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Pakeitimas 115
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač jos 172 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač jos 172 ir 
194 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 116
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
energetikos infrastruktūros prioritetų 
2020 m. ir vėliau (2011/2034(INI),

Or. en

Pakeitimas 117
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų 
Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui 
pradėti įgyvendinti naują strategiją 
„Europa 2020“. Vienas iš „Europa 2020“

(1) 2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų 
Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui 
pradėti įgyvendinti naują strategiją 
„Europa 2020“. Vienas iš „Europa 2020“
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prioritetų – tvarusis augimas turi būti 
užtikrinamas skatinant kur kas 
veiksmingiau išteklius naudojančią, 
mažiau teršalų išmetančią ir gerokai 
konkurencingesnę ekonomiką. Parengtoje 
strategijoje energetikos infrastruktūra 
išskirta kaip svarbiausia pavyzdinės 
iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ dalis ir šiuo tikslu pabrėžiama 
būtinybė nedelsiant atnaujinti Europos 
tinklus, sujungiant juos žemyno lygmeniu, 
visų pirma siekiant integruoti 
atsinaujinančius energijos išteklius;

prioritetų – tvarusis augimas turi būti 
užtikrinamas skatinant kur kas 
veiksmingiau išteklius naudojančią, 
tvaresnę ir gerokai konkurencingesnę 
ekonomiką. Parengtoje strategijoje 
energetikos infrastruktūra išskirta kaip 
svarbiausia pavyzdinės iniciatyvos 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“ dalis 
ir šiuo tikslu pabrėžiama būtinybė 
nedelsiant atnaujinti Europos tinklus, 
sujungiant juos žemyno lygmeniu, visų 
pirma siekiant integruoti atsinaujinančius 
energijos išteklius;

Or. en

Pakeitimas 118
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) nepasiektas visų valstybių narių 
tikslas, kad elektros energijos tinklų 
sujungimų lygis turėtų siekti bent 10 %
valstybių narių įdiegtų pajėgumų, dėl 
kurių susitarta 2002 m. kovo 15–16 d. 
vykusiame Barselonos Vadovų Tarybos 
susitikime;

Or. en

Pakeitimas 119
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos (4) remiantis Sutarties dėl Europos 
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Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 
1364/2006/EB nustatomos transeuropinių 
energetikos tinklų gairės. Šiomis TEN-E 
gairėmis siekiama paremti Sąjungos 
energijos vidaus rinkos užbaigimą ir kartu 
skatinti racionalią energijos išteklių 
gavybą, transportavimą, paskirstymą ir 
naudojimą, kad būtų sumažintas mažiau 
palankias sąlygas turinčių regionų ir salų 
atskirtinumas, užtikrintas Sąjungos 
energijos tiekimo saugumas ir jis 
įvairinamas plėtojant bendradarbiavimą su 
trečiosiomis valstybėmis ir prisidedama 
prie tvariais plėtros ir aplinkos apsaugos;

Sąjungos veikimo (SESV) 171 straipsniu, 
vienas iš transeuropinių Europos 
Sąjungos tinklų tikslų yra įgyvendinti 
SESV 170 straipsnį. Šiuo požiūriu, reikėtų 
atsižvelgti į 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą
Nr. 1364/2006/EB nustatomos 
transeuropinių energetikos tinklų gairės. 
Šiomis TEN-E gairėmis siekiama paremti 
Sąjungos energijos vidaus rinkos 
užbaigimą ir kartu skatinti racionalią 
energijos išteklių gavybą, transportavimą, 
paskirstymą ir naudojimą, kad būtų 
sumažintas mažiau palankias sąlygas 
turinčių regionų ir salų atskirtinumas, 
užtikrintas Sąjungos energijos tiekimo 
saugumas ir jis įvairinamas plėtojant 
bendradarbiavimą su trečiosiomis 
valstybėmis ir prisidedama prie tvariais 
plėtros ir aplinkos apsaugos;

Or. en

Pagrindimas

Sprendime Nr. 1364/2006 nustatyta, kad vienas iš aiškių TEN strategijos tikslų – mažinti 
mažiau palankias sąlygas turinčių regionų ir salų izoliaciją, taip padedant stiprinti jų 
ekonominę ir socialinę sanglaudą. Šis tikslas turėtų būti nustatytas naujajame reglamente, 
kuriame taip pat turėtų būti paaiškinta, kad infrastruktūros iniciatyva įtraukta į ES sutarties 
tikslus ir yra su jais suderinama.

Pakeitimas 120
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 
1364/2006/EB nustatomos transeuropinių 
energetikos tinklų gairės18. Šiomis TEN-E 
gairėmis siekiama paremti Sąjungos 
energijos vidaus rinkos užbaigimą ir kartu 
skatinti racionalią energijos išteklių 

(4) 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 
1364/2006/EB nustatomos transeuropinių 
energetikos tinklų gairės18. Šiomis TEN-E 
gairėmis siekiama paremti Sąjungos 
energijos vidaus rinkos užbaigimą ir kartu 
skatinti racionalią energijos išteklių 
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gavybą, transportavimą, paskirstymą ir 
naudojimą, kad būtų sumažintas mažiau 
palankias sąlygas turinčių regionų ir salų 
atskirtinumas, užtikrintas Sąjungos 
energijos tiekimo saugumas ir jis 
įvairinamas plėtojant bendradarbiavimą su 
trečiosiomis valstybėmis ir prisidedama 
prie tvariais plėtros ir aplinkos apsaugos;

gavybą, transportavimą, paskirstymą ir 
naudojimą, kad būtų sumažintas mažiau 
palankias sąlygas turinčių regionų ir salų 
atskirtinumas, užtikrintas Sąjungos 
energijos tiekimo saugumas, ištekliai ir 
maršrutai ir jis įvairinamas plėtojant 
bendradarbiavimą su trečiosiomis 
valstybėmis ir prisidedama prie tvariais 
plėtros ir aplinkos apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 121
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos 
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 % 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 % ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
iki 2050 m. savo infrastruktūrą turi 
pritaikyti tolesniam savo energetikos 
sistemoje, kurioje vartojama 
atsinaujinančių išteklių energija,
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui. Iki 2050 m. iškastinių degalų 
turi būti vartojama vis mažiau, kol 
suvartojamas jų kiekis pasieks beveik 
nulį, taip išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį sumažinant 95 %. 
Atsinaujinančių šaltinių energijos dalis 
mišrios energijos sistemoje iki 2050 m. 
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palaipsniui turi pasiekti 95 %, atitinkamai 
iki 2020 m. ji turi pasiekti 45 %, o iki 
2040 m. – 70 %;

Or. nl

Pakeitimas 122
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos 
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 %19 

sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 %20 ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
tolesniam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui;

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos 
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 %
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 % ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
tolesniam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui, kaip nustatyta Europos 
Vadovų Tarybos tiksle iki 2050 m. 
išmetamą ŠESD kiekį sumažinti 80–95 %, 
palyginti su 1990 m.;

Or. en

Pakeitimas 123
Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos 
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 %19 

sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 %20 ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
tolesniam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui;

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos 
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 %
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 % ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
tolesniam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui, kaip nustatyta Europos 
Vadovų Tarybos tiksle iki 2050 m. 
išmetamą ŠESD kiekį sumažinti 80–95 %, 
palyginti su 1990 m.;

Or. en

Pakeitimas 124
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos 
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 %19 

sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos 
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 %19 

sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
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sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 %20 ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
tolesniam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui;

sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 %20 ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
tolesniam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui; dėl visų šių tikslų būsimos 
Europos elektros energijos tinklo jungtys 
ir ilgos elektros magistralės yra 
energetikos infrastruktūros prioritetas;

Or. en

Pakeitimas 125
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant iki 2020 ir 2050 m. 
įgyvendinti tikslus, susijusius su šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu 
ir iš atsinaujinančių šaltinių gaminama 
energija, ir sukurti tvarią, konkurencingą, 
saugią, pastovią ir prieinamą energijos 
sistemą, energijos vartojimo 
veiksmingumas yra labai svarbus. 
Energijos vartojimo mažinimas 20 % iki 
2020 m. ir 40 % iki 2050 m. turi būti 
nustatytas apibrėžus privalomus tikslus;

Or. nl

Pagrindimas

Energijos vartojimo veiksmingumas – tai greičiausias ir pigiausias būdas energijos 
vartojimui mažinti. Energijos vartojimo veiksmingumas taip pat daro teigiamą poveikį 
investicijoms į infrastruktūrą, atsižvelgiant į tai, kad nereikia kurti naujos infrastruktūros 
energijai, kuri nevartojama.
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Pakeitimas 126
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) energijos vartojimo efektyvumas yra 
labai svarbi priemonė siekiant tvarios 
energetinės ateities ir mažinant būsimus 
poreikius investuoti į infrastruktūrą;

Or. es

Pakeitimas 127
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors vidaus rinka sukurta teisinėmis 
priemonėmis, kaip apibrėžta 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių22, ji lieka susiskaidžiusi dėl 
nacionalinių energetikos tinklų jungčių 
nepakankamumo. Tačiau Sąjungos masto 
integruoti tinklai yra svarbūs užtikrinant 
konkurencingą ir tinkamai veikiančią 
integruotą rinką, kad būtų skatinamas 
augimas, užimtumas ir tvari plėtra;

(7) nors vidaus rinka sukurta teisinėmis 
priemonėmis, kaip apibrėžta 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, ji lieka susiskaidžiusi dėl 
nacionalinių energetikos tinklų jungčių 
nepakankamumo ir esamos energetikos
infrastruktūros optimaliai 
neišnaudojamos dėl to, kad valstybės 
narės nepakankamai įgyvendina šias 
politikos sritis. Griežtas valstybių narių 
taisyklių įgyvendinimas ir gerai 
veikiančių Sąjungos masto integruotų
tinklų buvimas vis dėlto yra svarbūs 
siekiant optimalaus infrastruktūros turto 
išnaudojimo ir užtikrinant konkurencingą 
ir tinkamai veikiančią integruotą rinką, kad 
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būtų skatinamas augimas, užimtumas ir 
tvari plėtra;

Or. en

Pakeitimas 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors vidaus rinka sukurta teisinėmis 
priemonėmis, kaip apibrėžta 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių22, ji lieka susiskaidžiusi dėl 
nacionalinių energetikos tinklų jungčių 
nepakankamumo. Tačiau Sąjungos masto 
integruoti tinklai yra svarbūs užtikrinant 
konkurencingą ir tinkamai veikiančią 
integruotą rinką, kad būtų skatinamas 
augimas, užimtumas ir tvari plėtra;

(7) nors vidaus rinka sukurta teisinėmis 
priemonėmis, kaip apibrėžta 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, ji lieka susiskaidžiusi dėl 
nacionalinių energetikos tinklų jungčių 
nepakankamumo, neįgyvendintas tikslas, 
kad valstybės narės pasiektų bent 10 %
elektros ir dujų jungčių pajėgumą, dėl 
kurio Europos Vadovų Taryba susitarė 
2002 ir 2007 m. Tačiau Sąjungos masto 
integruoti tinklai yra svarbūs užtikrinant 
konkurencingą ir tinkamai veikiančią 
integruotą rinką, kad būtų skatinamas 
augimas, užimtumas ir tvari plėtra;

Or. en

Pakeitimas 129
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors vidaus rinka sukurta teisinėmis 
priemonėmis, kaip apibrėžta 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, ji lieka susiskaidžiusi dėl 
nacionalinių energetikos tinklų jungčių 
nepakankamumo. Tačiau Sąjungos masto 
integruoti tinklai yra svarbūs užtikrinant 
konkurencingą ir tinkamai veikiančią 
integruotą rinką, kad būtų skatinamas 
augimas, užimtumas ir tvari plėtra;

(7) nors vidaus rinka sukurta teisinėmis 
priemonėmis, kaip apibrėžta 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių22, ji lieka susiskaidžiusi dėl 
nacionalinių energetikos tinklų jungčių 
nepakankamumo. Tačiau Sąjungos masto 
integruoti tinklai su veiksmingai nuo 
tinklo veiklos atskirtu tiekimu ir gamyba
yra svarbūs užtikrinant konkurencingą ir 
tinkamai veikiančią integruotą rinką, kad 
būtų skatinamas augimas, užimtumas ir 
tvari plėtra;

Or. en

Pagrindimas

Trečiasis energetikos liberalizavimo paketas yra konkurencingos ES energetikos rinkos 
pagrindas. Siekiant palengvinti trečiojo energetikos paketo įgyvendinimą ir ES pereiti prie iš 
tiesų liberalizuotos energetikos rinkos, būtina TEN-E gairėmis užtikrinti, kad būtų 
įgyvendintas veiksmingas susiskaidžiusios gamybos ir tiekimo valdymas.

Pakeitimas 130
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) tik visiškai integruota rytines ir 
vakarines ES dalis jungiančia energetikos 
sistemos vidaus infrastruktūra galime 
užtikrinti tiekimo saugumą visose 
valstybėse narėse;

Or. en
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Pakeitimas 131
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Europos Sąjungos vidaus vamzdyno 
tinklui reikia toliau integruoti jos 
vakarines ir rytines bei pietrytines dalis, 
siekiant užtikrinti visos Europos Sąjungos
tiekimo saugumą;

Or. ro

Pakeitimas 132
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Antonio Cancian, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pažangiųjų tinklų svarba siekiant 
Sąjungos energetikos politikos tikslų 
pripažinta Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Pažangieji tinklai. Nuo 
inovacijų iki diegimo“;

(9) pažangiųjų tinklų svarba siekiant 
Sąjungos energetikos politikos tikslų 
pripažinta Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Pažangieji tinklai. Nuo 
inovacijų iki diegimo“;

Europos Komisija turėtų pateikti konkretų 
pasiūlymą dėl pažangiųjų tinklų kūrimo, 
siekiant visiškai išnaudoti esamos 
energetikos ir telekomunikacijų 
infrastruktūros sąveikos teikiamą naudą;

Or. en
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Pakeitimas 133
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kuriant Europos energetikos 
infrastruktūrą energijos akumuliavimo 
įrenginių ir suskystintųjų gamtinių dujų ir 
suslėgtųjų gamtinių dujų priėmimo, 
saugojimo, pakartotinio dujinimo ar 
slėgio sumažinimo įrenginių reikšmė 
didėja. Todėl spartus tokių energetikos 
infrastruktūros įrenginių vystymas yra 
pageidautina ir svarbi visapusiško 
požiūrio ir veikiančios tinklo 
infrastruktūros dalis. Tačiau, kalbant apie 
finansavimą, tokių kategorijų projektams, 
kurie dalyvauja konkurencijoje, reikia 
taikyti apribojimus.
Konkurencija, susijusi su elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines įrenginių 
įrengimu ir eksploatavimu, negali būti 
trikdoma tinklo mokesčiais, kuriais šie 
įrenginiai prilyginami galutiniams 
vartotojams. Reikia šalinti dėl tokios 
naštos atsirandančias neigiamas 
paskatas;

Or. de

Pagrindimas

Elektros energijos akumuliavimo įrenginių investicinių išlaidų finansavimas iš perdavimo 
tinklų operatorių, kurių atveju projekto nauda didžiausia, prieštarauja Europos vidaus rinkos 
principams, todėl tokia nuostata atmestina. Tai taikytina ir dujų akumuliavimo įrenginiams ir 
suskystintųjų gamtinių dujų ir suslėgtųjų gamtinių dujų įrenginiams. Energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines įrenginiai nėra galutiniai vartotojai. Todėl, siekiant 
skatinti konkurencingumą, paskatos investuoti į energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines įrenginius ir toliau eksploatuoti esamus įrenginius turi būti 
kuriamos atleidžiant nuo mokesčių, kurie imami iš galutinių vartotojų.
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Pakeitimas 134
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisijos komunikate „ES 
energetikos politika. Bendradarbiavimas su 
užsienio partneriais“ pabrėžiama, kad 
Sąjunga, megzdama išorės ryšius, turi 
numatyti energetikos infrastruktūros 
plėtros skatinimą, siekdama remti socialinę 
ir ekonominę plėtrą už Sąjungos ribų. 
Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai sujungiami su 
trečiųjų valstybių tinklais, visų pirma su 
kaimyninėmis šalimis ir tomis šalimis, su 
kuriomis Sąjunga yra užmezgusi konkretų 
bendradarbiavimą energetikos srityje;

(10) Komisijos komunikate „ES 
energetikos politika. Bendradarbiavimas su 
užsienio partneriais“ pabrėžiama, kad 
Sąjunga, megzdama išorės ryšius, turi 
numatyti energetikos infrastruktūros 
plėtros skatinimą, siekdama remti socialinę 
ir ekonominę plėtrą už Sąjungos ribų. 
Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai sujungiami su 
trečiųjų valstybių tinklais, visų pirma su 
kaimyninėmis šalimis ir tomis šalimis, su 
kuriomis Sąjunga yra užmezgusi konkretų 
bendradarbiavimą energetikos srityje, pvz., 
ašies Afrika-Ispanija-Prancūzija 
bendradarbiavimą, kaip nustatyta 
Europos energetikos programoje 
ekonomikai gaivinti;

Or. en

Pagrindimas

Konkretūs projektai, kurie jau nustatyti kituose teisėkūros pasiūlymuose, pvz., TEN-E gairėse
ir ekonomikos gaivinimo plane (2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę 
paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo) turėtų būti teikiama pirmenybė.

Pakeitimas 135
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) apytiksliai apskaičiuota, kad į Europai 
svarbią elektros energijos ir dujų 

(11) apytiksliai apskaičiuota, kad į Europai 
svarbią elektros energijos ir dujų 
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perdavimo infrastruktūrą iki 2020 m. 
būtina investuoti apie 200 mlrd. EUR. 
Pastebimas investicijų apimties 
padidėjimas, palyginti su ankstesnėmis 
tendencijomis, ir skubumas įgyvendinti 
energetikos infrastruktūros prioritetus 
skatina taikyti naują energetikos 
infrastruktūros ir visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio infrastruktūros 
reguliavimo ir finansavimo metodą;

perdavimo infrastruktūrą iki 2020 m. 
būtina investuoti apie 200 mlrd. EUR. 
Pastebimas investicijų apimties 
padidėjimas dėl spartesnio ir platesnio 
atsinaujinančiosios energijos vystymo ir 
ES tikslų siekimo – iki 2020 m. 20 %
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą, 20 % pagerinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir iki 20 % padidinti 
atsinaujinančiosios energijos dalį, 
skaičiuojant nuo visos suvartojamos 
energijos, palyginti su ankstesnėmis 
tendencijomis, ir skubumas įgyvendinti 
energetikos infrastruktūros prioritetus 
skatina taikyti naują energetikos 
infrastruktūros ir visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio infrastruktūros 
reguliavimo ir finansavimo metodą;

Or. de

Pakeitimas 136
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) apytiksliai apskaičiuota, kad į Europai 
svarbią elektros energijos ir dujų 
perdavimo infrastruktūrą iki 2020 m. 
būtina investuoti apie 200 mlrd. EUR. 
Pastebimas investicijų apimties 
padidėjimas, palyginti su ankstesnėmis 
tendencijomis, ir skubumas įgyvendinti 
energetikos infrastruktūros prioritetus 
skatina taikyti naują energetikos 
infrastruktūros ir visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio infrastruktūros 
reguliavimo ir finansavimo metodą;

(11) apytiksliai apskaičiuota, kad į Europai 
svarbią elektros energijos ir dujų 
perdavimo infrastruktūrą iki 2020 m. 
būtina investuoti apie 200 mlrd. EUR. 
Pastebimas investicijų apimties 
padidėjimas, palyginti su ankstesnėmis 
tendencijomis, ir skubumas įgyvendinti 
energetikos infrastruktūros prioritetus, 
ypač finansinių suvaržymų laikotarpiu,
skatina taikyti naują energetikos 
infrastruktūros ir visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio infrastruktūros 
reguliavimo ir finansavimo metodą;

Or. en
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Pakeitimas 137
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) 2011 m. birželio mėn. vykusiam 
Energetikos tarybos susitikimui skirtoje 
Komisijos ataskaitoje (SEC(2011) 755) 
apytiksliai įvertinta, kad europinės 
svarbos energetikos infrastruktūrai iki 
2020 m. reikėtų skirti apie 
200 mlrd. EUR, juos padalinant taip: apie 
140 mlrd. EUR aukštos įtampos elektros 
energijos perdavimo sistemoms sausumoje 
ir jūroje, elektros energijos 
akumuliavimui ir perdavimo ir 
paskirstymo lygiu taikomoms pažangiųjų 
tinklų technologijoms, apie 70 mlrd. EUR 
aukšto slėgio dujotiekiams. Šis skirtumas 
turėtų atitinkamai atsispindėti investicijų 
poreikiuose su skiriamaisiais bruožais 
elektros energijoje bent dviejuose 
trečdaliuose Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės (toliau – EITP) elektros 
infrastruktūros sumos;

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija aiškiai nurodė, kad dauguma reikiamų investuotojų yra elektros 
infrastruktūroje – perdavimo ir paskirstymo lygmenyse. Tai turėtų pakankamai atsispindėti 
sprendžiant dėl finansavimo tinkamumo vadovaujantis šiuo reglamentu.

Pakeitimas 138
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) investicijoms reikalingų lėšų, kurios 
2011 m. birželio mėn. Komisijos pateiktu 
vertinimu sieks 200 mlrd. EUR, dalis, 
siekianti apie 140 mlrd., skirta 
investicijoms į elektros energijos sektorių, 
o maždaug 70 mlrd. dalis – investicijoms 
dujų sektoriuje. Lėšų paskirstymas 
svarbiems projektams turi būti susijęs su 
šių investicijų poreikiu. Šiuo atžvilgiu 
bent du trečdaliai finansinės paramos turi 
būti rezervuoti elektros energijos 
projektams;

Or. nl

Pakeitimas 139
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) dėl per trumpą laiką atsiradusio 
reikšmingo papildomo atsinaujinančių 
energijos išteklių indėlio vis didėjantis 
naujos energijos rūšių derinio 
technologinis sudėtingumas padidino nuo 
daugelio veiksnių priklausančių tinklų 
koordinavimo stokos ir netgi tiekimo 
pertrūkių ir atsinaujinančių energijos 
išteklių apribojimo riziką. Kaip rodo JAV 
Federalinės energetikos reguliavimo 
komisijos (FERK) patirtis, glaudus 
elektros ir dujų sistemų koordinavimas 
tiek regioniniu, tiek ES lygiu, siekiant 
surinkti informaciją apie tarpvalstybinius 
srautus realiuoju laiku, galėtų tapti 
nacionaliniams reguliuotojams, 
perdavimo sistemų operatoriams, 
Energijos reguliavimo bendradarbiavimo 
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agentūrai ir Europos Komisijai svarbia, 
suteikiančia būtiną informaciją apie 
planavimą ir veiksmingą infrastruktūros 
tinklų veikimą. Energijos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra 
turėtų teikti pasiūlymus Europos 
Komisijai dėl skubaus tinkamo Europos 
energetikos infrastruktūros kūrimo ir 
veiklos koordinavimo, dėl kurio Europos 
Komisija turėtų pasitarti su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 140
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) dėl per trumpą laiką atsiradusio 
reikšmingo papildomo atsinaujinančių 
energijos išteklių indėlio vis didėjantis 
naujos energijos rūšių derinio 
technologinis sudėtingumas padidino nuo 
daugelio veiksnių priklausančių tinklų 
koordinavimo stokos ir netgi tiekimo 
pertrūkių riziką ir kad bus apriboti 
atsinaujinantys energijos ištekliai. Kaip 
rodo JAV Federalinės energetikos 
reguliavimo komisijos (FERK) patirtis, 
glaudus elektros ir dujų sistemų 
koordinavimas tiek regioniniu, tiek ES 
lygiu, siekiant surinkti informaciją apie 
tarpvalstybinius srautus realiuoju laiku, 
galėtų tapti nacionaliniams 
reguliuotojams, perdavimo sistemų 
operatoriams, Energijos reguliavimo 
bendradarbiavimo agentūrai ir Europos 
Komisijai svarbia priemone, suteikiančia 
būtiną informaciją apie planavimą ir 
veiksmingą infrastruktūros tinklų 
veikimą. Europos elektros ir dujų 
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perdavimo sistemos operatorių tinklai
(ENTSO-E) ir (ENTSO-G) turėtų teikti 
pasiūlymus Europos Komisijai dėl 
skubaus tinkamo Europos energetikos 
infrastruktūros kūrimo ir veiklos 
koordinavimo, atsižvelgiant į įvairius 
regioninės veiklos reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Nors sumanyta koordinuoti realaus laiko perdavimo sistemos operatorių veiklą, reikia, kad 
valstybės narės ir jų perdavimo sistemų operatoriai užtikrintų teisinę atsakomybę dėl tiekimo 
saugumo ir saugios veiklos. Reikia atsižvelgti į daugybę perdavimo sistemų veiklos 
reikalavimų skirtumų. Be to, yra pakankamai su perdavimo sistemų operatorių valdymu 
susijusių reikalavimų, kuriuos reikia įtraukti į Europos Sąjungos teisės aktus.

Pakeitimas 141
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant laikytis solidarumo 
principo, kuris yra Europos Sąjungos 
energetikos politikos varomoji jėga, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 194 straipsnyje, reikėtų atsižvelgti 
į suderintą visų Europos Sąjungos 
regionų vystymąsi siekiant nustatyti 
svarbiausius elektros energijos, dujų, 
naftos perdavimo infrastruktūros ir 
anglies dioksido transportavimo ir 
laikymo įrenginių projektus ir juos 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 142
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) pripažįsta, kad Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra (ERIBA) atlieka svarbų 
vaidmenį siekdamos užtikrinti 
transeuropinę infrastruktūros pokyčių 
perspektyvą dėl infrastruktūros vystymo 
skatinimo šiais teisės aktais. Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai turėtų būti skiriama 
pakankamai išteklių, kad ji galėtų įvykdyti 
šią svarbią užduotį;

Or. en

Pakeitimas 143
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atlikusi išsamias konsultacijas su 
visomis valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotomis šalimis, Komisija nustatė 
12 strateginių transeuropinių energetikos 
infrastruktūros prioritetų, kuriuos būtina 
įgyvendinti iki 2020 m. siekiant Sąjungos
energetikos ir klimato politikos tikslų. Šie 
prioritetai apima skirtingus geografinius 
regionus ar temines elektros energijos 
perdavimo ir akumuliavimo, dujų 
perdavimo, saugojimo ir suskystintųjų ar 
suslėgtųjų gamtinių dujų infrastruktūros 
sritis, taip pat anglies dioksido 
transportavimą ir naftos infrastruktūrą;

(14) atlikusi išsamias konsultacijas su 
visomis valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotomis šalimis, Komisija nustatė 
12 strateginių transeuropinių energetikos 
infrastruktūros prioritetų, kuriuos būtina 
įgyvendinti iki 2020 m. siekiant Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų. Šie 
prioritetai apima skirtingus geografinius 
regionus ar temines elektros energijos 
perdavimo ir akumuliavimo, dujų 
perdavimo, saugojimo ir suskystintųjų ar 
suslėgtųjų gamtinių dujų infrastruktūros 
sritis, taip pat anglies dioksido 
transportavimą ir naftos infrastruktūrą;

Or. en
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Pakeitimas 144
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) transeuropinėje energetikos 
infrastruktūroje energijos akumuliavimo 
įrenginiams ir suskystintųjų gamtinių 
dujų ir suslėgtųjų gamtinių dujų 
įrenginiams tenka ypatinga reikšmė 
užtikrinant akumuliuotos energijos 
tiekimą ir skirstymą. Todėl spartus tokių 
energetikos infrastruktūros įrenginių 
vystymas yra svarbi veikiančios tinklo 
infrastruktūros dalis.
Konkurencija, susijusi su elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines įrenginių 
arba energijos akumuliavimo įrenginių 
įrengimu ir eksploatavimu, negali būti 
trikdoma tinklo mokesčiais, kuriais šie 
įrenginiai prilyginami galutiniams 
vartotojams;

Or. de

Pakeitimas 145
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) nepaisant Europos Sąjungos 
pastangų paspartinti anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo sistemos kūrimą 
ir naudojimą, šiame reglamente 
nepateisinamas atskiras subsidijų 
skyrimas anglies dioksido surinkimui ir 
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saugojimui skirtam transportavimui ir 
saugojimo infrastruktūrai, atsižvelgiant į 
tai, kad iki 2020 m. nebus sukurtos 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijos komerciniam naudojimui;

Or. en

Pakeitimas 146
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų 
pirma turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 
d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas.

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Dešimties metų tinklo plėtros plano įgyvendinimo procesas atviras ir lankstus, kad į jį būtų 
įtraukti regioninių grupių pasiūlyti bendro intereso projektai.

Pakeitimas 147
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų 
pirma turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 
d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas.

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant ilgalaikės klimato ir 
energetikos politikos tikslų, atsižvelgiant į 
vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos 
išvadas dėl poreikio integruoti periferines 
energijos rinkas;

Or. en

Pakeitimas 148
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų 
pirma turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 
d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas.

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomais elektros energijos ir dujų 
sektorių projektais visų pirma turėtų būti 
atsižvelgiama į vasario 4 d. Europos 
Vadovų Tarybos išvadas dėl poreikio 
integruoti periferines energijos rinkas;

Or. en

Pakeitimas 149
Graham Watson, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas.

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas ir skatinamos investicijos į 
atsinaujinančius energijos išteklius ir 
saugias ir tvarias mažai anglies dioksido į
aplinką išskiriančias technologijas;

Or. en

Pakeitimas 150
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas.

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant klimato ir energetikos 
politikos tikslų. Siūlomi elektros energijos 
ir dujų sektorių projektai turėtų būti įtraukti 
į naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas;
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Or. en

Pakeitimas 151
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant laikytis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 172 straipsnio, turėtų 
būti įsteigtos regioninės grupės, įgaliotos 
teikti bendro intereso projektų, kuriuos 
tvirtintų valstybės narės, pasiūlymus. 
Siekiant užtikrinti platų susitarimą, šios 
regioninės grupės turėtų užtikrinti glaudų 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, projekto rengėjų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu. 
Bendradarbiavimas turėtų būti kuo labiau 
grindžiamas esamomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir perdavimo 
sistemų operatorių regioninio 
bendradarbiavimo struktūromis ir kitomis 
valstybių narių ir Komisijos nustatytomis 
regioninio bendradarbiavimo 
struktūromis;

(16) siekiant laikytis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 172 straipsnio, turėtų 
būti įsteigtos regioninės grupės, įgaliotos 
teikti bendro intereso projektų, kuriuos 
tvirtintų valstybės narės, pasiūlymus. 
Siekiant užtikrinti platų susitarimą, šios 
regioninės grupės turėtų užtikrinti glaudų 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, projekto rengėjų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu. 
Bendradarbiavimas turėtų būti kuo labiau 
grindžiamas regioninio bendradarbiavimo 
struktūromis;

Or. en

Pakeitimas 152
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly, Maria Da 
Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant laikytis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 172 straipsnio, turėtų 
būti įsteigtos regioninės grupės, įgaliotos 
teikti bendro intereso projektų, kuriuos 

(16) siekiant laikytis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 172 straipsnio, turėtų 
būti įsteigtos regioninės grupės, įgaliotos 
teikti bendro intereso projektų, kuriuos 
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tvirtintų valstybės narės, pasiūlymus. 
Siekiant užtikrinti platų susitarimą, šios 
regioninės grupės turėtų užtikrinti glaudų 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, projekto rengėjų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu. 
Bendradarbiavimas turėtų būti kuo labiau 
grindžiamas esamomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir perdavimo 
sistemų operatorių regioninio 
bendradarbiavimo struktūromis ir kitomis 
valstybių narių ir Komisijos nustatytomis 
regioninio bendradarbiavimo struktūromis;

nepažeisdamos esamų regioninių 
iniciatyvų tvirtintų valstybės narės, 
pasiūlymus. Siekiant užtikrinti platų 
susitarimą, šios regioninės grupės turėtų 
užtikrinti glaudų valstybių narių, 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
projekto rengėjų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu. 
Bendradarbiavimas turėtų būti kuo labiau 
grindžiamas esamomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir perdavimo 
sistemų operatorių regioninio 
bendradarbiavimo struktūromis ir kitomis 
valstybių narių ir Komisijos nustatytomis 
regioninio bendradarbiavimo struktūromis;

Or. en

Pakeitimas 153
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant laikytis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 172 straipsnio, turėtų 
būti įsteigtos regioninės grupės, įgaliotos 
teikti bendro intereso projektų, kuriuos 
tvirtintų valstybės narės, pasiūlymus. 
Siekiant užtikrinti platų susitarimą, šios 
regioninės grupės turėtų užtikrinti glaudų 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, projekto rengėjų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu. 
Bendradarbiavimas turėtų būti kuo labiau 
grindžiamas esamomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir perdavimo 
sistemų operatorių regioninio 
bendradarbiavimo struktūromis ir kitomis 
valstybių narių ir Komisijos nustatytomis 
regioninio bendradarbiavimo struktūromis;

(16) siekiant laikytis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 172 straipsnio, turėtų 
būti įsteigtos regioninės grupės, įgaliotos 
teikti bendro intereso projektų, kuriuos 
tvirtintų valstybės narės, pasiūlymus. 
Siekiant užtikrinti platų susitarimą, šios 
regioninės grupės turėtų užtikrinti glaudų 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, projekto rengėjų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimu. 
Bendradarbiavimas turėtų būti kuo labiau 
grindžiamas esamomis nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir perdavimo 
sistemų operatorių regioninio 
bendradarbiavimo struktūromis ir kitomis 
valstybių narių ir Komisijos nustatytomis 
regioninio bendradarbiavimo struktūromis;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant sukurti sistemą su aiškia atsakomybe, regioninės grupės turėtų sistemą kurti 
remdamosi esamų iniciatyvų patirtimi, bet jos neturėtų būti į jas įtrauktos.

Pakeitimas 154
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir sritis. Todėl 
būtina, kad sprendimą dėl sąrašo priimtų 
Komisija, tačiau atsižvelgdama į valstybių 
narių teisę patvirtinti su jų teritorija 
susijusius bendro intereso projektus. 
Atsižvelgiant į analizę, atliktą rengiant prie 
šio dokumento pridedamą poveikio 
vertinimą, nustatyta, kad šių projektų būtų 
apie 100 elektros energijos sektoriuje ir 50 
– gamtinių dujų sektoriuje;

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir sritis. Todėl 
būtina, kad sprendimą dėl sąrašo priimtų 
Komisija, tačiau atrenkant projektus 
atsižvelgdama į skaidrumo ir objektyvumo 
principus. Valstybių narių teisė patvirtinti 
su jų teritorija susijusius bendro intereso 
projektus apsaugota pagal Sutartį. Jeigu 
valstybės narės atsisako savo teritorijoje 
vykdyti bendro intereso projektus, toks 
atsisakymas turėtų būti tinkamai 
pagrindžiamas. Tačiau galutinio 
sprendimo priėmimas lieka valstybių 
narių regioninių grupių rankose.
Atsižvelgiant į analizę, atliktą rengiant prie 
šio dokumento pridedamą poveikio 
vertinimą, nustatyta, kad bendro intereso
projektų būtų apie 100 elektros energijos 
sektoriuje ir 50 – gamtinių dujų sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 155
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir sritis. Todėl 
būtina, kad sprendimą dėl sąrašo priimtų 
Komisija, tačiau atsižvelgdama į valstybių 
narių teisę patvirtinti su jų teritorija 
susijusius bendro intereso projektus. 
Atsižvelgiant į analizę, atliktą rengiant prie 
šio dokumento pridedamą poveikio 
vertinimą, nustatyta, kad šių projektų būtų 
apie 100 elektros energijos sektoriuje ir 50 
– gamtinių dujų sektoriuje;

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir sritis ir kurie 
daro didelį poveikį Europos Sąjungos 
klimato ir energetikos tikslų 
įgyvendinimui. Todėl būtina, kad 
sprendimą dėl sąrašo priimtų Komisija, 
tačiau atsižvelgdama į valstybių narių teisę 
patvirtinti su jų teritorija susijusius bendro 
intereso projektus. Atsižvelgiant į analizę, 
atliktą rengiant prie šio dokumento 
pridedamą poveikio vertinimą, nustatyta, 
kad šių projektų būtų apie 100 elektros 
energijos sektoriuje ir 50 – gamtinių dujų 
sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 156
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir sritis. Todėl 
būtina, kad sprendimą dėl sąrašo priimtų 
Komisija, tačiau atsižvelgdama į valstybių 
narių teisę patvirtinti su jų teritorija 
susijusius bendro intereso projektus. 
Atsižvelgiant į analizę, atliktą rengiant prie 
šio dokumento pridedamą poveikio 
vertinimą, nustatyta, kad šių projektų būtų 
apie 100 elektros energijos sektoriuje ir 50 
– gamtinių dujų sektoriuje;

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir sritis. Todėl 
būtina, kad sprendimą dėl sąrašo priimtų 
Komisija, tačiau atsižvelgdama į 
ekonominės naudos analizės rezultatus ir 
valstybių narių teisę patvirtinti su jų 
teritorija susijusius bendro intereso 
projektus. Atsižvelgiant į analizę, atliktą 
rengiant prie šio dokumento pridedamą 
poveikio vertinimą, nustatyta, kad šių 
projektų būtų apie 100 elektros energijos 
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sektoriuje ir 50 – gamtinių dujų sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 157
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) bet kuris bendro intereso projekto 
reikalavimus atitinkantis projektas, kuris 
neįtrauktas į dešimties metų tinklo plėtros 
planus, turėtų taip pat būti svarstomas 
regioninių grupių šioms nustatant 
projektų atitiktį reikalavimams;

Or. en

Pagrindimas

Tokiems projektams galėtų kilti didesnė dirbtinai sukelta finansinė rizika dėl jų neįtraukimo į 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir jų atžvilgiu gali vykti nesąžininga konkurencija, galinti 
lemti rinkos iškraipymą, o planai pasirodytų esantys svarbūs ir būtini energetikos 
infrastruktūros prioritetinių koridorių įgyvendinimui ir šiame reglamente nustatytų ES 
energetikos tikslų įgyvendinimui.

Pakeitimas 158
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinami kuo greičiau ir turėtų būti 
nuodugniai stebimi ir vertinami, tačiau 
kartu siekiant užtikrinti kuo mažesnę 
administracinę naštą projektų rengėjams. 
Komisija projektams, kuriuos įgyvendinant 
iškyla sunkumų, turėtų skirti Europos 

(18) bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinami kuo greičiau ir turėtų būti 
nuodugniai stebimi ir vertinami, tačiau 
kartu siekiant užtikrinti kuo mažesnę 
administracinę naštą projektų rengėjams. 
Komisija projektams, kurie viršija trijų 
metų ribą ir kuriuos įgyvendinant iškyla 
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koordinatorius; sunkumų, turėtų skirti Europos 
koordinatorius;

Or. en

Pakeitimas 159
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinami kuo greičiau ir turėtų būti 
nuodugniai stebimi ir vertinami, tačiau 
kartu siekiant užtikrinti kuo mažesnę 
administracinę naštą projektų rengėjams. 
Komisija projektams, kuriuos įgyvendinant 
iškyla sunkumų, turėtų skirti Europos 
koordinatorius;

(18) bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinami kuo greičiau ir turėtų būti 
nuodugniai stebimi ir vertinami, tačiau 
kartu siekiant užtikrinti kuo mažesnę 
administracinę naštą projektų rengėjams. 
Komisija projektams, kuriuos įgyvendinant 
iškyla sunkumų, susijusioms valstybėms 
narėms pritarus turėtų skirti Europos 
koordinatorius;

Or. en

Pakeitimas 160
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas 
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą. 
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
neigiamą poveikį aplinkai turintiems 

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas 
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą. 
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Reikėtų pabrėžti poreikį 
nustatyti, remiantis svarbumo kriterijumi, 
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projektams, jeigu nustatomos priežastys, 
susijusios su viršesniu viešuoju interesu ir 
jei tenkinamos visos Direktyvose 
92/43/EB ir 2000/60/EB numatytos 
sąlygos;

ir siekiant ekonominės naudos, atvejus, 
kai infrastruktūra galėtų būti sumažinta 
įgyvendinant energijos vartojimo 
veiksmingumo politikos kryptis, kai būtų 
galima patobulinti arba modernizuoti 
esamą nacionalinę ir tarpvalstybinę 
infrastruktūrą ir kai reikia naujos 
infrastruktūros ir kai ji gali būti sukurta 
šalia esamos energetikos arba transporto 
infrastruktūros;

Or. en

Pagrindimas

Perteklinė informacija: kalbama apie esamas taisykles ir gerai žinomus teisės aktus ir tai, kad 
valstybės narės turi jų laikytis. Kalbant apie viešąjį interesą, taip pat reikėtų pabrėžti 
galimybę taikyti ekonomiškai naudingas priemones ir nuoseklų energetikos planavimą.

Pakeitimas 161
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas 
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą. 
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
neigiamą poveikį aplinkai turintiems 
projektams, jeigu nustatomos priežastys, 
susijusios su viršesniu viešuoju interesu ir 
jei tenkinamos visos Direktyvose 92/43/EB 
ir 2000/60/EB numatytos sąlygos;

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas 
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą. 
Regioniniams arba nacionaliniams 
projektams taip pat gali būti suteikiamas 
toks pat prioritetas, jei taip užtikrinama 
atsinaujinančiosios energijos integracija 
ir konkurencija. Tai taikoma ir 
projektams, vykdomiems su ES 
nepriklausančiomis trečiosiomis šalimis
(pvz., Šveicarija). Kompetentingos 
institucijos bendro intereso projektus laiko 
viešo intereso projektais. Leidimai turėtų 
būti išduodami neigiamą poveikį aplinkai 
turintiems projektams, jeigu nustatomos 
priežastys, susijusios su viršesniu viešuoju 
interesu ir jei tenkinamos visos 
Direktyvose 92/43/EB ir 2000/60/EB 
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numatytos sąlygos;

Or. de

Pakeitimas 162
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas 
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą. 
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
neigiamą poveikį aplinkai turintiems 
projektams, jeigu nustatomos priežastys, 
susijusios su viršesniu viešuoju interesu ir 
jei tenkinamos visos Direktyvose 92/43/EB 
ir 2000/60/EB numatytos sąlygos;

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas 
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą. 
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
neigiamą poveikį aplinkai turintiems 
projektams, jeigu nustatomos priežastys, 
susijusios su viršesniu viešuoju interesu ir 
jei tenkinamos visos Direktyvose 92/43/EB 
ir 2000/60/EB numatytos sąlygos.

Be to, valstybės narės skatinamos taikyti 
bendro intereso ir nacionalinio intereso 
projektų administravimo nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 163
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas 
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą. 
Kompetentingos institucijos bendro 

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas 
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą. 
Kompetentingos institucijos bendro 
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intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
neigiamą poveikį aplinkai turintiems 
projektams, jeigu nustatomos priežastys, 
susijusios su viršesniu viešuoju interesu ir 
jei tenkinamos visos Direktyvose 92/43/EB 
ir 2000/60/EB numatytos sąlygos;

intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
akivaizdžiai neigiamą poveikį aplinkai 
turintiems projektams, jeigu nustatomos 
priežastys, susijusios su viršesniu viešuoju 
interesu ir jei tenkinamos visos 
Direktyvose 92/43/EB ir 2000/60/EB 
numatytos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 164
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nacionaliniu lygiu nustačius vieną 
kompetentingą instituciją, kuri sujungtų 
arba koordinuotų visas leidimų išdavimo 
procedūras („vieno langelio principas“), 
būtų sumažintas sudėtingumas, padidintas 
veiksmingumas bei skaidrumas ir būtų 
prisidedama prie glaudesnio valstybių 
narių bendradarbiavimo;

(21) nacionaliniu lygiu nustačius vieną 
kompetentingą instituciją, kuri sujungtų 
visas leidimų išdavimo procedūras („vieno 
langelio principas“), būtų sumažintas 
sudėtingumas, padidintas veiksmingumas 
bei skaidrumas ir būtų prisidedama prie 
glaudesnio valstybių narių 
bendradarbiavimo;

Or. en

Pagrindimas

Didžioji dalis laiko apribojimų naujai infrastruktūrai įgyvendinti priskirtini leidimų išdavimo 
etapui, kurio nekontroliuoja projekto rengėjas arba operatorius. Šis procesas pasidaro 
sudėtingesnis, kai šios srities kompetencijos paskirstomos įvairioms administracijoms, 
įskaitant regioninę ir vietos administraciją. Integruota sistema dar labiau pagreitins šį 
procesą, o koordinuota sistema tik iš dalies išspręs šį klausimą, bet problema išliks.

Pakeitimas 165
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nacionaliniu lygiu nustačius vieną 
kompetentingą instituciją, kuri sujungtų 
arba koordinuotų visas leidimų išdavimo 
procedūras („vieno langelio principas“), 
būtų sumažintas sudėtingumas, padidintas 
veiksmingumas bei skaidrumas ir būtų 
prisidedama prie glaudesnio valstybių 
narių bendradarbiavimo;

(21) nacionaliniu lygiu nustačius vieną 
kompetentingą instituciją, kuri sujungtų 
visas leidimų išdavimo procedūras („vieno 
langelio principas“), būtų sumažintas 
sudėtingumas, padidintas veiksmingumas
bei skaidrumas ir būtų prisidedama prie 
glaudesnio valstybių narių 
bendradarbiavimo;

Or. en

Pagrindimas

Didžioji dalis laiko apribojimų naujai infrastruktūrai įgyvendinti priskirtini leidimų išdavimo 
etapui, kurio nekontroliuoja projekto rengėjas arba operatorius. Užtikrindamos susijusias 
teisines garantijas, Europos Sąjungos institucijos turėtų galėti taikyti vieną veiksmingą 
procedūrą, kurią koordinuotų vienas administratorius ir jai administruoti būtų nustatyti 
griežti terminai.

Pakeitimas 166
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) be to, prireikus valstybės narės 
skatinamos taikyti bendro intereso 
projektų leidimų suteikimo nuostatas ir 
kitiems projektams;

Or. en

Pakeitimas 167
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) be to, valstybės narės skatinamos 
taikyti bendro intereso projektų leidimų 
suteikimo nuostatas nacionalinio intereso 
projektams;

Or. en

Pakeitimas 168
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) kadangi reikia neatidėliotinai plėtoti 
energetikos infrastruktūrą, turi būti ne tik 
paprastinamos leidimų išdavimo 
procedūros, bet ir aiškiai nustatomas 
galutinis terminas, iki kurio atitinkamos 
kompetentingos institucijos privalo priimti 
sprendimą dėl projekto įgyvendinimo. 
Nustačius šį galutinį terminą, turėtų būtų 
veiksmingiau apibrėžtos ir valdomos 
procedūros ir jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų būti daroma įtaka griežtiems 
standartams, nustatytiems siekiant 
užtikrinti aplinkos apsaugą ir skatinti 
piliečių dalyvavimą. Priešingai, tai turėtų 
skatinti tinkamu laiku atliekamą nuoseklų 
aplinkosaugos klausimų nustatymą ir 
vertinimą, tai prieinamas būdas skatinti 
esamas technines galimybes ir ankstyvą 
visuomenės dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 169
Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) atsižvelgiant į riziką, kad daugelis 
infrastruktūros projektų nebus laiku 
įvykdyti iki suplanuotos užsakymo datos 
dėl ilgų patvirtinimo procedūrų, projekto 
rengėjas nuo leidimų suteikimo 
procedūros pradžios pasitelkia 
technologiniu požiūriu neutralų metodą, 
būtent atsižvelgiant į visas technologines 
galimybes, kurios nustatytos II priedo 
1a dalyje arba jų derinį;

Or. en

Pakeitimas 170
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) taikant šį reglamentą, visų pirma, 
leidimų išdavimo, visuomenės dalyvavimo 
ir bendro intereso projektų įgyvendinimo 
nuostatas, neturėtų būti pažeidžiami 
tarptautiniai ir Sąjungos teisės aktai, 
įskaitant aplinkos ir visuomenės sveikatos 
apsaugos nuostatas ir vykdant bendrąją 
žuvininkystės ir jūrų politiką priimtas 
nuostatas;

(25) taikant šį reglamentą, visų pirma, 
leidimų išdavimo, visuomenės dalyvavimo 
ir bendro intereso projektų įgyvendinimo 
nuostatas, siekiant atsargumo neturėtų būti 
pažeidžiami tarptautiniai ir Sąjungos teisės 
aktai, įskaitant aplinkos ir visuomenės 
sveikatos apsaugos nuostatas ir vykdant 
bendrąją žuvininkystės ir jūrų politiką 
priimtas nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 171
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) svarstant tinkamą sąnaudų 
paskirstymą turėtų būti remiamasi 
infrastruktūros projekto sąnaudų ir naudos 
įvertinimu, grindžiamu vienodu visos 
energetikos sistemos analizei taikomu 
metodu ir atliekamu remiantis Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo pagal 
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl 
prieigos prie tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų tinklo sąlygų ir 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės 
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 
sąlygų parengtais dešimties metų tinklo 
plėtros planais, kuriuos Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra išnagrinėja pagal 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrą;

(26) svarstant tinkamą sąnaudų 
paskirstymą turėtų būti remiamasi 
infrastruktūros projekto sąnaudų ir naudos 
įvertinimu, grindžiamu vienodu ilgalaikei 
visos energetikos sistemos analizei 
taikomu metodu, kaip nustatyta Direktyvos 
2009/28/EB tiksluose, kituose susijusiuose 
Europos Sąjungos teisės aktuose ir ES 
2050 m. tiksluose, kurie nustatyti Europos 
Komisijos veiksmų planuose, ir atliekamu 
remiantis Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklo pagal 2009 m. liepos 13 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos 
prie tarpvalstybinių elektros energijos 
mainų tinklo sąlygų ir 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis 
gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų
parengtais dešimties metų tinklo plėtros 
planais, kuriuos Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra 
išnagrinėja pagal 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrą;

Or. en

Pakeitimas 172
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) svarstant tinkamą sąnaudų (26) svarstant tinkamą sąnaudų 
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paskirstymą turėtų būti remiamasi 
infrastruktūros projekto sąnaudų ir naudos 
įvertinimu, grindžiamu vienodu visos 
energetikos sistemos analizei taikomu 
metodu ir atliekamu remiantis Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo pagal 
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl 
prieigos prie tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų tinklo sąlygų ir 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės 
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 
sąlygų parengtais dešimties metų tinklo 
plėtros planais, kuriuos Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra išnagrinėja pagal 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrą;

paskirstymą turėtų būti remiamasi 
infrastruktūros projekto sąnaudų ir naudos 
įvertinimu, grindžiamu vienodu visos 
energetikos sistemos analizei taikomu 
metodu ir atliekamu remiantis Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo pagal 
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl 
prieigos prie tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų tinklo sąlygų ir 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės 
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 
sąlygų, kuriuos Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra 
išnagrinėja pagal 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrą;

Or. en

Pakeitimas 173
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) vis labiau integruotoje energijos 
vidaus rinkoje būtinos aiškios ir skaidrios 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
taisyklės, siekiant paspartinti investicijas į 
tarpvalstybinę infrastruktūrą. 2011 m. 
vasario 4 d. Europos Vadovų Taryba 
priminė investicijoms į tinklus patrauklios 
reguliavimo sistemos kūrimo svarbą, 
nustatant finansavimo reikmes atitinkančių 
lygių tarifus, numatant atitinkamą su 
tarpvalstybinėmis institucijomis susijusių 
sąnaudų paskirstymą, kartu skatinant 

(27) vis labiau integruotoje energijos 
vidaus rinkoje būtinos aiškios ir skaidrios 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
taisyklės, siekiant paspartinti investicijas į 
tarpvalstybinę infrastruktūrą. 2011 m. 
vasario 4 d. Europos Vadovų Taryba 
priminė investicijoms į tinklus patrauklios 
reguliavimo sistemos kūrimo svarbą, 
nustatant finansavimo reikmes atitinkančių 
lygių tarifus, numatant atitinkamą su 
tarpvalstybinėmis institucijomis susijusių 
sąnaudų paskirstymą, kartu skatinant 
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konkurenciją ir konkurencingumą, visų 
pirma Europos pramonės, ir atsižvelgiant į 
poveikį vartotojams;

konkurenciją ir konkurencingumą, visų 
pirma Europos pramonės, ir atsižvelgiant į 
poveikį vartotojams. Šiuo požiūriu, jeigu 
manoma esant būtina, turėtų būti 
atliekamas valstybių narių projektų 
rengėjų investicijų sąnaudų palyginimas, 
kad būtų užtikrinta, jog sąnaudos 
veiksmingai naudojamos;

Or. en

Pakeitimas 174
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) atsižvelgiant į tai, kad šiuo 
reglamentu siekiama kurti labai 
konkurencingą bendrą energetikos rinką, 
bendro intereso projektai turi padėti 
pasiekti Europos Sąjungos bendros 
energetikos politikos tikslus ir nustačius 
prioritetines sritis, užbaigti vidaus rinkos 
kūrimą ir garantuoti tiekimo saugumą bei 
tinkamai vengti rinkos iškraipymo;

Or. en

Pakeitimas 175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) tarpvalstybinį poveikį turinčių 
gamtinių dujų perdavimo projektų 
atvejais valstybės narės turėtų apsvarstyti 
galimybę sukurti tinkamą subjektą, kad 
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šis prisiimtų ilgalaikius įsipareigojimus 
dėl pajėgumų užsakymų kitoje valstybėje 
narėje siekiant projekto paramos 
gavėjams skirti lėšas užsienyje. Toks
pajėgumų užsakymas turėtų būti siūlomas
rinkai;

Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros sąnaudos pirmiausia turėtų būti patvirtintos ilgalaikiais susitarimais dėl 
pajėgumų užsakymo ir (arba) valstybių narių arba reguliavimo institucijų įsipareigojimais. 
Skirstant sąnaudas tarpvalstybiniu lygiu dėmesys pirmiausia turėtų būti telkiamas į sąvoką, 
kad sąnaudas patiria sistemos naudotojai teikdami ilgalaikius pajėgumų užsakymus; tokie 
įsipareigojimai šiuo tikslu taip pat galėtų būti įtraukti ne rinkos veikėjų, pvz., valstybių narių 
arba valstybėse narėse įsisteigusių subjektų.

Pakeitimas 176
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) tarpvalstybinį poveikį turinčių 
gamtinių dujų perdavimo projektų 
atvejais valstybės narės turėtų apsvarstyti 
galimybę sukurti tinkamą subjektą, kad 
šis prisiimtų ilgalaikius įsipareigojimus 
dėl pajėgumų užsakymų kitoje valstybėje 
narėje siekiant projekto paramos 
gavėjams skirti lėšas užsienyje. Toks 
pajėgumų užsakymas turėtų būti siūlomas 
rinkai;

Or. en

Pakeitimas 177
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) labai svarbu, kad rinka gerai veiktų, 
nes tada pritraukiama pakankamai 
investuotojų, o didžiausią investicijų 
išlaidų dalį gali finansuoti rinka. Vis dėlto 
kai kuriais atvejais gali nepakakti tam 
tikrų rinkos mechanizmų norimiems 
rezultatams pasiekti. Ypač taip gali 
nutikti, pavyzdžiui, tuo atveju, kai 
finansuojami reikšmingi projektai, kurie 
per trumpą laiką nors ir nebuvo 
patrauklūs rinkai, tačiau jų plėtra yra ne 
mažiau būtina energijos infrastruktūros 
tikslams pasiekti. Taip pat labai svarbu 
tai, kad valdžios institucijos tokio tipo 
projektams teiktų privalomą finansinę 
paramą, įdiegdamos įvairius naujovėms 
skirtus finansinius instrumentus;

Or. nl

Pakeitimas 178
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR)
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d. 
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR)
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d. 
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje 
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finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, taip įtraukiant naujų 
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir kartu 
užtikrinant kuo mažesnį įnašą iš Sąjungos 
biudžeto;

finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, taip įtraukiant naujų 
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir kartu 
užtikrinant kuo mažesnį įnašą iš Sąjungos 
biudžeto. Dėl infrastruktūros projektų 
finansavimo reikėtų remtis per bandomąjį 
obligacijų projektams etapą įgyta 
patirtimi;

Or. de

Pakeitimas 179
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR)
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d. 
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje 
finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, taip įtraukiant naujų 
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir kartu 
užtikrinant kuo mažesnį įnašą iš Sąjungos 
biudžeto;

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR)
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d. 
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje 
finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, stabilią ir nuspėjamą 
reguliavimo sistemą, taip įtraukiant naujų 
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir kartu 
užtikrinant kuo mažesnį įnašą iš Sąjungos 
biudžeto;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant nustatytų tikslų, pagrindinė priemonė yra ne investicijų subsidijavimas, o pastovios, 
vienodos ir nuspėjamos sistemos sukūrimas visai Europos Sąjungai, kad projektų rengėjams 
ir investuotojams ji leistų kapitalo rinkose pritraukti lėšų investicijoms be reguliavimo 
keliamos rizikos. Kuo mažesnė reguliavimo rizika, tuo mažesnės investavimo sąnaudos.

Pakeitimas 180
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da 
Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR)
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d. 
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje 
finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, taip įtraukiant naujų 
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir kartu 
užtikrinant kuo mažesnį įnašą iš Sąjungos 
biudžeto;

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR)
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d. 
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje 
finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, ir stabilią ir nuspėjamą 
reguliavimo sistemą, taip įtraukiant naujų 
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir kartu 
užtikrinant kuo mažesnį įnašą iš Sąjungos 
biudžeto;

Or. en
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Pakeitimas 181
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR)
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d. 
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje
finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, taip įtraukiant naujų 
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir kartu 
užtikrinant kuo mažesnį įnašą iš Sąjungos 
biudžeto;

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR)
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d. 
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje 
finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, taip įtraukiant naujų 
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis;

Or. en

Pakeitimas 182
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) elektros energijos, dujų ir anglies 
dioksido sektorių bendro intereso projektai 
turėtų atitikti reikalavimus, pagal kuriuos 

(30) elektros energijos ir dujų sektorių 
bendro intereso projektai turėtų atitikti 
reikalavimus, pagal kuriuos Sąjungos 
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Sąjungos finansinė pagalba skiriama 
tyrimams ir, jeigu laikomasi tam tikrų 
sąlygų, pagal pasiūlytą reglamentą dėl 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP reglamentas) vykdomiems darbams, 
šiuo tikslu skiriant dotacijas arba taikant 
naujoviškas finansines priemones. Taip 
būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams 
pritaikytos paramos teikimas pagal 
galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas neperspektyviems bendro intereso 
projektams. Teikiant tokią finansinę 
pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina 
sąveika su finansavimu, skiriamu 
pasinaudojant priemonėmis pagal kitas 
Sąjungos politikos sritis. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšomis bus finansuojama europinės 
svarbos energetikos infrastruktūra, o
struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

finansinė pagalba skiriama tyrimams ir, 
jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų, pagal 
pasiūlytą reglamentą dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės (EITP 
reglamentas) vykdomiems darbams, šiuo 
tikslu skiriant dotacijas arba taikant 
naujoviškas finansines priemones. Taip 
būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams 
pritaikytos paramos teikimas pagal 
galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas neperspektyviems bendro intereso 
projektams. Teikiant tokią finansinę 
pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina 
sąveika su finansavimu, skiriamu 
pasinaudojant priemonėmis pagal kitas 
Sąjungos politikos sritis. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšomis bus finansuojama europinės 
svarbos energetikos infrastruktūra, be to,
struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

Or. en

Pagrindimas

Iki 2020 m. investicijų į dujų ir elektros infrastruktūrą poreikis yra didžiulis, todėl pagal šį 
reglamentą nepateisinamas prioritetas ir asignavimai CO2 surinkimo ir saugojimo transporto 
infrastruktūrai. Dėl CO2 surinkimo ir saugojimo ekonominio ir komercinio perspektyvumo 
stokos iki 2020 m., šiuo reglamentu pirmiausia turėtų būti siekiama energetikos politikos 
tikslų. Europos infrastruktūros tinklų priemone konkrečiai siekiama naudoti tarpsektorinę 
transporto, energetikos ir IRT infrastruktūros sąveiką, kai pažangieji tinklai yra akivaizdus 
dviejų pastarųjų dalykų derinys. Svarbu nurodyti, kad pažangiųjų tinklų finansavimas 
neapsiriboja struktūrinėmis lėšomis.

Pakeitimas 183
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) elektros energijos, dujų ir anglies 
dioksido sektorių bendro intereso projektai 
turėtų atitikti reikalavimus, pagal kuriuos 
Sąjungos finansinė pagalba skiriama 
tyrimams ir, jeigu laikomasi tam tikrų 
sąlygų, pagal pasiūlytą reglamentą dėl 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP reglamentas) vykdomiems darbams, 
šiuo tikslu skiriant dotacijas arba taikant 
naujoviškas finansines priemones. Taip 
būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams 
pritaikytos paramos teikimas pagal 
galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas neperspektyviems bendro intereso 
projektams. Teikiant tokią finansinę 
pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina 
sąveika su finansavimu, skiriamu 
pasinaudojant priemonėmis pagal kitas 
Sąjungos politikos sritis. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšomis bus finansuojama europinės 
svarbos energetikos infrastruktūra, o 
struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

(30) elektros energijos ir dujų sektorių 
bendro intereso projektai turėtų atitikti 
reikalavimus, pagal kuriuos Sąjungos 
finansinė pagalba skiriama tyrimams ir, 
jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų, nustatytų
pasiūlytame reglamente dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės (EITP 
reglamentas), šiuo tikslu skiriant dotacijas 
arba taikant naujoviškas finansines 
priemones. Taip būtų užtikrinamas 
konkretiems poreikiams pritaikytos 
paramos teikimas pagal galiojančią 
reguliavimo sistemą ir rinkos sąlygas 
neperspektyviems bendro intereso 
projektams. Teikiant tokią finansinę 
pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina 
sąveika su finansavimu, skiriamu 
pasinaudojant priemonėmis pagal kitas 
Sąjungos politikos sritis. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšomis bus finansuojama europinės 
svarbos energetikos infrastruktūra, o 
struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

Or. en

Pagrindimas

Energetikos gairėse turėtų būti nustatyta, kurie bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinti iki 2020 m. Todėl svarbu užtikrinti, kad šios gairės būtų priimtos kuo skubiau. Dėl 
bendro intereso projektų tinkamumo gauti Europos Sąjungos finansinę pagalbą sąlygų pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės taisykles turėtų būti sprendžiama remiantis pačia 
priemone. Taip galėtume ne tik padidinti ES finansavimo, kuris galimas sudarius daugiametę 
finansinę programą ir bendro intereso projektus, kurie turėtų būti finansuojami iš Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, skyrimo nuoseklumą.

Pakeitimas 184
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) elektros energijos, dujų ir anglies 
dioksido sektorių bendro intereso projektai 
turėtų atitikti reikalavimus, pagal kuriuos 
Sąjungos finansinė pagalba skiriama 
tyrimams ir, jeigu laikomasi tam tikrų 
sąlygų, pagal pasiūlytą reglamentą dėl 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP reglamentas) vykdomiems darbams, 
šiuo tikslu skiriant dotacijas arba taikant 
naujoviškas finansines priemones. Taip 
būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams 
pritaikytos paramos teikimas pagal 
galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas neperspektyviems bendro intereso 
projektams. Teikiant tokią finansinę 
pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina 
sąveika su finansavimu, skiriamu 
pasinaudojant priemonėmis pagal kitas 
Sąjungos politikos sritis. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšomis bus finansuojama europinės 
svarbos energetikos infrastruktūra, o 
struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

(30) elektros energijos ir dujų sektorių 
bendro intereso projektai turėtų atitikti 
reikalavimus, pagal kuriuos Sąjungos 
finansinė pagalba skiriama tyrimams ir, 
jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų, pagal 
pasiūlytą reglamentą dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės (EITP 
reglamentas) vykdomiems darbams, šiuo 
tikslu skiriant dotacijas arba taikant 
naujoviškas finansines priemones. Taip 
būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams 
pritaikytos paramos teikimas pagal 
galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas neperspektyviems bendro intereso 
projektams. Teikiant tokią finansinę 
pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina 
sąveika su finansavimu, skiriamu 
pasinaudojant priemonėmis pagal kitas 
Sąjungos politikos sritis. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšomis bus finansuojama europinės 
svarbos energetikos infrastruktūra, o 
struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

Or. de

Pakeitimas 185
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) elektros energijos, dujų ir anglies 
dioksido sektorių bendro intereso projektai 

(30) elektros energijos, dujų, naftos ir 
anglies dioksido sektorių bendro intereso 
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turėtų atitikti reikalavimus, pagal kuriuos 
Sąjungos finansinė pagalba skiriama 
tyrimams ir, jeigu laikomasi tam tikrų 
sąlygų, pagal pasiūlytą reglamentą dėl 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP reglamentas) vykdomiems darbams, 
šiuo tikslu skiriant dotacijas arba taikant 
naujoviškas finansines priemones. Taip 
būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams 
pritaikytos paramos teikimas pagal 
galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas neperspektyviems bendro intereso 
projektams. Teikiant tokią finansinę 
pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina 
sąveika su finansavimu, skiriamu 
pasinaudojant priemonėmis pagal kitas 
Sąjungos politikos sritis. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšomis bus finansuojama europinės 
svarbos energetikos infrastruktūra, o 
struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

projektai turėtų atitikti reikalavimus, pagal 
kuriuos Sąjungos finansinė pagalba 
skiriama tyrimams ir, jeigu laikomasi tam 
tikrų sąlygų, pagal pasiūlytą reglamentą dėl 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP reglamentas) vykdomiems darbams, 
šiuo tikslu skiriant dotacijas arba taikant 
naujoviškas finansines priemones. Taip 
būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams 
pritaikytos paramos teikimas pagal 
galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas neperspektyviems bendro intereso 
projektams. Teikiant tokią finansinę 
pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina 
sąveika su finansavimu, skiriamu 
pasinaudojant priemonėmis pagal kitas 
Sąjungos politikos sritis. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšomis bus finansuojama europinės 
svarbos energetikos infrastruktūra, o 
struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

Or. en

Pakeitimas 186
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
transeuropinių energetikos tinklų plėtros, jų 
sąveikos ir prisijungimo prie tokių tinklų, 
valstybės narės negali tinkamai įgyvendinti 
ir todėl būtų geriau jo siekti Sąjungos 
lygiu, Sąjunga gali imtis priemonių pagal 
subsidiarumo principą, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 

(32) valstybių narių nesugebėjimas 
įgyvendinti 2002 m. kovo mėn. Europos 
Vadovų Taryboje nustatytą elektros 
jungčių tikslą yra įrodymas, kad šio 
reglamento tikslo, t. y. transeuropinių 
energetikos tinklų plėtros, jų sąveikos ir 
prisijungimo prie tokių tinklų, valstybės 
narės negali tinkamai įgyvendinti ir todėl 
būtų geriau jo siekti Sąjungos lygiu, 
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proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti,

Sąjunga gali imtis priemonių pagal 
subsidiarumo principą, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 187
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiame reglamente nustatytomis 
gairėmis, visų pirma, jame nustatytais
bendro intereso projektais, turi būti 
siekiama vieno arba daugiau iš šių
energetikos politikos tikslų:
(a) konkurencingumo skatinant tolesnę 
vidaus energetikos rinkos integraciją ir 
energetikos tinklų sąveikumą tarp 
valstybių;
(b) didinti Europos Sąjungos energijos 
tiekimo saugumą ir jos sistemos 
atsparumą bei veiklos saugumą;
(c) tvarus vystymasis ir aplinkos apsauga.

Or. en

Pakeitimas 188
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatomos šiems prioritetiniams 
koridoriams ir sritims įgyvendinti 
reikalingų bendro intereso projektų, 
priskiriamų II priede apibrėžtoms elektros 
energijos, dujų, naftos ir anglies dioksido
sektorių energetikos infrastruktūros 
kategorijoms, nustatymo taisyklės;

(a) nustatomos šiems prioritetiniams 
koridoriams ir sritims įgyvendinti 
reikalingų bendro intereso projektų, 
priskiriamų II priede apibrėžtoms elektros 
energijos, dujų ir naftos sektorių 
energetikos infrastruktūros kategorijoms, 
nustatymo taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 189
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatomos bendro intereso projektų 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo ir su 
rizika susijusių paskatų nustatymo 
taisyklės;

(c) nustatomos galimybių investuoti
taisyklės, darančios tarpvalstybinį poveikį 
projektams ir teikiančios paskatas
prioritetinių koridorių infrastruktūros 
projektams;

Or. en

Pakeitimas 190
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) apibrėžiamos sąlygos, kuriomis bendro 
intereso projektams būtų skiriama 
Sąjungos finansinė pagalbą pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą, kuriuo nustatoma Europos 

Išbrauktas.
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infrastruktūros tinklų priemonė].

Or. en

Pagrindimas

Energetikos gairėse turėtų būti nustatyta, kurie bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinti iki 2020 m. Todėl svarbu užtikrinti, kad šios gairės būtų priimtos kuo skubiau. Dėl 
bendro intereso projektų tinkamumo gauti Europos Sąjungos finansinę pagalbą sąlygų pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės taisykles turėtų būti sprendžiama remiantis pačia 
priemone. Taip galėtume ne tik padidinti ES finansavimo, kuris galimas sudarius daugiametę 
finansinę programą ir bendro intereso projektus, kurie turėtų būti finansuojami iš Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, skyrimo nuoseklumą.

Pakeitimas 191
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos ir anglies dioksido
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga;

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą jungianti 
fizinė elektros energijos ar dujų perdavimo 
ir paskirstymo, naftos transportavimo arba 
elektros energijos akumuliavimo ar dujų 
kaupimo, arba priėmimo, laikymo ir 
pakartotinio dujinimo arba suskystintų 
gamtinių dujų (SGD) ir suslėgtų gamtinių 
dujų slėgio mažinimo įranga;

Or. en

Pagrindimas

Dujų energetikos infrastruktūra apima suskystintų gamtinių dujų terminalus; siekiant 
nuoseklumo su II priedo 1 straipsnio kategorijomis, ši apibrėžtis pritaikoma.

Pakeitimas 192
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos ir anglies dioksido 
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga;

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą jungianti 
fizinė elektros energijos ar dujų perdavimo 
ir paskirstymo, naftos transportavimo arba 
elektros energijos akumuliavimo ar dujų 
kaupimo, arba priėmimo, laikymo ir 
pakartotinio dujinimo arba suskystintų 
gamtinių dujų (SGD) slėgio mažinimo 
įranga;

Or. en

Pakeitimas 193
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos ir anglies dioksido
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga;

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, ar naftos transportavimo arba 
elektros energijos akumuliavimo ar dujų 
kaupimo įranga;

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą po 30 konstatuojamosios dalies pakeitimo

Pakeitimas 194
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos ir anglies dioksido
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga;

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos transportavimo arba 
elektros energijos akumuliavimo ar dujų 
kaupimo įranga;

Or. en

Pakeitimas 195
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos ir anglies dioksido 
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga;

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos ir anglies dioksido 
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga ir 
suskystintų gamtinių dujų terminalai;

Or. fr

Pagrindimas

Visa energetikos infrastruktūros grandinė turi būti įtraukta į reglamento taikymo sritį ir 
laikoma Europai svarbiu projektu. Naudojantis suskystintų gamtinių dujų terminalais, visų 
pirma galima patenkinti poreikius lanksčiai ir saugiai tiekti energiją visoje Europos 
Sąjungoje.

Pakeitimas 196
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos ir anglies dioksido 
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga;

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, anglies dioksido 
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga;

Or. en

Pakeitimas 197
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos ir anglies dioksido
transportavimo arba elektros energijos 
akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga;

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos transportavimo arba 
elektros energijos akumuliavimo ar dujų 
kaupimo įranga;

Or. de

Pakeitimas 198
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. bendrasis sprendimas – kompetentingos
institucijos priimtas sprendimas suteikti
leidimą statyti su projektu susijusios 
energetikos infrastruktūros objektus arba 
atsisakyti jį suteikti, kuriuo netrukdoma 

2. bendrasis sprendimas – valstybės narės 
valdžios institucijos priimtas sprendimas 
arba keletas sprendimų suteikti projekto 
rengėjui leidimą statyti su projektu 
susijusios energetikos infrastruktūros 
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vėliau priimti sprendimų dėl teisės 
naudotis nuosavybe suteikimo arba taikyti 
tolesnių administracinių ar teisinių 
apeliacinių procedūrų;

objektus, kuriuo netrukdoma priimti 
sprendimų dėl teisės naudotis nuosavybe, 
suteikti leidimus vykdyti veiklą arba taikyti 
administracines ar teisines apeliacines 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 199
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. kliūtys – tai jungčių pajėgumų 
trūkumas dėl infrastruktūros nebuvimo 
arba riboto fizinio srauto arba neryžtingo 
sistemos valdymo;

Or. en

Pakeitimas 200
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bendro intereso projektą plėtojantis 
perdavimo sistemos operatorius, 
paskirstymo sistemos operatorius ar kitas 
operatorius arba investuotojas; arba

(a) bendro intereso projektą plėtojantis 
perdavimo sistemos operatorius, išskyrus 
hidroakumuliacinių elektros projektų 
atvejus, paskirstymo sistemos operatorius 
ar kitas operatorius arba investuotojas; arba

Or. en

Pakeitimas 201
Yannick Jadot
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bendro intereso projektą plėtojantis 
perdavimo sistemos operatorius, 
paskirstymo sistemos operatorius ar kitas 
operatorius arba investuotojas; arba

(a) bendro intereso projektą plėtojantis 
perdavimo sistemos operatorius, 
paskirstymo sistemos operatorius ar kitas 
svarbus veikėjas arba investuotojas; arba

Or. en

Pagrindimas

Yra pagrindo skatinti daugelio dalyvių dalyvavimą infrastruktūros projektuose, visų pirma, 
pažangiųjų tinklų prioritetinėje srityje, kurioje inovatyvios technologijos ir paslaugos atlieka 
pagrindinį vaidmenį

Pakeitimas 202
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu yra keli perdavimo sistemos 
operatoriai, paskirstymo sistemos 
operatoriai, kiti operatoriai, investuotojai 
ar bet kokia jų grupė – pagal nacionalinės 
teisės aktus juridinio asmens statusą 
turintis subjektas, paskirtas pagal jų 
sudarytą sutartį ir įgaliotas sutarties šalių 
vardu prisiimti teisinius įpareigojimus ir 
finansinę atsakomybę.

(b) jeigu yra keli perdavimo sistemos 
operatoriai, paskirstymo sistemos 
operatoriai, kiti svarbūs veikėjai, 
investuotojai ar bet kokia jų grupė – pagal 
nacionalinės teisės aktus juridinio asmens 
statusą turintis subjektas, paskirtas pagal jų 
sudarytą sutartį ir įgaliotas sutarties šalių 
vardu prisiimti teisinius įpareigojimus ir 
finansinę atsakomybę.

Or. en

Pakeitimas 203
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. regioninė grupė – grupė, įsteigta 
atsižvelgiant į prioritetinius koridorius, 
apibrėžtus I priede, kurią gali sudaryti 
galimų kriterijus atitinkančių projektų 
rengėjų, Komisijos, agentūros ir abiejų 
ENTSO atstovai ir kurios užduotys –
bendradarbiauti bendro intereso projektų 
atrankos procese ir stebėti tų projektų 
įgyvendinimą; kai kuriais atvejais ši grupė 
gali pakviesti kitų gamintojų, vartotojų 
arba sistemos operatorių organizacijų 
atstovus.

Or. en

Pakeitimas 204
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. regioninė grupė – grupė, įsteigta 
atsižvelgiant į prioritetinius koridorius, 
apibrėžtus I priede, kurią sudaro valstybių 
narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemų operatorių, 
galimų kriterijus atitinkančių projektų 
rengėjų, Komisijos, agentūros ir abiejų 
ENTSO atstovai ir kurios užduotys –
bendradarbiauti bendro intereso projektų 
atrankos procese ir stebėti tų projektų 
įgyvendinimą; kai kuriais atvejais ši grupė 
gali pakviesti kitų gamintojų, vartotojų 
arba sistemos operatorių organizacijų 
atstovus.

Or. en
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Pakeitimas 205
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) kiti, ne perdavimo sistemų 
operatoriai, ir investuotojai ir paskirstymo 
sistemų operatoriai parengia bendro 
intereso projektus pagal šio reglamento 
nuostatas, jeigu jie atitinka 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2009/72/EB 9 straipsnyje 
nustatytus suskaidytus reikalavimus, 
susijusius su bendromis elektros vidaus 
rinkos taisyklėmis, kuriais panaikinama 
Direktyva 2003/54/EB.

Or. en

Pagrindimas

Kitų, ne perdavimo sistemų operatorių ir investuotojų ir paskirstymo sistemų operatorių 
investicijoms turi būti taikomi i) veiklos atskyrimo modelių reikalavimai (nuosavybės 
atskyrimas, investavimo sistemų operatorių ir investavimo perdavimo operatorių modeliai), 
kuriuos valstybės narės taiko remdamosi Direktyvos 2009/72/EB 9 straipsniu, ir ii) šio 
reglamento nuostatos.

Pakeitimas 206
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. regioninė grupė – grupė, įsteigta 
atsižvelgiant į prioritetinius koridorius, 
apibrėžtus I priede, kurią gali sudaryti 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemų operatorių, 
galimų kriterijus atitinkančių projektų 
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rengėjų, gamintojams ir paskirstymo 
sistemų operatoriams atstovaujančių 
organizacijų, taip pat Komisijos, 
agentūros ir abiejų ENTSO atstovai ir 
kurios užduotys – bendradarbiauti bendro 
intereso projektų atrankos procese ir 
stebėti tų projektų įgyvendinimą;

Or. en

Pagrindimas

Nuoseklumo klausimas. Punktas suderintas su pranešėjo pakeitimu Nr. 88.

Pakeitimas 207
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. pažangusis tinklas – tai elektros 
tinklas, kuris gali ekonominiu požiūriu 
veiksmingai padėti integruoti visų su juo 
susijusių naudotojų – gamintojų, 
vartotojų ir abu dalykus darančių 
asmenų – elgesį ir veiksmus siekiant 
užtikrinti ekonominiu požiūriu 
veiksmingą ir tvarią energetikos sistemą 
su nedideliais nuostoliais, aukšta kokybe 
ir dideliu tiekimo saugumu ir sauga;

Or. en

Pagrindimas

Pridėta apibrėžtis paimta iš Europos Komisijos komunikato „Pažangieji tinklai. Nuo 
inovacijų iki diegimo“ (SEK(2011) 463 galutinis), šią apibrėžtį naudoja Europos pažangiųjų 
tinklų darbo grupė.
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Pakeitimas 208
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. regioninė grupė – grupė, įsteigta 
atsižvelgiant į III priedo I dalyje 
apibrėžtas nuostatas, kurios pagrįstos 
prioritetiniais koridoriais ir teritorijomis 
ir jų atitinkama geografine teritorija, 
apibrėžta I priede;

Or. en

Pakeitimas 209
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. mikrogeneratoriai – įvairios smulkios 
elektros ir šilumos gaminimo 
technologijos, kurias galima įdiegti ir 
naudoti atskiruose namų ūkiuose;

Or. en

Pakeitimas 210
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 
dvejus metus. Pirmas sąrašas priimamas 

Išbraukta.
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ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į straipsnio pabaigą, kad straipsnis derėtų su realiu sprendimų priėmimo 
tvarkaraščiu.

Pakeitimas 211
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 
dvejus metus. Pirmas sąrašas priimamas ne 
vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d.

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 
dvejus metus remiantis Europos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planu. 
Pirmas sąrašas turėtų būti priimamas ne 
vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos dešimties metų tinklo plėtros planas remiantis Reglamento (EB) 715/2009 8 
straipsniu kuriamas kas dvejus metus. Todėl reikėtų užtikrinti, kad dešimties metų tinklo 
kūrimo plano ir Europos Sąjungos projektų sąrašų paskelbimas būtų suderintas.

Pakeitimas 212
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą ir perduoda jį 
Europos Parlamentui ir ES Tarybai. 
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dvejus metus. Pirmas sąrašas priimamas ne 
vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d.

Sąrašas, jeigu reikia, persvarstomas ir 
atnaujinamas kas metus. Bet koks šio 
sąrašo atnaujinimas perduodamas 
Europos Parlamentui ir ES Tarybai, kad 
šios jį patvirtintų. Pirmas sąrašas 
priimamas ne vėliau kaip iki 2013 m. 
liepos 31 d.

Or. ro

Pakeitimas 213
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato Sąjungos bendro
intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 
dvejus metus. Pirmas sąrašas priimamas 
ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d.

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 
dvejus metus.

Or. en

Pakeitimas 214
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 
dvejus metus. Pirmas sąrašas priimamas ne 
vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d.

1. Komisija nustato Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu 
reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas 
dvejus metus, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos dešimties metų plėtros plane. 
Pirmą sąrašą siekiama priimti ne vėliau 
kaip iki 2013 m. liepos 31 d.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti reikalaujama, kad bendro intereso projektai, kurie buvo įtraukti į dešimties metų 
tinklo plėtros planą, būtų sukurti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinkluose. 
Bendrijos dešimties metų tinklo plėtros planas, kaip nustatyta Reglamento Nr. 715/2009 8 
straipsnyje, kuriamas kas dvejus metus. Todėl reikėtų užtikrinti, kad dešimties metų tinklo 
plėtros plano ir Europos Sąjungos projektų sąrašų paskelbimas būtų suderintas. Be to, 
pasiūlyti tvarkaraščiai labai plataus užmojo ir netgi nenuoseklūs. Reikėtų skirti tinkamą 
dėmesį visam procesui.

Pakeitimas 215
Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje.

2. Siekdama nustatyti bendro intereso
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje.

Atsižvelgdama į jungčių valdymo 
sudėtingoje geografinėje struktūroje 
sudėtingumą, Europos Komisija prireikus 
svarsto galimybę padalinti regionines 
grupes (į regioninius pogrupius).

Or. en

Pakeitimas 216
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus, Komisija įsteigia regioninę 
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prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip 
pat I priede apibrėžta atitinkama jų 
geografine aprėptimi, Komisija įsteigia 
regioninę grupę (toliau – „grupė“), kaip 
apibrėžta III priedo 1 dalyje.

grupę (toliau – „grupė“).

Or. en

Pakeitimas 217
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje.

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje, vėliausiai per du mėnesius 
nuo šio reglamento priėmimo. Grupei 
pirmininkauja Europos Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Kad grupės gerai veiktų, reglamente būtina nuspręsti, kuris subjektas pirmininkaus grupei. 
Kad galėtų tarpininkauti sprendžiant galimus valstybių narių konfliktus, Europos Komisija 
turėtų pirmininkauti grupei.

Pakeitimas 218
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
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prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje.

prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje. Kiekviena grupė nustatytą 
darbą atlieka remdamasi ankstesnėmis 
techninėmis užduotimis.

Or. en

Pakeitimas 219
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje.

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje. Komisija pirmininkauja 
grupei.

Or. en

Pakeitimas 220
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
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priedo 1 dalyje. priedo 1 dalyje. Komisija pirmininkauja 
grupei.

Or. en

Pakeitimas 221
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje.

Siekdama nustatyti bendro intereso
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje. Komisija pirmininkauja 
grupėms.

Or. en

Pakeitimas 222
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui esamos grupės arba kitos 
institucijos bandė atrinkti Europos 
Sąjungos energetikos sistemoms svarbius 
projektus, 2 dalyje nurodytos grupės 
tinkamai atsižvelgia į šių grupių arba 
institucijų atliktą darbą. Jeigu esamos 
grupės arba kitos institucijos anksčiau 
susitarė dėl projektų arba Europos 
Sąjungos energetikos sistemai svarbių 
projektų sąrašų, informacija apie šiuos 
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projektus arba sąrašus perduodama 
minėtoms grupėms, kurios nurodytos 
2 dalyje, ir jomis bus remiamasi atrenkant 
bendro intereso projektus.
2a straipsnio nuostatos nepažeidžia nė 
vieno projekto rengėjo teisių pateikti 
atitinkamos grupės bendro intereso 
projekto paraišką dėl dalyvavimo 
atrankoje.

Or. en

Pakeitimas 223
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekvienas projekto rengėjas per tris 
mėnesius nuo reglamento įsigaliojimo 
datos atitinkamos grupės nariams pateikia 
prašymą projektą atrinkti kaip bendro 
intereso projektą, kaip nustatyta III 
priedo 2 dalies 1 punkte.

Or. en

Pakeitimas 224
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą pateikia regioninėms 
grupėms. Regioninės grupės sąrašą 
patvirtinta ir priimama ne vėliau kaip iki 
2013 m. liepos 31 d.
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Or. en

Pakeitimas 225
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą.
Kiekvienos grupės projektų sąrašas 
laikomas viešu planu ir jam taikomas 
Direktyvoje 2001/42/EB nustatytas 
strateginis poveikio aplinkai vertinimas. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su 
kurios (-ių) teritorija yra susijęs projektas.
Reikėtų tinkamai apsvarstyti veiksmus, dėl 
kurių būtų galima pasiekti įvairių rūšių 
infrastruktūros, įskaitant 
telekomunikacijas ir transportą, bendro 
intereso projektų sąveiką ir sąveikumą.

Or. en

Pagrindimas

Visų regioninių grupių projektų sąrašai yra vieši. Atsižvelgiant į galimą didelį poveikį 
aplinkai, remiantis Direktyva 2001/42/EB turėtų būti atliekamas strateginis poveikio aplinkai 
vertinimas siekiant užtikrinti, kad bet koks poveikis suvokiamas ir nesukels problemų arba 
vėlavimo įgyvendinant projektą. Parengti trys gairių rinkiniai Europos infrastruktūros tinklų 
priemonei vykdyti. Telekomunikacijų ir transporto srities gairėse kalbama apie galimą
sektorių sąveiką. Energetikos srities gairėse turėtų būti kalbama apie panašius dalykus.
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Pakeitimas 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat
šių projektų atitiktį 4 straipsnyje 
išdėstytiems kriterijams, kiekviena grupė 
parengia savo siūlomą bendro intereso 
projektų sąrašą. Kiekvieną atskirą projekto 
pasiūlymą tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), 
su kurios (-ių) teritorija yra susijęs 
projektas.

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat
šių projektų atitiktį 4 straipsnyje 
išdėstytiems kriterijams, kiekviena grupė 
parengia savo siūlomą bendro intereso 
projektų sąrašą. Kiekvieną atskirą projekto 
pasiūlymą tvirtina tik valstybė (-ės) 
narė (-ės), su kurios (-ių) teritorija yra 
susijęs projektas. Jeigu konkretus 
pasiūlymas dėl tarpvalstybinio projekto 
atitinka susijusius kriterijus, kurie 
nustatyti šiame reglamente, bet jį remia 
tik viena iš susijusių valstybių narių, 
sprendimą priima Europos Komisija, kuri 
turėtų tartis su agentūra. Prieš priimdama 
sprendimą, agentūra tariasi su 
susijusiomis valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotosiomis šalimis.

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinti projektą turėtų būti reikalaujama ne tik tų valstybių narių, kurios susijusios su 
projektu, jeigu projektas nesusijęs su tam tikra teritorija. Jeigu valstybės narės pritarimas 
išplėstas ir apima valstybes nares, kurios susijusios su projektu, europinis metodas taikomas 
dar prasčiau.

Pakeitimas 227
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą.
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina tik valstybė (-ės) narė (-ės), su 
kurios (-ių) teritorija yra susijęs projektas.
Jeigu pasiūlymai dėl tarpvalstybinių 
projektų atitinka susijusius kriterijus, 
kurie nustatyti šiame reglamente, bet juos 
remia tik viena iš susijusių valstybių 
narių, įgaliojimai priimti sprendimą 
suteikiami Europos Komisijai, kuri turėtų 
tartis su agentūra ir užtikrinti susijusių 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą.

Or. da

Pagrindimas

Jeigu valstybių narių pritarimo reikalavimas išplėstas ir apima valstybes nares, kurios 
susijusios su projektu, bet ne dėl teritorijos, europinis aspektas taikomas dar prasčiau. 
Atitinkamai reglamento kriterijus atitinkantis projektas turėtų būti vertinamas 
nepriklausomos trečiosios šalies, t.y. Europos Komisijos, ir jos vertinimą turėtų paremti 
agentūra ir susijusios suinteresuotosios šalys.

Pakeitimas 228
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
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procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.

procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su 
kurios (-ių) teritorija yra susijęs projektas.
Jeigu konkretus pasiūlymas dėl 
tarpvalstybinio projekto atitinka susijusius 
kriterijus, kurie nustatyti šiame 
reglamente, bet juos remia tik viena iš 
susijusių valstybių narių, įgaliojimai 
priimti sprendimą suteikiami Europos 
Komisijai, kuri turėtų tartis su agentūra.

Or. en

Pakeitimas 229
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat 
šių projektų atitiktį 4 straipsnyje 
išdėstytiems kriterijams, kiekviena grupė 
parengia savo siūlomą bendro intereso 
projektų sąrašą. Kiekvieną atskirą 
projekto pasiūlymą tvirtina valstybė (-ės) 
narė (-ės), su kurios (-ių) teritorija yra 
susijęs projektas.

3. Kiekviena grupė parengia savo siūlomą 
bendro intereso projektų sąrašą, 
atsižvelgdama į:

– III priedo 2 dalyje nustatytą procesą ir
– kiekvieno projekto indėlį įgyvendinant I 
priede nurodytus energetikos 
infrastruktūros prioritetinių koridorių
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tikslus ir sritis, taip pat
– visų projektų atitiktį 4 straipsnyje 
išdėstytiems kriterijams.

Or. en

Pakeitimas 230
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.
Reikėtų tinkamai svarstyti projektus, dėl 
kurių gali būti kuriama sąveika su kitais 
tinklais, visų pirma, transporto ir 
telekomunikacijų tinklais.

Or. en

Pakeitimas 231
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
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nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.

nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
laikinai tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su 
kurios (-ių) teritorija yra susijęs projektas, 
prieš jį įtraukiant į galutinį sąrašą, kuris 
patiekiamas pagal 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 232
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir nurodant kiekvieno projekto 
indėlį įgyvendinant I priede nurodytus 
energetikos infrastruktūros prioritetinius 
koridorius ir sritis, taip pat šių projektų 
atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas. Grupė 
sprendimus priima bendru sutarimu.

Or. en

Pakeitimas 233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir nurodydama atsižvelgiant į 
kiekvieno projekto indėlį įgyvendinant I 
priede nurodytus energetikos 
infrastruktūros prioritetinius koridorius ir 
sritis, taip pat šių projektų atitiktį 4 
straipsnyje išdėstytiems kriterijams, 
kiekviena grupė parengia savo siūlomą 
bendro intereso projektų sąrašą. Kiekvieną 
atskirą projekto pasiūlymą tvirtina valstybė 
(-ės) narė (-ės), su kurios (-ių) teritorija yra 
susijęs projektas. Grupė sprendimus 
priima bendru sutarimu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrų procesą ir remiantis subsidiarumo principu, sprendimas dėl bendro 
intereso projektų sąrašo pirmiausia turėtų būti priimamas regioninių grupių, kurios turi 
pasiekti konsensusą.

Pakeitimas 234
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir nurodydama kiekvieno projekto 
indėlį įgyvendinant I priede nurodytus 
energetikos infrastruktūros prioritetinius 
koridorius ir sritis, taip pat šių projektų 
atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą 
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios 
(-ių) teritorija yra susijęs projektas. Grupė 
sprendimus priima bendru sutarimu.
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Or. en

Pakeitimas 235
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei bent viena valstybė narė 
prieštarauja konkrečiam pasiūlymui dėl 
projekto, prieštaraujanti valstybė narė 
grupei pateikia raštišką paaiškinimą dėl 
savo prieštaravimo. Po to, kai projekto 
rengėjams skiriama laiko išspręsti 
prieštaravimo klausimą, vienbalsiai minus 
vienas balsas grupė gali priimti sprendimą 
projektą įtraukti į siūlomų projektų sąrašą 
ir įrašyti pastabą apie prieštaravimą.

Or. en

Pakeitimas 236
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne 
vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos 
sąrašo priėmimo datos Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (toliau – agentūra) pateikia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą.

II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne 
vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos 
sąrašo priėmimo datos Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (toliau – agentūra) pateikia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. 
Sąraše pateikiama grupės nuomonė apie 
pasiūlytą bendro intereso projektų sąrašą, 
pirmiausia atsižvelgiant į tai, kad grupėse 
nuosekliai būtų taikomi 4 straipsnyje 
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nustatyti kriterijai ir į elektros ir dujų 
ENTSO atliktą analizę, kaip nustatyta 
III priedo 2.6 punkte.

Or. en

Pakeitimas 237
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne 
vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos 
sąrašo priėmimo datos Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo
agentūrai (toliau – agentūra) pateikia 
savo siūlomą bendro intereso projektų 
sąrašą.

II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne 
vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos 
sąrašo priėmimo datos pateikia savo 
bendro intereso projektų sąrašą.

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš šešis 
mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos 
Europos Komisijai pateikia savo siūlomą 
bendro intereso projektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne 
vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos 
sąrašo priėmimo datos Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (toliau – agentūra) pateikia 
savo siūlomą bendro intereso projektų 
sąrašą.

II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne 
vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos 
sąrašo priėmimo datos Europos Komisijai
pateikia savo bendro intereso projektų 
sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Visų pateiktų regionų projektų vertinimo nuoseklumas, kuris dabar turi būti užtikrintas 
papildomu ACER vertinimu, turėtų būti užtikrintas regioninės grupės lygmeniu, pirmiausia, 
Europos Komisijos, ACER, ENTSOG ir kitų atstovų, dalyvaujančių daugelyje (visose) 
regioninėse grupėse. Juo taip pat remiamas didesnis veiksmingumas ir proceso 
supaprastinimas.

Pakeitimas 239
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne 
vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos 
sąrašo priėmimo datos Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (toliau – agentūra) pateikia 
savo siūlomą bendro intereso projektų 
sąrašą.

II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne 
vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos 
sąrašo priėmimo datos Europos Komisijai
pateikia savo bendro intereso projektų 
sąrašą.

Or. en
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Pakeitimas 240
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš šešis 
mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos 
agentūrai pateikia savo siūlomą bendro 
intereso projektų sąrašą.

II priedo 3 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų naftos transportavimo projektų 
atveju kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš 
šešis mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos 
agentūrai pateikia savo siūlomą bendro 
intereso projektų sąrašą.

Or. de

Pakeitimas 241
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš šešis 
mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos 
agentūrai pateikia savo siūlomą bendro 
intereso projektų sąrašą.

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš šešis 
mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos 
agentūrai pateikia savo bendro intereso 
projektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 242
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš šešis 
mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos 
agentūrai pateikia savo siūlomą bendro 
intereso projektų sąrašą.

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš šešis 
mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos 
agentūrai pateikia savo bendro intereso 
projektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 243
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš šešis 
mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos 
agentūrai pateikia savo siūlomą bendro 
intereso projektų sąrašą.

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos 
transportavimo projektų atveju kiekviena 
grupė ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius 
iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 
Sąjungos sąrašo priėmimo datos agentūrai 
pateikia savo siūlomą bendro intereso 
projektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 244
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai regioninė grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą, 
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kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą turi 
patvirtinti valstybė(s) narė(s), kurios (-ių) 
teritorijoje projektas bus vykdomas.
Kartu su valstybės narės pareikštu 
regioninės grupės atrinkto bendro 
intereso projekto atmetimu turi būti 
pateikta:
(a) svarus sprendimo pagrindimas;
(b) išsamus ir proporcingas alternatyvių 
priemonių, kurių reikia atmesto projekto 
tikslams pasiekti, planas, su sąlyga, kad 
jis atitiktų tokį patį ekonominio 
naudingumo lygį ir duotų tokią pačią 
naudą kitoms valstybėms narėms 
nepadidinant atitinkamų išlaidų.
Europos Komisija įvertina valstybių narių 
pagrindimą ir suplanuoja alternatyvias 
priemones, kurių reikia nustatytiems 
tikslams pasiekti, kad būtų užtikrinta, kad 
bus rastas sprendimas, kad projektas 
galėtų būti įtrauktas į Europos Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 245
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir Europos
perdavimo sistemos operatorių tinklo 

Išbraukta.
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(toliau – EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį 
elektros ir dujų sektoriuose atliktos 
analizės rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 246
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(toliau – EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį 
elektros ir dujų sektoriuose atliktos 
analizės rezultatus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 247
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per tris mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
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siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo
grupėse nuoseklumą ir Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(toliau – EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį 
elektros ir dujų sektoriuose atliktos 
analizės rezultatus.

siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai pagrįstą 
rekomendaciją ir pasiūlo:

– bendro intereso projektų sąrašas. Savo 
analizėje agentūra atsižvelgia į 4
straipsnyje išdėstytų kriterijus, Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(toliau – EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį 
elektros ir dujų sektoriuose atliktos 
analizės rezultatus, jų nuoseklų taikymą 
grupėse. Agentūra taip pat atsižvelgia į 
projektų nuoseklumą ir nuoseklų tinklo 
plėtimą siekiant ekonomikos 
veiksmingumo, tarpvalstybinio veiklos 
integravimo, konkrečias galimybes 
kiekvienam regionui maksimaliai padėti 
siekti Europos Sąjungos energetikos ir 
klimato tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Projektų grupės netinka dujų projektams. Be to, nustatant prioritetinius bendro intereso 
projektus, atrankos procesas be reikalo taptų sudėtingas.

Pakeitimas 248
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per tris mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
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siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo
grupėse nuoseklumą ir Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(toliau – EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį 
elektros ir dujų sektoriuose atliktos 
analizės rezultatus.

siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai pagrįstą 
rekomendaciją ir pasiūlo:

– kiekvieno regioninio sąrašo bendro 
intereso projektų reitingą, pagal 
prioritetus suskirstytą pagal grupes 
keliose kategorijose;
– bendrą Europos Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą, sudarytą pagal 
atitinkamas grupes;
Savo analizėje agentūra atsižvelgia į 4 
straipsnyje išdėstytus kriterijus, Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(toliau – EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį 
elektros ir dujų sektoriuose atliktos 
analizės rezultatus, jų nuoseklų taikymą 
grupėse. Agentūra taip pat atsižvelgia į 
projektų nuoseklumą ir nuoseklų tinklo 
plėtimą siekiant ekonomikos 
veiksmingumo, tarpvalstybinio veiklos 
integravimo, konkrečias galimybes 
kiekvienam regionui maksimaliai padėti 
siekti Europos Sąjungos energetikos ir 
klimato tikslų. Agentūra priima savo 
nuomonę remdamasi Reglamento 
Nr. 713/2009 15 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Operatoriai pateikia pasiūlymus dėl bendro intereso projektų remdamiesi dešimties metų 
tinklo plėtros planu pagrįstu principu „iš apačios į viršų“, kuris vis dar yra nacionalinių 
perkėlimo sistemų operatorių planų rinkinys. Dešimties metų tinklo plėtros planas tebėra 
neužbaigtas procesas, kuriuo vertinamas kiekvieno projekto veiksmingumas siekiant ES 
energetikos politikos tikslų. Bendro intereso projektų pasirinkimą turėtų papildyti ES vidaus 
rinkos perspektyva „iš viršaus į apačią“. ACER, kuri yra nepriklausomas subjektas, turi 
užtikrinti tinklo plėtros nuoseklumą, ekonomiškai veiksmingas investicijas ir vartotojų 
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interesus. Reitinguojama bendrai, remiantis ekonominės naudos ir daugelio kriterijų analize. 
ACER gali užtikrinti projekto analizės objektyvumą ir nepriklausomumą.

Pakeitimas 249
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(toliau – EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį 
elektros ir dujų sektoriuose atliktos 
analizės rezultatus.

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per tris mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus,

Savo analizėje agentūra atsižvelgia į 4 
straipsnyje išdėstytus kriterijus, Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(toliau – EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį 
elektros ir dujų sektoriuose atliktos 
analizės rezultatus, ir į tai, ar jie 
nuosekliai taikomi grupėse.

Or. en

Pakeitimas 250
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir Europos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo (toliau –
EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį elektros 
ir dujų sektoriuose atliktos analizės 
rezultatus.

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per keturis
mėnesius nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje 
išvardytų siūlomų bendro intereso projektų 
sąrašų gavimo datos pateikia Komisijai 
nuomonę apie siūlomus bendro intereso 
projektų sąrašus, visų pirma atsižvelgdama 
į 4 straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir Europos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo (toliau –
EPSOT) pagal dešimties metų tinklo 
plėtros planus elektros ir dujų sektoriuose 
atliktos analizės rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 251
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir Europos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo (toliau –
EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį elektros 
ir dujų sektoriuose atliktos analizės 
rezultatus.

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir ekonominės 
naudos analizės rezultatus.

Or. en
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Pagrindimas

Bendro intereso projektų, kurie neįtraukti į dešimties metų tinklo plėtros planus, atveju turėtų 
būti pridedama ekonominės naudos analizė.

Pakeitimas 252
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir Europos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo (toliau –
EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį elektros ir 
dujų sektoriuose atliktos analizės 
rezultatus.

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per tris mėnesius 
nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę 
apie siūlomus bendro intereso projektų 
sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 
straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo 
grupėse nuoseklumą ir Europos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo (toliau –
EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį elektros ir 
dujų sektoriuose atliktos analizės 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 253
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Komisija sudaro regioninių 
grupių pateiktų Europos Sąjungos bendro 
intereso projektų regioninius sąrašus. 
Europos Komisija gali pašalinti atskirus 
projektus iš sąrašo tik tokiu atveju, jeigu 
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to paprašo atitinkamas projekto rengėjas 
arba jeigu projektas įtrauktas į regioninį 
sąrašą remiantis klaidinga informacija, 
kuri pakenkė sprendimo priėmimui. 
Europos Komisijos sprendimas tinkamai 
pagrindžiamas ir pateikiamas 
atitinkamam projekto rengėjui ir 
atitinkamoms valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 254
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europos Komisija sudaro regioninių 
grupių pateiktų Europos Sąjungos bendro 
intereso projektų regioninius sąrašus. 
Europos Komisija gali pašalinti atskirus 
projektus iš sąrašo tik tokiu atveju, jeigu 
to paprašo atitinkamas projekto rengėjas 
arba jeigu projektas įtrauktas į regioninį 
sąrašą remiantis klaidinga informacija, 
kuri pakenkė sprendimo priėmimui. 
Europos Komisijos sprendimas tinkamai 
pagrindžiamas ir pateikiamas 
atitinkamam projekto rengėjui ir 
atitinkamoms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu papildomas pasiūlymas pakeisti straipsnius 3.2, 3.3 ir 3.4.

Pakeitimas 255
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
Komisija vertina 4 straipsnyje išdėstytų 
kriterijų taikymą. II priedo 4 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
anglies dioksido transportavimo projektų 
atveju Komisija taip pat atsižvelgia į 
būsimo išplėtimo galimybę siekiant 
įtraukti kitas valstybes nares.

6. II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos 
transportavimo projektų atveju Komisija 
vertina 4 straipsnyje išdėstytų kriterijų 
taikymą.

Or. en

Pakeitimas 256
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
Komisija vertina 4 straipsnyje išdėstytų 
kriterijų taikymą. II priedo 4 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
anglies dioksido transportavimo projektų 
atveju Komisija taip pat atsižvelgia į 
būsimo išplėtimo galimybę siekiant įtraukti 
kitas valstybes nares.

6. II priedo 3 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos 
transportavimo projektų atveju Komisija 
vertina 4 straipsnyje išdėstytų kriterijų 
taikymą. II priedo 4 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo projektų atveju Komisija 
taip pat atsižvelgia į būsimo išplėtimo 
galimybę siekiant įtraukti kitas valstybes 
nares.

Or. de

Pakeitimas 257
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
Komisija vertina 4 straipsnyje išdėstytų 
kriterijų taikymą. II priedo 4 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
anglies dioksido transportavimo projektų 
atveju Komisija taip pat atsižvelgia į 
būsimo išplėtimo galimybę siekiant įtraukti 
kitas valstybes nares.

6. II priedo 3 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos 
transportavimo projektų atveju Komisija 
vertina 4 straipsnyje išdėstytų kriterijų 
taikymą. II priedo 4 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo projektų atveju Komisija 
taip pat atsižvelgia į būsimo išplėtimo 
galimybę siekiant įtraukti kitas valstybes 
nares.

Or. en

Pakeitimas 258
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Per du mėnesius nuo agentūros 
rekomendacijos dėl bendro intereso 
projektų sąrašo gavimo dienos Komisija 
nustato visos Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą, kuriame projektai 
sugrupuoti į grupes, užtikrindama, kad 
būtų skirta pakankamai dėmesio 
periferinėms ir mažoms valstybėms 
narėms ir tikslui iki 2015 m. panaikinti 
energetinę izoliaciją ES viduje. Sąrašas 
persvarstomas ir, jei reikia, atnaujinamas 
kas dvejus metus pagal Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir 
laikantis šio straipsnio 3–6a dalyse 
nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Projekto grupės iš tiesų netinka dujoms
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Pakeitimas 259
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Per du mėnesius nuo agentūros 
rekomendacijos dėl bendro intereso 
projektų sąrašo gavimo dienos Komisija 
nustato visos Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą, kuriame projektai 
sugrupuoti į grupes, užtikrindama, kad 
būtų skirta pakankamai dėmesio 
periferinėms ir mažoms valstybėms 
narėms ir tikslui iki 2015 m. panaikinti 
energetinę izoliaciją ES viduje. Sąrašas 
persvarstomas ir, jei reikia, atnaujinamas 
kas dvejus metus pagal Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir 
laikantis šio straipsnio 3–6a dalyse 
nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 260
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Remdamasi grupių priimtais 
regioniniais sąrašais, Komisija nustato 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą. 
Sąrašas, jeigu reikia, persvarstomas ir 
atnaujinamas kas dvejus metus. Pirmas 
sąrašas priimamas ne vėliau kaip iki 
2013 m. liepos 31 d.

Or. en
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Pagrindimas

Perkelta iš 1 dalies dėl tvarkaraščio

Pakeitimas 261
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai priėmus šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sprendimą bendro intereso 
projektai pagal reglamentų (EB) Nr. 
714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 12 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus regioninius 
investavimo planus ir tampa jų 
neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus. Į visus šiuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

7. Komisijai priėmus šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sprendimą bendro intereso 
projektai taps neatsiejama svarbaus 
Europos Sąjungos dešimties metų tinklo 
kūrimo plano, kurį elektros ir dujų 
sistemoms rengia ENTSO pagal 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnį 
ir regioninių investicinių planų dalimi, 
pagal reglamentų (EB) Nr. 714/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009 12 straipsnį jie 
įtraukiami į atitinkamus regioninius 
investavimo planus ir tampa jų 
neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus. Prie bendro 
intereso projektų pridedamos ekonominės 
naudos analizės ir į visus šiuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

Or. en

Pagrindimas

Dešimties metų tinklo plėtros plano kūrimas – atviras ir lankstus procesas, į kurį gali būti 
įtraukiami regioninių grupių siūlomi bendro intereso projektai. Prie į naujausią dešimties 
metų tinklų plėtros planą neįtrauktų bendro intereso projektų taip pat turėtų būti pridedama 
ekonominės naudos analizė.
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Pakeitimas 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai priėmus šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sprendimą bendro intereso 
projektai pagal reglamentų (EB) Nr. 
714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 12 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus regioninius 
investavimo planus ir tampa jų 
neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus. Į visus šiuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

7. Komisijai priėmus šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sprendimą bendro intereso
projektai pagal reglamentų (EB) Nr. 
714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 12 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus regioninius 
investavimo planus ir tampa jų 
neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į skirtingą planų pobūdį, neaišku, kas turima galvoje kalbant apie „didžiausią 
galimą svarbą“ ir dėl to šią frazę reikėtų išbraukti. Taip pat, kaip nurodyta 4.4 straipsnio 
pakeitime, projektai nacionaliniuose arba Europos Sąjungos planuose neturėtų būti 
reitinguojami.

Pakeitimas 263
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai priėmus šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sprendimą bendro intereso 
projektai pagal reglamentų (EB) Nr. 
714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 12 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus regioninius 
investavimo planus ir tampa jų 

7. Komisijai priėmus šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sprendimą bendro intereso 
projektai pagal reglamentų (EB) Nr. 
714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 12 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus regioninius 
investavimo planus ir tampa jų 
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neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus. Į visus šiuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus.

Or. en

Pakeitimas 264
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai priėmus šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą sprendimą bendro intereso 
projektai pagal reglamentų (EB) Nr. 
714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 12 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus regioninius 
investavimo planus ir tampa jų 
neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus. Į visus šiuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

7. Komisijai priėmus nurodytą sprendimą 
bendro intereso projektai pagal reglamentų 
(EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 12 
straipsnį įtraukiami į atitinkamus 
regioninius investavimo planus ir tampa jų 
neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus. Į visus šiuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

Or. en


