. Komisija visą gautą 
informaciją, išskyrus pagal 7 straipsnį 
nustatytas konfidencialias dalis, kartu su 
savo pastaba dėl nesuderinamumo su 
Sąjungos teise, jei tokio esama, 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.

Or. en

Pakeitimas 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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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, išskyrus pagal 7 straipsnį 
nustatytas konfidencialias dalis, pateikia 
kitoms valstybėms narėms elektroniniu 
būdu. Jei pateikti tarpvyriausybiniai 
susitarimai nesuderinami su Sąjungos 
teise, Komisija pradeda pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrą. 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.

Or. en

Pakeitimas 70
Lena Kolarska-Bobińska

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 

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. Valstybės narės pateikia 
šiuos susitarimus visomis oficialiomis 
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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.

kalbomis, taip pat kiekvieno susitarimo 
santrumpą trimis Komisijos darbo 
kalbomis. Komisija visą gautą informaciją 
pateikia kitoms valstybėms narėms saugiu
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.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai ir kitoms valstybėms narėms reikalingas tekstas visomis kalbomis siekiant 
užtikrinti, kad visi galėtų suprasti susitarimą ir būtų nustatyti galimi neatitikimai ar klaidos 
įvairių kalbų tekstuose. Kiekvieno susitarimo santrumpa trimis Komisijos darbo kalbomis leis 
valstybių narių pareigūnams geriau suprasti susitarimą, pateiktą jiems nesuprantama kalba 
(pvz., Ispanijos pareigūnui gali būti sunku suprasti oficialų dokumentą, pateiktą tik rusų ir 
graikų kalbomis).

Pakeitimas 71
Gaston Franco

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 

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visus 
esamus ir laikinai galiojančius savo 
tarpvyriausybinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis kartu su priedais, 
kitais nekomerciniais 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 tinkama forma ir 
užtikrina neskelbtinos informacijos 
apsaugą. Šiame sprendime laikoma, kad 
esami arba laikinai galiojantys 
tarpvyriausybiniai susitarimai, jau pateikti 
Komisijai pagal Reglamentą (ES) 
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straipsnio dalies reikalavimus, yra pateikti. Nr. 994/2010 šio sprendimo įsigaliojimo 
dieną ir atitinkantys šio straipsnio dalies 
reikalavimus, yra pateikti.

Or. fr

Pakeitimas 72
Takis Hadjigeorgiou

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 gali pateikti Komisijai 
visus esamus ir laikinai galiojančius savo 
tarpvyriausybinius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis kartu su priedais, 
kitais tekstais, kurie aiškiai minimi 
susitarimuose, ir pakeitimais per pagrįstą 
laikotarpį. 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.

Or. en

Pakeitimas 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

1. Valstybės narės pateikia Komisijai visus 
esamus ir laikinai galiojančius savo 
tarpvyriausybinius susitarimus su 
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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.

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, tačiau 
neatskleidžia atitinkamos valstybės narės 
pažymėtos konfidencialios informacijos. 
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.

Or. en

Pakeitimas 74
Giles Chichester

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, išskyrus pagal 7 straipsnį 
nustatytas konfidencialias dalis, 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.
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Or. en

Pakeitimas 75
Fiorello Provera

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 gali pateikti 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. Ši prievolė netaikoma 
susitarimams tarp komercinių ūkio 
subjektų. 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.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad šis sprendimas netaikomas susitarimams tarp komercinės 
veiklos vykdytojų. Informacijos apie tokius susitarimus atskleidimas galėtų labai pakenkti bet 
kurios Europos įmonės komerciniam pajėgumui ne ES tiekėjų atžvilgiu ir neigiamai paveiktų 
ES vidaus rinkos konkurenciją bei tiekimo saugumą.

Pakeitimas 76
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis
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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.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 77
Marian-Jean Marinescu

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 

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 
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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.

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, išskyrus pagal 
7 straipsnį nustatytas konfidencialias 
dalis, kartu su savo pastaba dėl 
nesuderinamumo su Sąjungos teise, jei 
tokio esama, elektroniniu būdu pateikia 
visoms valstybėms narėms. Pirmiau minėta 
valstybė narė reguliariai informuoja 
Komisiją apie vykstančias derybas. 
Komisija per 2 savaites nuo tada, kai 
valstybė narė ją informavo, praneša 
atitinkamoms valstybėms narėms savo 
pastabas dėl svarstyto susitarimo atitikties 
Sąjungos teisei. Jei Komisija arba susijusi 
valstybė narė pageidauja, Komisija 
derybose gali dalyvauti kaip stebėtoja.

Or. en

Pakeitimas 78
András Gyürk

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 

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 
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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.

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 
dalyvauja kaip stebėtoja. Komisija pateikia 
derybas vykdančiai valstybei narei 
neprivalomas standartines nuostatas, 
parengtas pagal 6 straipsnio 1 dalį, ir 
teikia tolesnes teisines konsultacijas kaip 
išvengti tarpvyriausybinio susitarimo, dėl 
kurio deramasi, nesuderinamumo su 
Sąjungos teise. Jei valstybė narė paprašo 
Komisijos pagalbos derybose su trečiąja 
šalimi, Komisija privalo suteikti prašytą 
pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Standartinių nuostatų pateikimas derybų pradžioje leistų išvengti tarpvyriausybinių 
susitarimų neatitikties Sąjungos teisei ankstesnėje stadijoje. Kadangi visas susitarimo tekstas 
turi atitikti Sąjungos teisę, o standartinės nuostatos gali nepadengti viso susitarimo teksto, 
Komisija teikia tolesnes teisines konsultacijas, siekiant išvengti galimų nesuderinamumų. Jei 
valstybė narė pageidauja, kad Komisija aktyviai padėtų derybų procese, Komisija neturi 
pasirinkimo, teikti pagalbą ar ne.

Pakeitimas 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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 
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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.

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. Pirmiau 
minėta valstybė narė reguliariai informuoja 
Komisiją apie vykstančias derybas.

Or. en

Pakeitimas 80
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

2. Valstybė narė, ketinanti pradėti derybas 
su trečiąja šalimi dėl esamo 
tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo 
arba naujo tarpvyriausybinio susitarimo 
sudarymo, apie savo ketinimą kuo anksčiau 
ir nė 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. 
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valstybė narė pageidauja, Komisija 
derybose gali dalyvauti kaip stebėtoja.

Komisija turi teisę dalyvauti derybose kaip 
stebėtoja ir teikti teisines konsultacijas, jei 
to pageidauja susijusi valstybė narė.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti teisinį aiškumą, šioje priemonėje turėtų būti nurodytas galutinis terminas, 
iki kurio valstybės narės privalo pranešti Komisijai apie savo ketinimą pradėti derybas. 
Komisija turėtų turėti teisę dalyvauti šiose derybose, kad ji galėtų tinkamai padėti valstybei 
narei pagal šio Sprendimo 4 straipsnio nuostatas, ir prireikus teikti teisines konsultacijas 
derybų procedūrai vykstant.

Pakeitimas 81
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. Ji 
pateikia valstybei narei derybų vadovą 
siekiant užtikrinti atitiktį ES teisei, 
valstybių narių solidarumą ir energijos 
tiekimą. Pirmiau minėta valstybė narė 
reguliariai informuoja Komisiją apie 
vykstančias derybas. Jei Komisija arba 
susijusi valstybė narė pageidauja, Komisija 
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derybose gali dalyvauti kaip stebėtoja.

Or. ro

Pakeitimas 82
Fiorello Provera

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 iki 
numatomos derybų pradžios kuo anksčiau 
gali raštu pranešti 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. Ši prievolė netaikoma susitarimams 
tarp komercinių ūkio subjektų. Pirmiau 
minėta valstybė narė reguliariai informuoja 
Komisiją apie vykstančias derybas. Jei 
Komisija arba susijusi valstybė narė 
pageidauja, Komisija derybose gali 
dalyvauti kaip stebėtoja.

Or. en

Pagrindimas

Šis sprendimas neturi būti taikomas susitarimams tarp komercinės veiklos vykdytojų, nes jie 
yra labai svarbūs konkurencijos požiūriu. Ypač iš anksto pranešus apie tokius susitarimus 
gali labai pakenkti Europos įmonių derybų galiai plg. su tiekėjais iš ES nepriklausančių šalių, 
o tai gali turėti neigiamų padarinių tiekimo saugumui ES.
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Pakeitimas 83
Giles Chichester

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 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, išskyrus pagal 
7 straipsnį nustatytas konfidencialias 
dalis, elektroniniu būdu pateikia visoms 
valstybėms narėms. Pirmiau minėta 
valstybė narė reguliariai informuoja 
Komisiją apie vykstančias derybas. Jei 
susijusi valstybė narė pageidauja, Komisija 
derybose gali dalyvauti kaip stebėtoja.

Or. en

Pakeitimas 84
Takis Hadjigeorgiou

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 

2. Valstybė narė, ketinanti pradėti derybas 
su trečiąja šalimi dėl esamo 
tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo 
arba naujo tarpvyriausybinio susitarimo 
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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.

sudarymo, apie tai 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 
susijusi valstybė narė pageidauja, Komisija
derybose gali dalyvauti kaip stebėtoja.

Or. en

Pakeitimas 85
Niki Tzavela

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. 

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. 
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Pirmiau minėta valstybė narė reguliariai 
informuoja Komisiją apie vykstančias 
derybas. Jei Komisija arba susijusi 
valstybė narė pageidauja, Komisija 
derybose gali dalyvauti kaip stebėtoja.

Pirmiau minėta valstybė narė reguliariai 
informuoja Komisiją apie vykstančias 
derybas. Valstybės narės gali pakviesti 
Komisiją dalyvauti derybose kaip 
stebėtoją.

Or. en

Pakeitimas 86
Lena Kolarska-Bobińska

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 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 saugiu 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.

Or. en

Pakeitimas 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Po derybų užbaigimo valstybės narės
pateikia Komisijai nagrinėti priimtus, bet 
dar nepasirašytus tarpvyriausybinius 
susitarimus kartu su priedais ir kitais 
tekstais, kurie aiškiai minimi 
susitarimuose.

Or. en

Pakeitimas 88
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės neprivalo teikti 
Komisijai informacijos, kurią jos laiko 
konfidencialia.

Or. en

Pakeitimas 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė susitarimą arba jo 
pakeitimą kartu su priedais ir kitais 
tekstais, kurie aiškiai minimi šiuose 
susitarimuose arba jų pakeitimuose, 
pateikia Komisijai, kuri gautus 
dokumentus, išskyrus konfidencialiomis 

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė susitarimą arba jo 
pakeitimą kartu su priedais pateikia 
Komisijai. Be to, kai šiuose susitarimuose 
aiškiai minimi kiti tekstai, valstybės narės
pateikia šiuos kitus tekstus, jei šiuose 
tekstuose yra nuostatų, darančių poveikį 
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pagal 7 straipsnį laikomas dalis, 
elektroniniu būdu pateikia visoms kitoms 
valstybėms narėms.

energetikos vidaus rinkos veikimui ar 
energijos tiekimo saugumui. Tačiau ši 
prievolė netaikoma komercinių ūkio 
subjektų susitarimams.

Or. en

Pakeitimas 90
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė susitarimą arba jo 
pakeitimą kartu su priedais ir kitais 
tekstais, kurie aiškiai minimi šiuose 
susitarimuose arba jų pakeitimuose, 
pateikia Komisijai, kuri gautus 
dokumentus, išskyrus konfidencialiomis 
pagal 7 straipsnį laikomas dalis, 
elektroniniu būdu pateikia visoms kitoms 
valstybėms narėms.

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė susitarimą arba jo 
pakeitimą kartu su priedais pateikia 
Komisijai. Be to, kai šiuose susitarimuose 
aiškiai minimi kiti tekstai, valstybės narės
pateikia šiuos kitus tekstus, jei šiuose 
tekstuose yra nuostatų, darančių poveikį 
energetikos vidaus rinkos veikimui ar 
energijos tiekimo saugumui. Tačiau ši 
prievolė netaikoma komercinių ūkio 
subjektų susitarimams.

Or. en

Pagrindimas

Tik vadinamieji kiti tekstai, kurie daro poveikį vidaus rinkai, turi būti pateikiami Komisijai. 
Susitarimai tarp komercinių ūkio subjektų yra svarbūs konkurencijos požiūriu ir turi išlikti 
konfidencialūs. Priešingu atveju būtų pakenkta atitinkamos įmonės komerciniam pajėgumui. 
Jų persiuntimas iš Komisijos visoms kitoms valstybėms narėms peržengia vasario 4 d. 
Ministrų Tarybos nutarimu nustatytus įgaliojimus šiuo klausimu.

Pakeitimas 91
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė susitarimą arba jo 
pakeitimą kartu su priedais ir kitais 
tekstais, kurie aiškiai minimi šiuose 
susitarimuose arba jų pakeitimuose, 
pateikia Komisijai, kuri gautus 
dokumentus, išskyrus konfidencialiomis 
pagal 7 straipsnį laikomas dalis, 
elektroniniu būdu pateikia visoms kitoms 
valstybėms narėms.

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo, išskyrus 
susitarimus tarp komercinių ūkio 
subjektų, pakeitimą, valstybė narė 
susitarimą arba jo pakeitimą kartu su 
priedais ir kitais tekstais, kurie aiškiai 
minimi šiuose susitarimuose arba jų 
pakeitimuose, gali pateikti Komisijai, kuri 
gautus dokumentus, išskyrus 
konfidencialiomis pagal 7 straipsnį 
laikomas dalis, elektroniniu būdu pateikia 
visoms kitoms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Šis sprendimas aiškiai neturi būti taikomas susitarimams tarp komercinės veiklos vykdytojų, 
nes jie yra labai svarbūs konkurencijos požiūriu. Informacijos apie tokius susitarimus 
atskleidimas, ypač ex-ante arba ex-post, galėtų labai pakenkti bet kurios Europos įmonės 
komerciniam pajėgumui ir derybų galiai ne ES tiekėjų atžvilgiu ir neigiamai paveiktų ES 
vidaus rinkos konkurenciją bei tiekimo saugumą.

Pakeitimas 92
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė susitarimą arba jo 
pakeitimą kartu su priedais ir kitais 
tekstais, kurie aiškiai minimi šiuose 
susitarimuose arba jų pakeitimuose, 
pateikia Komisijai, kuri gautus 
dokumentus, išskyrus konfidencialiomis 
pagal 7 straipsnį laikomas dalis, 
elektroniniu būdu pateikia visoms kitoms 
valstybėms narėms.

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė susitarimą arba jo 
pakeitimą kartu su priedais ir kitais 
nekomerciniais tekstais, kurie aiškiai 
minimi šiuose susitarimuose arba jų 
pakeitimuose, pateikia Komisijai, kuri 
gautus dokumentus, išskyrus 
konfidencialiomis pagal 7 straipsnį 
laikomas dalis, elektroniniu būdu pateikia 
visoms kitoms valstybėms narėms.
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Pakeitimas 93
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė susitarimą arba jo 
pakeitimą kartu su priedais ir kitais 
tekstais, kurie aiškiai minimi šiuose 
susitarimuose arba jų pakeitimuose, 
pateikia Komisijai, kuri gautus 
dokumentus, išskyrus konfidencialiomis 
pagal 7 straipsnį laikomas dalis, 
elektroniniu būdu pateikia visoms kitoms 
valstybėms narėms.

3. Ratifikavus tarpvyriausybinį susitarimą 
arba tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimą, valstybė narė susitarimą arba jo 
pakeitimą kartu su priedais ir kitais 
tekstais, kurie aiškiai minimi šiuose 
susitarimuose arba jų pakeitimuose, 
pateikia Komisijai, kuri gautus 
dokumentus, išskyrus konfidencialiomis 
pagal 7 straipsnį laikomas dalis, saugiu 
elektroniniu būdu pateikia visoms kitoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 94
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Komerciniai susitarimai ir susitarimo 

memorandumai
Komisija turi teisę paprašyti susipažinti su 
komerciniais susitarimais dėl projektų 
energetikos srityje ir jų priedais arba 
kitais dokumentais ir susitarimo 
memorandumais, kuriuos sudarė ūkio 
subjektai ir susijusios valstybės narės, kai 
dėl energetikos srityje vykdomo projekto, 
kuris prasideda arba baigiasi trečiosios 
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šalies teritorijoje ir gali turėti poveikį 
vidaus energijos rinkai arba energijos 
tiekimo saugumui, nesudaromas 
tarpvyriausybinis susitarimas. Gavusios 
tokį prašymą susijusios valstybės narės 
arba ūkio subjektai turi per tris mėnesius 
pateikti prašomus dokumentus arba 
išsamų paaiškinimą, kodėl projektas 
neturės poveikio vidaus energijos rinkai 
arba energijos tiekimo saugumui. 
Komisija gali sutikti su paaiškinimu arba 
pakartoti savo prašymą.
Per šešis mėnesius nuo minėtų 
dokumentų pateikimo Komisija įvertina jų 
atitiktį Sąjungos teisei, ypač ES 
konkurencijos teisei ir vidaus energijos 
rinkos teisės aktams. Jei pateiktas 
komercinis susitarimas arba susitarimo 
memorandumas nesuderinamas su 
Sąjungos teise, ūkio subjektai imasi visų 
reikiamų priemonių, kad pašalintų 
nustatytą nesuderinamumą.
Jei į rekomendacijas nebuvo tinkamai 
atsižvelgta ir yra rimtų abejonių dėl 
komercinio susitarimo arba susitarimo 
memorandumo atitikties Sąjungos teisei, 
Komisija gali prašyti valstybės narės arba 
valstybių narių apsvarstyti galimybę 
iškelti bylą prieš susitarimo šalis arba gali 
pati pradėti pažeidimų nagrinėjimo 
procedūrą, numatyta sutartyse arba 
atitinkamame tarptautiniame forume, 
kuriam priklauso Sąjunga kaip narė.
Komisija negali pateikti gautų dokumentų 
visoms kitoms valstybėms narėms arba 
kitoms įstaigoms ir visus pagal šį straipsnį 
gautus dokumentus laiko 
konfidencialiais. Gauti dokumentai 
atskleidžiami atitinkamoms susijusioms 
įstaigoms tik teisminio nagrinėjimo 
atveju. Valstybėms narėms pranešama 
apie tai, kad pagal šį straipsnį prašoma 
leisti susipažinti su dokumentais ir apie 
tai, ar šis prašymas buvo patenkintas, vis 
dar laukiama dokumentų arba jei jis 
atšauktas.
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Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama užkirsti kelia valstybėms narėms ir ūkio subjektams, kurie, siekdami 
išvengti šio Sprendimo taikymo, sudarys tik komercinius susitarimus be tarpvyriausybinių 
susitarimų dėl tarptautinių energetikos projektų. Šis straipsnis leistų Komisijai patikrinti visus 
projektus kartu užtikrinant konfidencialumą.

Pakeitimas 95
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pagalba Išbraukta.
Pagal 3 straipsnio 2 dalį informavusi 
Komisiją apie ketinimą pradėti derybas 
dėl esamo tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimo arbo naujo tarpvyriausybinio 
susitarimo sudarymo, valstybė narė gali 
paprašyti Komisijos pagalbos derybose su 
trečiąja šalimi.

Or. en

Pagrindimas

Šios dalies turinys įtrauktas į 1 pakeitimą.

Pakeitimas 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 3 straipsnio 2 dalį informavusi 
Komisiją apie ketinimą pradėti derybas dėl 
esamo tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimo arbo naujo tarpvyriausybinio 

Pagal 3 straipsnio 2 dalį informavusi 
Komisiją apie ketinimą pradėti derybas dėl 
esamo tarpvyriausybinio susitarimo 
pakeitimo arbo naujo tarpvyriausybinio 
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susitarimo sudarymo, valstybė narė gali 
paprašyti Komisijos pagalbos derybose su 
trečiąja šalimi.

susitarimo sudarymo, Komisija savo 
iniciatyva arba valstybės narės prašymu
gali dalyvauti derybose su trečiąja šalimi 
kaip stebėtoja ir teikti teisines 
konsultacijas kaip užtikrinti 
tarpvyriausybinio susitarimo visapusišką 
atitiktį Sąjungos teisei.

Or. en

Pakeitimas 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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.

Susijusi valstybė narė kuo anksčiau ir ne 
vėliau kaip praėjus dviem savaitėms po 
derybų užbaigimo informuoja Komisiją
apie baigtas derybas ir pateikia Komisijai 
nagrinėti priimtą, bet dar nepasirašytą 
tarpvyriausybinio susitarimo projektą 
kartu su priedais ir kitais tekstais, kurie 
aiškiai minimi susitarimuose. Komisija 
praneša minėtai valstybei narei per du 
mėnesius nuo pranešimo apie derybų 
pabaigą apie visas abejones dėl pasiekto
susitarimo ir priedu bei kitų tekstų, kurie 
aiškiai minimi susitarime, atitikties 
Sąjungos teisei, ypač ES investicijų 
taisyklėms, energetikos vidaus rinkos 
teisės aktams, taip pat ilgalaikiams 
Sąjungos energetikos ir kovos su klimato 
kaita tikslams. Susijusi valstybė narė 
susitarimo nepasirašo du mėnesius nuo 
tarpvyriausybinio susitarimo pateikimo. Jei 
Komisija per šį laikotarpį atsakymo 
nepateikia, laikoma, kad Komisija 
prieštaravimų neturi. Valstybė narė turi 
atidėti tarpvyriausybinio susitarimo 
pasirašymą dar dviem mėnesiams, jei iš 
Komisijos gautas atsakymas, kad 
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pasiektas, bet dar nepasirašytas 
susitarimas neatitinka Sąjungos teisės. 
Per šiuos du mėnesius Komisija parengia 
teisinę nuomonę.
Jei teisinėje nuomonėje nustatomas 
tarpvyriausybinio susitarimo 
nesuderinamumas su Sąjungos teise, 
Komisija paaiškina šį nesuderinamumą ir 
pateikia rekomendaciją, kaip jį pašalinti.
Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos rekomendacijas ir prireikus iš 
naujo derasi dėl susitarimo. Jei į 
rekomendacijas nebuvo tinkamai 
atsižvelgta ir yra abejonių dėl 
tarpvyriausybinio susitarimo atitikties 
Sąjungos teisei, Komisija apsvarsto 
galimybę pradėti pažeidimų nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 98
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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

1. Valstybė narė, kuri dalyvavo derybose 
dėl tarpvyriausybinio susitarimo, kuo 
anksčiau ir ne vėliau kaip praėjus dviem 
savaitėms po derybų užbaigimo 
informuoja Komisiją apie baigtas derybas 
ir pateikia Komisijai nagrinėti priimtą, bet 
dar nepasirašytą tarpvyriausybinio 
susitarimo projektą kartu su priedais ir 
kitais tekstais, kurie aiškiai minimi 
susitarimuose. Komisija savo iniciatyva 
arba valstybės narės, kuri dalyvavo 
derybose dėl tarpvyriausybinio susitarimo, 
prašymu per du mėnesius nuo pranešimo 
apie derybų pabaigą dienos praneša 
minėtai valstybei narei apie visas abejones 
dėl svarstyto susitarimo ir priedų bei kitų 
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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.

tekstų, kurie aiškiai minimi susitarime, 
atitikties Sąjungos teisei, ypač ES 
konkurencijos teisei ir energijos vidaus 
rinkos teisės aktams. Susijusi valstybė 
narė susitarimo nepasirašo du mėnesius 
nuo tarpvyriausybinio susitarimo 
pateikimo. Jei Komisija neatsako per šį
laikotarpį, laikoma, kad ji prieštaravimų 
neturi. Valstybė narė atideda 
tarpvyriausybinio susitarimo pasirašymą 
dar dviem mėnesiams, jei iš Komisijos 
gaunamas atsakymas, kad pasiektas 
susitarimas neatitinka ES teisės. Komisija 
per šiuos du mėnesius pateikia teisinę 
nuomonę.
2. Teisinėje nuomonėje Komisija nurodo 
nustatytą nesuderinamumą ir pateikia 
rekomendacijas, kaip ši nesuderinamumą 
pašalinti.
3. Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos rekomendacijas ir prireikus iš 
naujo derasi dėl susitarimo. Jei į 
rekomendacijas nebuvo atsižvelgta ir yra 
abejonių dėl tarpvyriausybinio susitarimo 
atitikties ES teisei, Komisija apsvarsto 
galimybę pradėti pažeidimų nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. da

Pakeitimas 99
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

Prieš pasirašydamos pasiektus 
tarpvyriausybinius susitarimus, valstybės 
narės pateikia juos Komisijai nagrinėti. 
Komisija per keturias savaites nuo 
susitarimo pateikimo dienos įvertina
pasiekto susitarimo atitiktį Sąjungos teisei, 
ypač prekybos ir investavimo bei energijos 
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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.

vidaus rinkos taisyklėms, taip pat 
ilgalaikiams Sąjungos energetikos ir kovos 
su klimato kaita tikslams. Susijusi 
valstybė narė susitarimo nepasirašo keturis 
mėnesius nuo tarpvyriausybinio susitarimo 
projekto pateikimo. Susitarus su atitinkama 
valstybe nare, šis nagrinėjimo laikotarpis 
gali būti pratęstas. Jei Komisija per 
nagrinėjimo laikotarpį nuomonės 
nepateikia, laikoma, kad Komisija 
prieštaravimų neturi.

Or. de

Pakeitimas 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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 

Susijusi valstybė narė kuo anksčiau ir ne 
vėliau kaip praėjus dviem savaitėms po 
derybų užbaigimo informuoja Komisiją
apie baigtas derybas ir pateikia Komisijai 
nagrinėti priimtą, bet dar nepasirašytą 
tarpvyriausybinio susitarimo projektą 
kartu su priedais ir kitais tekstais, kurie 
aiškiai minimi susitarimuose. Tačiau ši 
prievolė netaikoma komerciniams ūkio 
subjektams.
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pratęstas. Jei paprašius patikrinti 
susitarimo atitiktį Komisija per 
nagrinėjimo laikotarpį nuomonės 
nepateikia, laikoma, kad Komisija 
prieštaravimų neturi.

Or. en

Pakeitimas 101
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 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.

Valstybė narė prieš susitarimo pasirašymą 
informuoja Komisiją apie baigtas derybas 
ir pateikia jai susitarimo projektą. 
Komisija per 4 savaites nuo tada, kai buvo 
informuota apie baigtas derybas, praneša 
susijusiai valstybei narei savo pastabas dėl 
nesuderinamumo su Sąjungos teise, jei 
tokio esama. Prieš pasirašydama 
susitarimą, susijusi valstybė narė 
susitarimo projekte tinkamai atsižvelgia į 
galutines Komisijos rekomendacijas ir 
prireikus iš naujo derasi dėl susitarimo.
Jei Komisija per nagrinėjimo laikotarpį 
nuomonės nepateikia, laikoma, kad 
Komisija prieštaravimų neturi.

Or. en

Pakeitimas 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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.

Tarpvyriausybinių susitarimų, pateiktų 
pagal 3 straipsnio 3 dalį, atveju Komisija 
ne vėliau kaip per tris mėnesius po 
tarpvyriausybinio susitarimo pateikimo 
dienos savo iniciatyva arba valstybės 
narės, kuri pateikė susitarimą, prašymu 
įvertina jo atitiktį Sąjungos teisei ir 
informuoja valstybę narę apie bet kokį 
atliekant vertinimą nustatytą 
nesuderinamumą, paaiškina teisines tokio 
nesuderinamumo priežastis ir pasiūlo, 
kaip jį pašalinti. Susijusi valstybė narė 
šiuo trijų mėnesių laikotarpiu susitarimo 
nepasirašo. 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.

Or. en

Pakeitimas 103
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

Susijusi valstybė narė kuo anksčiau ir ne 
vėliau kaip praėjus dviem savaitėms po 
derybų užbaigimo informuoja Komisiją
apie baigtas derybas ir pateikia jai 
nagrinėti priimtą, bet dar nepasirašytą
tarpvyriausybinio susitarimo projektą 
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Sąjungos teisei prieš susitarimo 
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.

kartu su priedais ir kitais tekstais, kurie 
aiškiai minimi susitarimuose. Tačiau ši 
prievolė netaikoma komercinių ūkio 
subjektų susitarimams.

Or. en

Pakeitimas 104
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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 

Valstybės narės apsvarstytus, bet dar 
nepasirašytus tarpvyriausybinių 
susitarimų projektus pateikia nagrinėti 
Komisijai. Komisija ne vėliau kaip per 
keturis mėnesius nuo susitarimo
pateikimo dienos įvertina pasiekto 
susitarimo atitiktį Sąjungos teisei, ypač 
konkurencijos teisei ir energijos vidaus 
rinkos teisės aktams, taip pat ilgalaikiams
Sąjungos energetikos ir kovos su klimato 
kaita tikslams. 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 
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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.

nepateikia, laikoma, kad Komisija 
prieštaravimų neturi.

Or. en

Pagrindimas

Privaloma ex-ante atitikties kontrolė, kurią vykdant dėmesys taip pat skiriamas ilgalaikiams 
tikslams ir vidaus rinkos teisei, būtų išankstinio įspėjimo galimybė valstybėms narėms, tai 
padėtų išvengti sudėtingų naujų derybų dėl tarpvyriausybinio susitarimo.

Pakeitimas 105
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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 

Komisija turėtų valstybės narės, kuri 
dalyvavo derybose dėl tarpvyriausybinio 
susitarimo, prašymu įvertinti pasiekto 
susitarimo atitiktį Sąjungos teisei prieš 
susitarimo pasirašymą. Kai 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 du
mėnesius nuo tarpvyriausybinio susitarimo 
projekto pateikimo. Susitarus su atitinkama 
valstybe nare, šis nagrinėjimo laikotarpis 
gali būti pratęstas. Kai paprašoma
patikrinti susitarimo atitiktį ir siekiama, 
kad nebūtų be reikalo delsiama pasirašyti 
susitarimą, Komisija kuo greičiau prieš 
baigiantis nagrinėjimo laikotarpiui 
informuoja valstybę narę, jei neketina 
pareikšti jokių prieštaravimų. Komisija 
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prieštaravimų neturi. stengiasi pateikti nuomonę, teigiamą ar 
neigiamą, dėl visų prašymų patikrinti 
atitiktį, tačiau jei Komisija per 
nagrinėjimo laikotarpį nuomonės 
nepateikia, laikoma, kad Komisija 
prieštaravimų neturi.

Or. en

Pakeitimas 106
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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.

Komisija valstybės narės, kuri dalyvavo
derybose dėl tarpvyriausybinio susitarimo, 
prašymu gali įvertinti pasiekto susitarimo 
atitiktį Sąjungos teisei prieš susitarimo 
pasirašymą. Kai 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.
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.

Or. en
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Pakeitimas 107
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 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.

Komisija valstybės narės prašymu 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 
pasirašymą. Kai 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.

Or. fr

Pakeitimas 108
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija nustato pasiekto susitarimo 
ir Sąjungos teisės nesuderinamumą, 
valstybė narė turėtų pašalinti nustatytą 
nesuderinamumą. Jei valstybė narė 
pasirašo susitarimą nepašalinusi 
nesuderinamumo, Komisija gali pradėti 
pažeidimų nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 110
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be teisinės nuomonės, Komisija parengia 
ir tyrimą, iš kurio matyti, kokiu mastu 
susijusi trečioji šalis pradėjo taikyti ir 
vykdyti teisės aktus, panašius į ES 
energetikos srities teisės aktus, ypač 
trečiojo energetikos paketo nuostatas.

Or. da

Pakeitimas 111
Yannick Jadot
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti kiekvieno kontrolės mechanizmo etapo pasekmes, t.y. Komisijos pareigą 
pasiūlyti sprendimus ir valstybių narių įpareigojimą atsižvelgti į Komisijos rekomendacijas.

Pakeitimas 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Energetikos ir investicinių susitarimų 

darna
Europos Komisija turi užtikrinti, kad 
energetikos susitarimai, kuriuose yra 
nuostatų dėl investicijų, derėtų su 
Sąjungos teise dėl dvišalių investicinių 
susitarimų ir su Sąjungos investicijų 
politika, įskaitant dėl to atsirandančias 
Europos Parlamento teises tikrinti ir 
pateikti nuomonę. Komisija praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tas 
konkrečias energetikos nuostatas, kurios 
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svarbios šiam sprendimui.

Or. en

Pagrindimas

Investicinių ir energetikos susitarimų darna reikalinga ne tik siekiant gerai formuoti politiką, 
bet ir tam, kad būtų atspindimos Lisabonos sutartyje nustatytos įvairių institucinių subjektų 
galios, pvz., Europos Parlamento teisė tikrinti investicijų politikos srityje.

Pakeitimas 113
Bernd Lange

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:

Or. de

Pakeitimas 114
Bernd Lange

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti energetikos ir investicinių 
susitarimų darną. Europos Komisija 
užtikrina, kad energetikos susitarimai, 
kuriuose yra nuostatų dėl investicijų, 
derėtų su teisės aktais dėl dvišalių 
investicinių susitarimų. Ji taip pat 
užtikrina, kad ateityje būtų paisoma 
Europos Parlamento teisės dalyvauti 
sudarant energetikos susitarimus, 
kuriuose yra nuostatų dėl investicijų. 
Ypač turėtų būti atsižvelgiama į Europos 
Parlamento rekomendacijas dėl būsimos 
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investicijų politikos.

Or. de

Pakeitimas 115
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti bendras problemas, susijusias 
su tarpvyriausybiniais susitarimais, ir 
apsvarstyti galimybę imtis tinkamų 
veiksmų šioms problemoms spręsti;

b) nustatyti bendras problemas, susijusias 
su tarpvyriausybiniais susitarimais, ir 
apsvarstyti galimybę imtis tinkamų 
veiksmų šioms problemoms spręsti, taip 
pat pasiūlyti atitinkamų sprendimų;

Or. en

Pakeitimas 116
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies 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 ilgalaikiuose ES 
energetikos ir kovos su klimato kaita 
tiksluose numatytas energijos tiekimo 
saugumo lygis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad nereikėtų iš naujo derėtis dėl susitarimų, į ilgalaikius ES energetikos ir kovos su 
klimato kaita tikslus turėtų būti atsižvelgiama nuo pat pradžių.
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Pakeitimas 117
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies 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 
neprivalomas standartines nuostatas, 
kurias taikant būtų gerokai padidinta
būsimų tarpvyriausybinių susitarimų 
atitiktis Sąjungos energetikos teisės 
aktams.

Or. en

Pagrindimas

Taikant standartines nuostatas didėja pasiektų tarpvyriausybinių susitarimų atitiktis Sąjungos 
teisei, tačiau neužtikrinama visiška susitarimo dalių, kurioms standartinės nuostatos 
netaikomos, atitiktis.

Pakeitimas 118
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies 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, pagal kurias, jei 
būtų taikomos, būtų užtikrinta visiška 
būsimų tarpvyriausybinių susitarimų 
atitiktis Sąjungos energetikos teisės 
aktams.

Or. en

Pakeitimas 119
Yannick Jadot
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Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) koordinuoti susitarimus siekiant 
užtikrinti, kad fiziniai pajėgumai derėtų 
su vamzdynų pajėgumais ir atitiktų 
energetikos ir kovos su klimato kaita 
tikslus ir pagal juos nustatytą tiekimo 
saugumo lygį, siekiant, kad Sąjungoje 
neliktų nepanaudoti pernelyg dideli 
pajėgumai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad nereikėtų iš naujo derėtis dėl susitarimų, į ilgalaikius ES energetikos ir kovos su 
klimato kaita tikslus turėtų būti atsižvelgiama nuo pat pradžių ir turėtų būti vengiama 
susitarimų nuostatų, dėl kurių nepanaudojami pajėgumai, tačiau energija iš tiesų netiekiama; 
taip turėtų būti daroma ne tik žiūrint iš ekonominės perspektyvos, bet ir siekiant naudos 
Europos vartotojams.

Pakeitimas 120
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti rengti daugiašalius 
tarpvalstybinius susitarimus, kurie apimtų 
daug valstybių narių ar visą Sąjungą, 
priešingai nei nacionaliniai dvišaliai 
susitarimai su trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 121
Bernd Lange
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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 
aptarta 2050 m. plane.

Or. de

Pakeitimas 122
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) parengti derybų vadovą siekiant 
užtikrinti atitiktį ES teisei, valstybių narių 
solidarumą ir energijos tiekimą.

Or. ro

Pakeitimas 123
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, perduodamos informaciją 
Komisijai pagal 3 straipsnį, gali nurodyti, 
ar kuri nors pranešime pateikiama 
informacijos dalis, visų pirma komercinė 
informacija, turi būti laikoma 
konfidencialia ir ar perduodama
informacija gali būti dalijamasi su kitomis 
valstybėmis narėmis. Komisija laikosi 
tokių nurodymų. Prašymai laikytis 
konfidencialumo neriboja pačios 

Siekiant užtikrinti neskelbtinos 
komercinės informacijos apsaugą,
valstybės narės, perduodamos informaciją 
Komisijai pagal 3 straipsnį, pasirenka 
formą, kuria informacija turi būti 
perduodama. 
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Komisijos prieigos prie konfidencialios 
informacijos.

Or. fr

Pakeitimas 124
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, perduodamos informaciją 
Komisijai pagal 3 straipsnį, gali nurodyti, 
ar kuri nors pranešime pateikiama 
informacijos dalis, visų pirma komercinė 
informacija, turi būti laikoma 
konfidencialia ir ar perduodama 
informacija gali būti dalijamasi su kitomis 
valstybėmis narėmis. Komisija laikosi 
tokių nurodymų. Prašymai laikytis 
konfidencialumo neriboja pačios Komisijos 
prieigos prie konfidencialios informacijos.

Valstybės narės, perduodamos informaciją 
Komisijai pagal 3 straipsnį, gali nurodyti, 
ar į ją įeinanti komercinė informacija turi 
būti laikoma konfidencialia ir ar 
perduodama informacija gali būti 
dalijamasi su kitomis valstybėmis narėmis. 
Komisija laikosi tokių nurodymų. Prašymai 
laikytis konfidencialumo neriboja pačios 
Komisijos prieigos prie konfidencialios 
informacijos. Visoms valstybėms narėms 
pateikiama nuostatų, į kurias įeina 
informacija, laikoma iš dalies 
konfidencialia, suvestinė.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę saugoti komercinės informacijos konfidencialumą. Vis 
dėlto norint pasiekti šio sprendimo tikslų pagrindinė informacija apie susitarimus turėtų būti 
prieinama visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 125
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė paprašo tam tikrą 
susitarimo dalį laikyti konfidencialia, 
Komisija išbraukia šią informaciją iš 
dokumentų, kuriais bendrai naudojasi 
valstybės narės, ir išbraukimo vietoje 
pateikia informaciją apie tai, kas buvo 
išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Teisinga, kad konfidenciali informacija turėtų būti pašalinama iš tekstų, kuriais naudojamasi 
bendrai, valstybės narės turėtų būti informuojamos apie tai, kad informacija buvo pašalinta, 
ir apie tai, kur ją rasti. Nepateikus šios informacijos valstybėms narėms nebūtų aišku, ar jos 
turi prieigą prie viso susitarimo ar tik prie jo dalies, prie priedų ir kitų dokumentų. Taigi šiuo 
tikslu turėtų būti įterpiama pastaba, pvz.: „Nustatoma tokia kaina [pašalinta]“ arba „[Šis 
priedas pašalintas remiantis konfidencialumo kriterijumi]“, arba „[Dokumentas pašalintas 
remiantis konfidencialumo kriterijumi]“.

Pakeitimas 126
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Peržiūra Ataskaitų teikimas ir peržiūra

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patikrinti, ar sprendimas tinkamas, ir užtikrinti demokratinę kontrolę, turėtų būti 
įtraukta prievolė teikti ataskaitas.

Pakeitimas 127
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams po 
sprendimo įsigaliojimo, Komisija pateikia 
sprendimo įgyvendinimo ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

1. Po šio sprendimo įsigaliojimo Komisija 
kiekvienais metais pateikia jo 
įgyvendinimo ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Or. ro

Pakeitimas 128
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams po 
sprendimo įsigaliojimo, Komisija pateikia 
sprendimo įgyvendinimo ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

1. Praėjus dvejiems metams po sprendimo 
įsigaliojimo, Komisija pateikia sprendimo 
įgyvendinimo ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Or. lt

Pakeitimas 129
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija kasmet teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui dėl pagal 3 straipsnį 
gautos informacijos ir per 24 mėnesius 
nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos 
pateikia Parlamentui išsamų vertinimą.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant patikrinti, ar sprendimas tinkamas, ir užtikrinti demokratinę kontrolę, turėtų būti 
įtraukta prievolė teikti ataskaitas.

Pakeitimas 130
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ataskaitoje visų pirma įvertinama, ar šio 
sprendimo pakanka, kad būtų užtikrinta 
visiška tarpvyriausybinių susitarimų 
atitiktis Sąjungos teisei ir valstybių narių 
veiksmų, susijusių su tarpvyriausybiniais 
susitarimais, aukšto lygio koordinavimas.

2. Ataskaitoje visų pirma įvertinama, ar šio 
sprendimo pakanka, kad būtų užtikrinta 
visiška tarpvyriausybinių susitarimų 
atitiktis Sąjungos teisei ir valstybių narių 
veiksmų, susijusių su tarpvyriausybiniais 
susitarimais, aukšto lygio koordinavimas.
Joje taip pat įvertinama, ar šiame 
sprendime nustatyti terminai tinkami ir 
tai, kaip jie paveikė valstybių narių 
derybas su trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 131
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms 
pagal Sutartis.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms 
ir 3a straipsnyje nurodytiems ūkio 
subjektams.

Or. en


