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Pakeitimas 265
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) projektas atitinka Europos Sąjungos 
energetikos ir klimato tikslus, patvirtintus, 
inter alia, Europos Vadovų Tarybos 
išvadose; 

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba patvirtino ES tikslą iki 2050 m. išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį sumažinti 80–95 proc., o tam pasiekti reikės, kad energetikos sektoriuje 
būtų beveik visai neišmetama anglies dvideginio. Visa nauja ES lėšomis finansuojama 
infrastruktūra turėtų būti remiami dabartiniai privalomi 2020 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir atsinaujinančios energijos tikslai, be to, ji turėtų būti 
suderinta su Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. 
veiksmų plano tikslais.

Pakeitimas 266
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektas būtinas siekiant sukurti I 
priede nustatytus energetikos 
infrastruktūros prioritetinius koridorius ir 
sritis; ir

a) projektu sudaromos sąlygos sukurti I 
priede nustatytus energetikos 
infrastruktūros prioritetinius koridorius ir 
sritis; ir 

Or. en

Pagrindimas

Sąnaudų ir naudos analize turėtų būti remiamasi jau ankstyvaisiais projektų etapais. Šis 
straipsnis turi būti aiškinamas atsižvelgiant į 15 straipsnį dėl projektų atitikties Sąjungos 
finansinės pagalbos skyrimo kriterijams: ekonominio perspektyvumo ir komercinio 
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perspektyvumo sąvokos vartojamos pasirinktinai atrenkant ir finansuojant bendro intereso 
projektus, dėl to siūloma tikslesnė formuluotė.

Pakeitimas 267
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) projektas suteikia papildomos naudos 
Europai, o remiantis sąnaudų ir naudos 
analize jo nauda yra didesnė už sąnaudas; 

Or. en

Pakeitimas 268
Pavel Poc

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) projektas atitinka Europos Sąjungos 
energetikos ir klimato tikslus, patvirtintus, 
inter alia, Europos Vadovų Tarybos 
išvadose; 

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba patvirtino ES tikslą iki 2050 m. išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį sumažinti 80–95 proc., o tam pasiekti reikės, kad energetikos sektoriuje 
būtų beveik visai neišmetama anglies dvideginio. Visa nauja ES lėšomis finansuojama 
infrastruktūra turėtų būti remiami dabartiniai privalomi 2020 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir atsinaujinančios energijos tikslai, be to, ji turėtų būti 
suderinta su Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. 
veiksmų plano tikslais.
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Pakeitimas 269
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) projektas perspektyvus ekonominiu, 
socialiniu ir aplinkos atžvilgiais, taip pat 
juo labai prisidedama prie 2020 m. ir 
2050 m. Sąjungos išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
ir atsinaujinančios energijos išteklių 
naudojimo tikslų; ir 

Or. en

Pakeitimas 270
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) galima projekto nauda, įvertinta 
remiantis atitinkamais konkrečiais 
2 dalyje nurodytais kriterijais, yra didesnė 
už jo sąnaudas; ir 

Or. en

Pakeitimas 271
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektas perspektyvus ekonominiu, b) projektu prisidedama prie visų trijų 
Sąjungos energetikos politikos ramsčių, 
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socialiniu ir aplinkos atžvilgiais; ir ypač tvarumo ir konkurencingumo; ir 

Or. en

Pakeitimas 272
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) projektas perspektyvus ekonominiu, 
socialiniu ir aplinkos atžvilgiais ir juo 
prisidedama prie proporcingos Sąjungos 
energetikos tinklų plėtros; 

Or. en

Pakeitimas 273
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) galima projekto nauda ekonominiu, 
socialiniu ir aplinkos požiūriu yra didesnė 
už jo sąnaudas; ir 

Or. en

Pakeitimas 274
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektas perspektyvus ekonominiu, b) nustatyta galima projekto nauda yra 
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socialiniu ir aplinkos atžvilgiais; ir didesnė už jo sąnaudas; ir 

Or. en

Pagrindimas

Sąnaudų ir naudos analize turėtų būti remiamasi jau ankstyvaisiais projektų etapais. Šis 
straipsnis turi būti aiškinamas atsižvelgiant į 15 straipsnį dėl projektų atitikties Sąjungos 
finansinės pagalbos skyrimo kriterijams: ekonominio perspektyvumo ir komercinio 
perspektyvumo sąvokos vartojamos pasirinktinai atrenkant ir finansuojant bendro intereso 
projektus, dėl to siūloma tikslesnė formuluotė.

Pakeitimas 275
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 276
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) projektu prisidedama prie 2020 m. ir 
2050 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslų; 

Or. en
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Pakeitimas 277
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustatyta galima projekto nauda yra 
didesnė už jo sąnaudas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti rinkos iškraipymų, atrenkant bendro intereso projektus pagrindinis kriterijus 
turėtų būti sąnaudų veiksmingumas. 

Pakeitimas 278
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 1 
dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį;

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sausumos 
ar jūrų sieną arba įgyvendinamas vienos 
valstybės narės teritorijoje, tačiau daro 
didelį tarpvalstybinį poveikį, arba vidaus 
infrastruktūros įtvirtinimo atveju yra 
susijęs su tarpvalstybine jungtimi, kaip 
išdėstyta IV priedo 1 dalyje, arba juo 
siekiama salų ir atokių regionų tinklus
sujungti su Sąjungos tinklais; 

Or. en

Pakeitimas 279
Niki Tzavela
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 1 
dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį;

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sausumos 
ar jūrų sieną, arba įgyvendinamas vienos 
valstybės narės teritorijoje, tačiau daro 
didelį IV priedo 1 dalyje nustatytą 
tarpvalstybinį poveikį, arba juo siekiama 
energetiškai izoliuotų salų ir pakraščių 
valstybių narių tinklus sujungti su 
Sąjungos elektros energijos tinklais; 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime pabrėžiama, kad būtina spręsti atskirtų salų ar pakraščių valstybių narių elektros 
energijos tinklų sujungimo klausimą, be to, jis atitinka 2011 m. vasario 4 d. Tarybos išvadas.

Pakeitimas 280
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 1 
dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį;

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, neteikiant 
pirmenybės tam tikrai valstybei narei, t. y. 
tiesiogiai kerta vienos ar kelių valstybių 
narių sieną, arba įgyvendinamas vienos 
valstybės narės teritorijoje, tačiau daro 
didelį IV priedo 1 dalyje nustatytą 
tarpvalstybinį poveikį; 

Or. en

Pakeitimas 281
Amalia Sartori, Mario Mauro
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 1 
dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį;

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 
1 dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį
valstybėms narėms ir (arba) trečiosios 
šalims; 

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai nurodyti, kad didelis tarpvalstybinis poveikis gali būti daromas ir valstybėms
narėms, ir trečiosioms šalims (Italijos atveju tai gali būti aktualu įgyvendinant projektus su 
Šveicarija 1 priede nurodytame 2 koridoriuje ir su Juodkalnija 3 koridoriuje; abi šios šalys
yra trečiosios šalys).

Pakeitimas 282
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 1 
dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį;

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 
1 dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį; ir

Or. en

Pakeitimas 283
Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) projektas susijęs su viena valstybe 
nare ir viena trečiąja šalimi ir daro didelį 
tarpvalstybinį poveikį, kaip nurodyta IV 
priedo 1 dalyje; 

Or. en

Pagrindimas

Projektais, kuriuose dalyvauja ES valstybės narės ir trečiosios šalys, gali būti prisidedama
prie I priede nurodytų transeuropinių energetikos infrastruktūros prioritetinių koridorių ir 
sričių plėtros bei sąveikos. 

Pakeitimas 284
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) galima projekto nauda, įvertinta 
remiantis atitinkamais konkrečiais 
2 dalyje nurodytais kriterijais, yra didesnė 
už jo sąnaudas; 

Or. en

Pakeitimas 285
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Projektu labai prisidedama prie 
strategijos „Europa 2020“, 2020 m. 
energijos ir klimato politikos tikslų ir 
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ilgalaikio tikslo – iki 2050 m. sukurti 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomiką. 

Or. en

Pakeitimas 286
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Projektas atitinka Europos Sąjungos 
energetikos ir klimato tikslus, patvirtintus, 
inter alia, Europos Vadovų Tarybos 
išvadose. 

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba patvirtino ES tikslą iki 2050 m. išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį sumažinti 80–95 proc., o tam pasiekti reikės, kad energetikos sektoriuje 
būtų beveik visai neišmetama anglies dvideginio. Visa nauja ES lėšomis finansuojama 
infrastruktūra turėtų būti remiami dabartiniai privalomi 2020 m. išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir atsinaujinančios energijos tikslai, be to, ji turėtų būti 
suderinta su Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. 
veiksmų plano tikslais.

Pakeitimas 287
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
elektros energijos perdavimo ir 

a) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
elektros energijos perdavimo ir 
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akumuliavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant bent vieną iš
toliau nustatytų konkrečių kriterijų:

akumuliavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant daugumą iš 
toliau nustatytų konkrečių kriterijų: 

Or. en

Pakeitimas 288
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant bent vieną iš 
toliau nustatytų konkrečių kriterijų:

a) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
elektros energijos perdavimo, skirstymo ir 
akumuliavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant bent vieną iš 
toliau nustatytų konkrečių kriterijų:

Or. fr

Pakeitimas 289
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos integracijos, konkurencijos ir 
sistemos lankstumo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 290
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos integracijos, konkurencijos ir 
sistemos lankstumo;

– rinkos integracijos, konkurencijos ir 
sistemos lankstumo, ypatingą dėmesį 
skiriant tarpvalstybinių jungčių 
gerinimui, perdavimo pralaidumo 
trūkumų išvengimui ir atskirtų valstybių 
narių tinklų sujungimui; 

Or. en

Pakeitimas 291
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos integracijos, konkurencijos ir
sistemos lankstumo;

– rinkos integracijos, konkurencijos,
sistemos lankstumo ir rinkos likvidumo; 

Or. en

Pakeitimas 292
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tvarumo, inter alia užtikrinant iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
pagaminamos elektros energijos perdavimą
į pagrindinius vartojimo centrus ir 
akumuliavimo vietas;

– tvarumo, inter alia, užtikrinant iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
pagaminamos elektros energijos plėtrą ir 
perdavimą į pagrindinius vartojimo centrus 
ir akumuliavimo vietas;

Or. nl

Pagrindimas

Iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminamos elektros energijos plėtra yra lemiama 
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nustatant energetikos politikos tikslus. Todėl parama iš esmės turi būti skiriama projektams, 
kurie yra susiję su elektros energija, gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Pakeitimas 293
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tvarumo, inter alia užtikrinant iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
pagaminamos elektros energijos perdavimą 
į pagrindinius vartojimo centrus ir 
akumuliavimo vietas;

– tvarumo, užtikrinant, be kita ko, iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
pagaminamos elektros energijos perdavimą 
į pagrindinius vartojimo centrus ir 
akumuliavimo vietas; 

Or. en

Pakeitimas 294
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąveikos ir saugaus sistemos 
eksploatavimo;

– energijos tiekimo saugumo, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką, ir saugaus bei 
patikimo sistemos eksploatavimo; 

Or. en

Pakeitimas 295
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąveikos ir saugaus sistemos – sąveikos, sistemos stabilumo ir saugaus 
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eksploatavimo; sistemos eksploatavimo;

Or. en

Pakeitimas 296
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– valstybių narių solidarumo reaguojant į 
laikiną arba nuolatinį energijos stygių
vienoje iš jų užtikrinimo; 

Or. ro

Pakeitimas 297
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– naujų jėgainių, įskaitant naudojančių 
atsinaujinančius energijos išteklius, 
prijungimo prie tinklo, suteikiant 
galimybę perduoti energiją;

Or. en

Pagrindimas

ES iškilęs svarbus uždavinys pakeisti senas neveiksmingas ir aplinkai žalą darančias, pvz., 
iškastinį kurą naudojančias, jėgaines. ES iškils naujos jėgainės, taip pat teritorijose, kuriose 
tinklas nepakankamai sukurtas arba kur jį reikia atnaujinti. Todėl minėtu reglamentu turėtų 
būti sukurtos paskatos investuoti į naujas jėgaines skatinant kurti būtiną tinklą, kad būtų 
galima prie tinklo prijungti naują jėgainę.
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Pakeitimas 298
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– perdavimo trūkumų pašalinimo;

Or. en

Pakeitimas 299
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų dujų sektoriaus 
projektų atveju projektas gerokai prisideda 
užtikrinant bent vieną iš toliau nustatytų 
konkrečių kriterijų:

b) II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų dujų sektoriaus 
projektų atveju projektas gerokai prisideda 
prie tiekimo saugumo, sumažindamas 
priklausomumą nuo vieno tiekimo šaltinio 
ar maršruto, ir užtikrinant bent vieną iš 
toliau nustatytų konkrečių kriterijų: 

Or. en

Pakeitimas 300
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų dujų sektoriaus 
projektų atveju projektas gerokai prisideda 
užtikrinant bent vieną iš toliau nustatytų 

b) II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų dujų sektoriaus 
projektų atveju projektas gerokai prisideda 
užtikrinant daugumą iš toliau nustatytų 
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konkrečių kriterijų: konkrečių kriterijų: 

Or. en

Pakeitimas 301
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos integracijos, sąveikos ir sistemos 
lankstumo;

– rinkos integracijos, inter alia, 
panaikinant bent vienos valstybės narės 
izoliaciją, taip pat sąveikos ir sistemos 
lankstumo; 

Or. en

Pakeitimas 302
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos integracijos, sąveikos ir sistemos 
lankstumo;

– rinkos integracijos, sąveikos ir sistemos 
lankstumo, ypatingą dėmesį skiriant 
atskirtų valstybių narių tinklų 
sujungimui; 

Or. en

Pakeitimas 303
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto pirma įtrauka



AM\900617LT.doc 19/113 PE487.998v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos integracijos, sąveikos ir sistemos 
lankstumo;

– rinkos integracijos, sąveikos, sistemos 
lankstumo ir rinkos likvidumo;

Or. en

Pakeitimas 304
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiekimo saugumo, inter alia užtikrinant 
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 305
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiekimo saugumo, inter alia užtikrinant 
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

– tiekimo saugumo, inter alia, užtikrinant 
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą, taip pat sumažinant 
priklausomumą nuo vieno tiekimo šaltinio 
ar maršruto; 

Or. en

Pakeitimas 306
Niki Tzavela
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiekimo saugumo, inter alia užtikrinant 
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

– tiekimo saugumo, inter alia, užtikrinant 
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą ir sumažinant 
priklausomumą nuo vieno tiekimo šaltinio 
ar maršruto; 

Or. en

Pagrindimas

Dujų projektams turėtų būti taikomi tokie pat kriterijai, kokie taikomi naftos transportavimo
projektams.

Pakeitimas 307
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiekimo saugumo, inter alia užtikrinant 
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

– tiekimo saugumo, inter alia, užtikrinant 
srautus priešinga kryptimi tiekimo 
šaltinių, teikimo subjektų ir maršrutų 
įvairinimą; 

Or. en

Pakeitimas 308
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiekimo saugumo, inter alia užtikrinant 
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 

– tiekimo saugumo, inter alia, užtikrinant 
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 
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maršrutų įvairinimą; maršrutų įvairinimą, taip pat srautus 
priešinga kryptimi; 

Or. en

Pakeitimas 309
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiekimo saugumo, inter alia užtikrinant 
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

– tiekimo saugumo, užtikrinant, be kita ko,
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

Or. en

Pakeitimas 310
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konkurencijos, inter alia užtikrinant 
tiekimo šaltinių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

– konkurencijos, užtikrinant, be kita ko,
tiekimo šaltinių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą; 

Or. en

Pakeitimas 311
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konkurencijos, inter alia užtikrinant – konkurencijos, inter alia, užtikrinant 
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tiekimo šaltinių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

tiekimo šaltinių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą, taip pat srautus 
priešinga kryptimi; 

Or. en

Pakeitimas 312
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tvarumo; – tvarumo, inter alia, mažinant išmetamų 
teršalų kiekius, remiant su pertrūkiais 
tiekiamos atsinaujinančių šaltinių 
energijos gamybą ir didinant dujų iš 
atsinaujinančių išteklių naudojimą; 

Or. en

Pakeitimas 313
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tvarumo; – tvarumo, pvz., naudojant alternatyvius 
dujų išteklius, kaip antai biodujas;

Or. fr

Pakeitimas 314
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– valstybių narių solidarumo reaguojant į 
laikiną arba nuolatinį energijos stygių 
vienoje iš jų užtikrinimo;

Or. ro

Pakeitimas 315
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– perdavimo trūkumų pašalinimo;

Or. en

Pakeitimas 316
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) II priedo 1 dalies e punkte nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
pažangiųjų tinklų projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šias 
konkrečias funkcijas:

c) II priedo 1 dalies e punkte nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
pažangiųjų tinklų projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant daugumą šių 
konkrečių funkcijų: 

Or. en

Pagrindimas

Elektros energijos pažangiųjų tinklų projektams nustatyti kriterijai būtų pernelyg varžantys, 
jeigu būtų reikalaujama projektu gerokai prisidėti prie visų konkrečių funkcijų. Be to, kaip 
viena iš galimų konkrečių funkcijų turėtų būti (ir todėl turėtų būti įtrauktas) plačiai 
išsidėsčiusių atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų integravimas.
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Pakeitimas 317
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) II priedo 1 dalies e punkte nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
pažangiųjų tinklų projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šias 
konkrečias funkcijas:

c) II priedo 1 dalies e punkte nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
arba dujų pažangiųjų tinklų projektų 
atveju projektas gerokai prisideda 
užtikrinant šias konkrečias funkcijas:

Or. fr

Pagrindimas

Įtraukus dujų pažangiuosius tinklus būtų galima užtikrinti, kad Europos energetikos tinklas 
turėtų tikrą papildomą naudą, visų pirma dėl to, kad šie tinklai naudojami lanksčiai ir kad 
įtraukiami atsinaujinantieji ištekliai.

Pakeitimas 318
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo veiksmingumo ir sąveikos, 
vykdant kasdienę tinklo eksploatavimo 
veiklą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 319
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visos sistemos eksploatavimo tvarkos, 
kuria nustatomos įvairios perdavimo ir 
skirstomųjų tinklų operatorių pareigos 
decentralizuotos atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamybos atveju; 

Or. en

Pakeitimas 320
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– plačiai išsidėsčiusių atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamybos pajėgumų 
integravimo, įskaitant mikrogeneratorių 
prijungimą ir integravimą; 

Or. en

Pakeitimas 321
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vartotojų įtraukimo į jų energijos 
vartojimo valdymą;

– vartotojų ir bendruomenių įtraukimo į jų 
energijos vartojimo valdymą;

Or. en
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Pakeitimas 322
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daug intensyvesnio aprūpinimo mažą 
anglies dioksido kiekį išmetančiais 
elektros energijos įrenginiais, pvz., 
elektros energija varomomis transporto 
priemonėmis, taikant pažangiąją 
technikos ir rinkos intervenciją; 

Or. en

Pakeitimas 323
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto 6 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– valstybių narių solidarumo reaguojant į 
laikiną arba nuolatinį energijos stygių 
vienoje iš jų užtikrinimo;

Or. ro

Pakeitimas 324
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) II priedo 2 dalies e punkte 
nustatytoms kategorijoms priskiriamų 
dujų pažangiųjų tinklų projektų atveju 
projektas gerokai prisideda užtikrinant 
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šias konkrečias funkcijas:
– integracijos ir tinklo naudotojų 
įtraukimo, nustatant naujus techninius 
reikalavimus, susijusius su dujų tiekimu 
ir paklausa, visų pirma biodujų ir 
vandenilio paklausa;
– dujų perdavimo ir paskirstymo 
veiksmingumo ir sąveikos, vykdant 
kasdienę tinklo eksploatavimo veiklą;
– tinklo saugumo, sistemos kontrolės ir 
tiekimo kokybės užtikrinimo;
– optimalaus ekonomiškai efektyvių 
būsimų investicijų į tinklą planavimo;
– rinkos veikimo užtikrinimo ir vartotojų 
aptarnavimo;
– vartotojų įtraukimo į jų energijos 
vartojimo valdymą;

Or. fr

Pagrindimas

Dujų pažangieji tinklai turi būti nurodyti taip pat kaip ir elektros energijos pažangieji tinklai, 
nes jie padeda užtikrinti dujų infrastruktūros konkurencingumą ir kokybišką bei efektyvų šios 
infrastruktūros veikimą, taip pat užtikrinti, kad atsinaujinantieji energijos ištekliai būtų 
įtraukti į tinklą.

Pakeitimas 325
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) plačiai išsidėsčiusių atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamybos pajėgumų 
integravimo;

Or. en
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Pakeitimas 326
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos 
transportavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šiuos tris 
konkrečius kriterijus:

Išbraukta.

– tiekimo saugumo, sumažinant 
priklausomumą nuo vieno tiekimo šaltinio 
ar maršruto;
– veiksmingo ir tvaraus išteklių 
naudojimo, sumažinant aplinkai kylančią 
riziką;
– sąveikos;

Or. en

Pakeitimas 327
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiekimo saugumo, sumažinant 
priklausomumą nuo vieno tiekimo šaltinio 
ar maršruto;

– tiekimo saugumo, be kita ko, įvairinant 
tiekimo šaltinius, teikimo subjektus ir 
maršrutus;

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kodėl skiriasi tiekimo saugumo kriterijai naftos ir dujų sektoriuose.
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Pakeitimas 328
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiksmingo ir tvaraus išteklių naudojimo, 
sumažinant aplinkai kylančią riziką; 

– veiksmingo ir tvaraus išteklių naudojimo 
(laikantis atitinkamų aplinkosaugos 
standartų); 

Or. en

Pagrindimas

Dujotiekių projektai turi būti įgyvendinami laikantis atitinkamų aplinkosaugos standartų. 
Poveikio aplinkai mažinimas negali būti vienintelė tokių infrastruktūros projektų paskirtis.
Dėl pradinės formuluotės susidarytų didžiulė administracinė našta.

Pakeitimas 329
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– valstybių narių solidarumo reaguojant į 
laikiną arba nuolatinį energijos stygių 
vienoje iš jų užtikrinimo;

Or. ro

Pakeitimas 330
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) II priedo 4 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šiuos tris 
konkrečius kriterijus:

Išbraukta.

– anglies dioksido išmetimo išvengimo 
mažomis sąnaudomis, kartu užtikrinant 
energijos tiekimo saugumą;
– anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;
– veiksmingo išteklių naudojimo 
užtikrinant skirtingų CO2 šaltinių ir 
saugojimo vietų sujungimą, naudojant 
bendrą infrastruktūrą ir sumažinant 
aplinkai tenkančią naštą ir riziką.

Or. en

Pakeitimas 331
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) II priedo 4 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų anglies dioksido
transportavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šiuos tris
konkrečius kriterijus:

Išbraukta.

– anglies dioksido išmetimo išvengimo 
mažomis sąnaudomis, kartu
užtikrinant energijos tiekimo saugumą;
– anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;
– veiksmingo išteklių naudojimo 
užtikrinant skirtingų CO2 šaltinių ir
saugojimo vietų sujungimą, naudojant 
bendrą infrastruktūrą ir
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sumažinant aplinkai tenkančią naštą ir 
riziką.

Or. de

Pakeitimas 332
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) II priedo 4 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šiuos tris 
konkrečius kriterijus:

e) II priedo 4 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo arba saugojimo projektų 
atveju projektas gerokai prisideda 
užtikrinant šiuos tris konkrečius kriterijus: 

Or. en

Pakeitimas 333
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 334
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto trečia įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiksmingo išteklių naudojimo 
užtikrinant skirtingų CO2 šaltinių ir 
saugojimo vietų sujungimą, naudojant 
bendrą infrastruktūrą ir sumažinant 
aplinkai tenkančią naštą ir riziką.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijos įdiegimo komercinė ir 
ekonominė galimybės dar neįrodytos, o komercinės plėtros iki 2020 m. nesitikima, todėl šiame 
reglamente neturi būti užtikrinama atitinkama finansinė parama. Finansinė parama CCS 
technologijos galimybių tyrimui jau teikiama kitais europiniais kanalais.

Pakeitimas 335
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu siekiama nustatyti bendro intereso projektus ir sudaryti jų sąrašą, o ne 
sukurti šių projektų klasifikavimo sistemą. 

Pakeitimas 336
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą, atsižvelgti į kiekvieną 
projektą netiesiogiai įtrauktų valstybių 
narių skaičių ir (arba) projekto tinkamumą 
tiesiogiai papildyti kitus pasiūlytus 
projektus.

Or. de

Pakeitimas 337
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, sąveikumą 
su esama infrastruktūra, vietinės tam 
tikroje teritorijoje veikiančios sistemos 
stabilumą, tvarumą ir tiekimo saugumą, 
atsižvelgti į kiekvieną projektą įtrauktų 
valstybių narių skaičių ir projekto 
tinkamumą papildyti kitus pasiūlytus 
projektus. Be to, turėtų būti apsvarstyta 
galimybė plėtoti ne didelius, o mažesnius
projektus, nes jie galėtų duoti didesnės 
papildomos naudos ir būti greičiau 
įgyvendinami, taip prisidedant prie
greitesnio tinklo sukūrimo. II priedo 
1 dalies e punkte nurodytai kategorijai 
priskiriamų projektų atveju taip pat 
tinkamai atsižvelgiama į projekto poveikį 
patirsiančių vartotojų skaičių, metinį 
suvartojamos energijos kiekį ir į elektros 
energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai. 

Or. en

Pakeitimas 338
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 

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

techninėse užduotyse nustato vertinimo 
metodą ir šio straipsnio antroje 
pastraipoje ir 2 dalyje nustatytų kriterijų 
santykinę svarbą; todėl dėl vertinimo 
projektai gali būti bendrai grupuojami. 

Todėl užtikrinant vienodą projektų, 
susijusių su pakraščio valstybėmis 
narėmis, įgyvendinimą turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į:
a) kiekvieno pasiūlyto projekto 
įgyvendinimo skubumą siekiant Europos 
Sąjungos energetikos politikos tikslų, t. y. 
integruoti rinką, užtikrinti konkurenciją, 
tvarumą ir tiekimo saugumą; 
b) į kiekvieną projektą įtrauktų valstybių 
narių skaičių ir 

c) projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus. 

II priedo 1 dalies e punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų „pažangiųjų 
tinklų“ projektų atveju vertinimas 
atliekamas projektams, kurie daro poveikį 
toms pačioms dviem valstybėms narėms,
taip pat tinkamai atsižvelgiama į projekto 
poveikį patirsiančių vartotojų skaičių, 
metinį suvartojamos energijos kiekį ir į 
elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį 
tame rajone, kuriame yra šie vartotojai.

Or. en
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Pakeitimas 339
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Klasifikuojant projektus taip pat turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos ir dujų
perdavimo sistemų eksploatavimo saugumą: sąveikumo su esamomis infrastruktūromis (dujų 
sektoriuje) ir vietinės tam tikroje teritorijoje veikiančios sistemos stabilumo (elektros 
energijos sektoriuje) kriterijų įvedimas gali padėti išvengti pernelyg didelės perdavimo 
sistemų apkrovos dėl neplanuotų srautų. Dėl tokios apkrovos galėtų kilti grėsmė energetikos 
tinklų saugumui ir sumažėti tarpvalstybiniai perdavimo pajėgumai.

Pakeitimas 340
Kathleen Van Brempt
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 341
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą, atsižvelgti į kiekvieną 
projektą įtrauktų valstybių narių skaičių ir 

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

efektyvumą, ir tiekimo saugumą, 
atsižvelgti į kiekvieną projektą įtrauktų 
valstybių narių skaičių ir projekto 
tinkamumą papildyti kitus pasiūlytus 
projektus bei galimybes pagerinti esamą 
energetikos infrastruktūrą. II priedo 
1 dalies e punkte nurodytai kategorijai 
priskiriamų projektų atveju taip pat 
tinkamai atsižvelgiama į projekto poveikį 
patirsiančių vartotojų bendrą skaičių, 
metinį suvartojamos energijos kiekį ir į 
santykinę elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų ir atsinaujinančių elektros 
energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai. 

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis infrastruktūros plėtros projektų klasifikavimo pagal jų efektyvumą idėja 
projektai visuomet turi būti vertinami atsižvelgiant į galimybes imtis alternatyvių priemonių
siekiant panaudoti esamą infrastruktūrą. Be to, pakankamai pagerinant esamą energetikos 
infrastruktūrą gali būti sumažintas poveikis aplinkai dėl Europos energetikos infrastruktūros 
plėtros. Aiškus šių klausimų įvertinimas svarbus siekiant užsitikrinti reikiamą visuomenės 
pritarimą bendro intereso projektams. 

Pakeitimas 342
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą, atsižvelgti į kiekvieną 
projektą įtrauktų valstybių narių skaičių ir 
projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus. II priedo 1 dalies e 

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, racionalią 
Sąjungos energetikos tinklų plėtrą, 
tvarumą ir tiekimo saugumą, atsižvelgti į 
kiekvieną projektą įtrauktų valstybių narių 
skaičių, su sąlyga, kad nė viena valstybė 
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punkte nurodytai kategorijai priskiriamų 
projektų atveju taip pat tinkamai 
atsižvelgiama į projekto poveikį 
patirsiančių vartotojų skaičių, metinį 
suvartojamos energijos kiekį ir į elektros 
energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai.

narė nebūtų diskriminuojama dėl jos 
geografinės ar ekonominės padėties, ir 
projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus. II priedo 1 dalies 
e punkte nurodytai kategorijai priskiriamų 
projektų atveju taip pat tinkamai 
atsižvelgiama į projekto poveikį 
patirsiančių vartotojų skaičių, metinį 
suvartojamos energijos kiekį ir į elektros 
energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai. 

Or. en

Pakeitimas 343
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 344
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da 
Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Klasifikuojant projektus svarbiausia ir pagrindine priemone turi būti laikoma sąnaudų ir 
naudos analizė, kad būtų ir toliau vadovaujamasi planavimo visos Europos mastu principu.

Pakeitimas 345
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 346
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir
tiekimo saugumą, atsižvelgti į kiekvieną 
projektą įtrauktų valstybių narių skaičių ir 
projekto tinkamumą papildyti kitus 

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

įtrauktų valstybių narių skaičių ir projekto 
tinkamumą papildyti kitus pasiūlytus 
projektus. II priedo 1 dalies e punkte 
nurodytai kategorijai priskiriamų projektų 
atveju taip pat tinkamai atsižvelgiama į 
projekto poveikį patirsiančių vartotojų 
skaičių, metinį suvartojamos energijos 
kiekį ir į elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį 
tame rajone, kuriame yra šie vartotojai. 

Or. en

Pakeitimas 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Visi projektai, atrenkami kaip bendro intereso projektai, turėtų būti vertinami remiantis tuo 
pačiu pagrindu, kad būtų užkirstas kelias diskriminacijai.

Pakeitimas 348
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 349
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į:

– kiekvieno pasiūlyto projekto 
įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą; 
– valstybių narių, įtrauktų į kiekvieną 
projektą, skaičių; 
– projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus;
– projektus, kuriuose dalyvauja ne tik tų 
valstybių narių, kurių teritorijoje 
vykdomas projektas, ūkio subjektai.
– II priedo 1 dalies e punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų projektų atveju 
atsižvelgiama į projekto poveikį 
patirsiančių vartotojų santykinį skaičių, 
metinį suvartojamos energijos kiekį ir į 
elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį 
tame rajone, kuriame yra šie vartotojai. 

Or. en

Pakeitimas 350
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera



AM\900617LT.doc 45/113 PE487.998v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 351
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir

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

su esama infrastruktūra, vietinės tam 
tikroje teritorijoje veikiančios sistemos 
stabilumą, tiekimo saugumą ir 
nepertraukiamumą, atsižvelgti į kiekvieną 
projektą įtrauktų valstybių narių skaičių ir 
projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus. II priedo 1 dalies 
e punkte nurodytai kategorijai priskiriamų 
projektų atveju taip pat tinkamai 
atsižvelgiama į projekto poveikį 
patirsiančių vartotojų skaičių, metinį 
suvartojamos energijos kiekį ir į elektros 
energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai. 

Or. en

Pagrindimas

Klasifikuojant projektus taip pat turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos ir dujų 
perdavimo sistemų eksploatavimo saugumą: sąveikumo su esamomis infrastruktūromis (dujų 
sektoriuje) ir vietinės tam tikroje teritorijoje veikiančios sistemos stabilumo (elektros 
energijos sektoriuje) kriterijų įvedimas gali padėti išvengti pernelyg didelės perdavimo 
sistemų apkrovos dėl neplanuotų srautų. Dėl tokios apkrovos galėtų kilti grėsmė energetikos 
tinklų saugumui ir sumažėti tarpvalstybiniai perdavimo pajėgumai.

Pakeitimas 352
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą, atsižvelgti į kiekvieną 
projektą įtrauktų valstybių narių skaičių ir 
projekto tinkamumą papildyti kitus 

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

kiekvieną projektą įtrauktų valstybių narių 
skaičių ir projekto tinkamumą papildyti 
kitus pasiūlytus projektus. II priedo 
1 dalies e punkte nurodytai kategorijai 
priskiriamų projektų atveju taip pat 
tinkamai atsižvelgiama į projekto poveikį 
patirsiančių vartotojų skaičių, metinį 
suvartojamos energijos kiekį ir į elektros 
energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai. 

Or. en

Pakeitimas 353
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis 2011 m. vasario 4 d. Tarybos išvadomis, atskirtų valstybių narių tinklų sujungimo 
su Sąjungos energetikos tinklais projektai yra neatidėliotini.

Pakeitimas 354
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 355
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Projektai, kuriems skirtas 
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finansavimas pagal į Reglamentą 
663/2009/EB, turėtų būti iškart svarstomi 
dėl įtraukimo į bendros svarbos projektų 
sąrašą pagal šį reglamentą. 

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų remtis Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti (EEPEG) 
infrastruktūros prioritetais. Todėl svarbu, kad rengiant bendro intereso projektų sąrašą būtų 
tinkamai atsižvelgiama ir į šiuos projektus. 

Pakeitimas 356
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projekto rengėjai bendro intereso 
projektus įgyvendina vykdydami
įgyvendinimo planą, be kita ko, 
laikydamiesi tvarkaraščio, pagal kurį 
vykdomos ekonominio pagrįstumo studijos 
ir atliekamas projekto tyrimas, suteikiamas 
reguliavimo institucijos patvirtinimas, 
vykdoma statyba ir objektas atiduodamas 
eksploatuoti, taip pat laikydamiesi 11 
straipsnio 3 dalyje nurodyto leidimų 
išdavimo tvarkaraščio. Perdavimo 
sistemos operatoriai, paskirstymo sistemos 
operatoriai ar kiti operatoriai įgyvendina
savo srities bendro intereso projektus.

1. Projekto rengėjai parengia bendro 
intereso projektų įgyvendinimo planą.
Tame plane pateikiamas tvarkaraštis, 
pagal kurį vykdomos ekonominio 
pagrįstumo studijos ir atliekamas projekto 
tyrimas, suteikiamas reguliavimo 
institucijos patvirtinimas, vykdoma statyba 
ir objektas atiduodamas eksploatuoti, taip 
pat pateikiamas 11 straipsnio 3 dalyje 
nurodytas leidimų išdavimo tvarkaraštis. 
Perdavimo sistemos operatoriai, 
paskirstymo sistemos operatoriai ar kiti 
operatoriai bendradarbiauja, kad būtų 
palengvintas jų srities bendro intereso 
projektų įgyvendinimas. Agentūra teikia 
atitinkamai (-oms) grupei (-ėms) 
konsultacijas dėl reguliavimo aspektų 
įgyvendinamumo, konkrečiai, dėl 
reguliavimo institucijos patvirtinimo 
tvarkaraščio.

Or. en
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Pakeitimas 357
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projekto rengėjai bendro intereso 
projektus įgyvendina vykdydami 
įgyvendinimo planą, be kita ko, 
laikydamiesi tvarkaraščio, pagal kurį 
vykdomos ekonominio pagrįstumo studijos 
ir atliekamas projekto tyrimas, suteikiamas 
reguliavimo institucijos patvirtinimas, 
vykdoma statyba ir objektas atiduodamas 
eksploatuoti, taip pat laikydamiesi 11 
straipsnio 3 dalyje nurodyto leidimų 
išdavimo tvarkaraščio. Perdavimo sistemos 
operatoriai, paskirstymo sistemos 
operatoriai ar kiti operatoriai įgyvendina 
savo srities bendro intereso projektus.

1. Projekto rengėjai bendro intereso 
projektus įgyvendina vykdydami 
įgyvendinimo planą, be kita ko, 
laikydamiesi tvarkaraščio, pagal kurį 
vykdomos ekonominio pagrįstumo studijos 
ir atliekamas projekto tyrimas, suteikiamas 
reguliavimo institucijos patvirtinimas, 
vykdoma statyba ir objektas atiduodamas 
eksploatuoti, taip pat laikydamiesi 
11 straipsnio 3 dalyje nurodyto leidimų 
išdavimo tvarkaraščio. Perdavimo sistemos 
operatoriai neįgyvendina elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektų ir
II priedo 2 dalies b ir c punktuose 
nurodytai kategorijai priskiriamų 
projektų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinamumo su Trečiuoju teisės aktų paketu, perdavimo sistemos operatoriams 
neturėtų būti leidžiama vykdyti elektros energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektų ir SGD terminalų projektų, nes tai gali iškraipyti 
konkurenciją.

Pakeitimas 358
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Projekto rengėjai bendro intereso 
projektus įgyvendina vykdydami 
įgyvendinimo planą, be kita ko,

1. Projekto rengėjai įgyvendina bendro 
intereso projektus. Tame plane 
pateikiamas tvarkaraštis, pagal kurį 
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laikydamiesi tvarkaraščio, pagal kurį 
vykdomos ekonominio pagrįstumo studijos 
ir atliekamas projekto tyrimas, suteikiamas 
reguliavimo institucijos patvirtinimas, 
vykdoma statyba ir objektas atiduodamas 
eksploatuoti, taip pat laikydamiesi 11 
straipsnio 3 dalyje nurodyto leidimų 
išdavimo tvarkaraščio. Perdavimo sistemos
operatoriai, paskirstymo sistemos 
operatoriai ar kiti operatoriai įgyvendina 
savo srities bendro intereso projektus.

vykdomos ekonominio pagrįstumo studijos 
ir atliekamas projekto tyrimas, suteikiamas 
reguliavimo institucijos patvirtinimas, 
vykdoma statyba ir objektas atiduodamas 
eksploatuoti, taip pat pateikiamas
11 straipsnio 3 dalyje nurodytas leidimų 
išdavimo tvarkaraštis. 

Or. en

Pakeitimas 359
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos,
pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis 
pateikiamos informacijos, vietoje 
patikrinti pateiktą informaciją ir sukviesti 
atitinkamų šalių posėdžius. Grupės taip pat 
gali prašyti agentūros imtis priemonių, kad 
būtų palengvintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas.

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir projekto 
rengėjai kiekviename regioninės grupės 
posėdyje informuoja apie pasiektą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos
informacijos pagal šio straipsnio 3, 4 ir 
5 dalis, vietoje patikrinti informaciją ir 
sukviesti atitinkamų šalių posėdžius.
Grupės taip pat gali prašyti agentūros arba 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų parengti gaires ar kitas 
priemones, kuriomis būtų palengvintas 
bendro intereso projektų įgyvendinimas
pagal įgyvendinimo planą. 

Or. en

Pakeitimas 360
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos,
pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis 
pateikiamos informacijos, vietoje 
patikrinti pateiktą informaciją ir sukviesti 
atitinkamų šalių posėdžius. Grupės taip pat 
gali prašyti agentūros imtis priemonių, kad 
būtų palengvintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas.

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir projekto 
rengėjai kiekviename regioninės grupės 
posėdyje informuoja apie pasiektą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos
informacijos pagal šio straipsnio 3, 4 ir 
5 dalis, vietoje patikrinti informaciją ir 
sukviesti atitinkamų šalių posėdžius.
Grupės taip pat gali prašyti agentūros arba 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų parengti gaires ir nurodyti 
projekto rengėjams imtis priemonių, kad 
būtų paspartintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas pagal įgyvendinimo planą. 

Or. en

Pakeitimas 361
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos, 
pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis 
pateikiamos informacijos, vietoje patikrinti 
pateiktą informaciją ir sukviesti atitinkamų 
šalių posėdžius. Grupės taip pat gali prašyti 
agentūros imtis priemonių, kad būtų 
palengvintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas.

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir projekto 
rengėjai kiekviename regioninės grupės 
posėdyje informuoja apie pasiektą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos, 
pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis 
pateikiamos informacijos, vietoje patikrinti 
pateiktą informaciją ir sukviesti atitinkamų 
šalių posėdžius. Grupės taip pat gali prašyti 
agentūros imtis priemonių, kad būtų 
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palengvintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas. 

Or. en

Pakeitimas 362
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos, 
pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis 
pateikiamos informacijos, vietoje patikrinti 
pateiktą informaciją ir sukviesti atitinkamų 
šalių posėdžius. Grupės taip pat gali prašyti 
agentūros imtis priemonių, kad būtų 
palengvintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas.

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos, 
pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis 
pateikiamos informacijos, vietoje patikrinti 
pateiktą informaciją ir sukviesti atitinkamų 
šalių posėdžius. Grupės taip pat gali prašyti 
agentūros imtis priemonių, kad būtų 
palengvintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas. Šių priemonių turėtų būti 
imamasi glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis nacionalinėms reguliavimo 
institucijomis ir perdavimo sistemų 
operatoriais.

Or. en

Pakeitimas 363
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki kiekvienų metų, einančių po metų, 
kuriais pagal 4 straipsnį atrenkamas bendro 
intereso projektas, kovo 31 d. projekto 
rengėjai agentūrai pateikia kiekvieno II 
priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 

3. Iki kiekvienų metų, einančių po metų, 
kuriais pagal 4 straipsnį atrenkamas bendro 
intereso projektas, kovo 31 d. projekto 
rengėjai agentūrai pateikia kiekvieno II 
priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
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kategorijoms priskiriamo projekto metinę 
ataskaitą arba, jei projektas priskiriamas II 
priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms, ataskaitą pateikia atitinkamai 
grupei. Šioje ataskaitoje nurodoma:

kategorijoms priskiriamo projekto metinę 
ataskaitą arba, jei projektas priskiriamas II 
priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms, ataskaitą pateikia atitinkamai 
grupei. Ataskaita taip pat turi būti pateikta 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms, nurodytoms 9 straipsnyje.
Šioje ataskaitoje nurodoma: 

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija taip pat turėtų būti perduodama kompetentingoms institucijoms, nes ne 
grupėms ar ERIBA, o joms suteikta teisė išduoti leidimus šių projektų įgyvendinimui.

Pakeitimas 364
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki kiekvienų metų, einančių po metų, 
kuriais pagal 4 straipsnį atrenkamas bendro 
intereso projektas, kovo 31 d. projekto 
rengėjai agentūrai pateikia kiekvieno II 
priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo projekto metinę 
ataskaitą arba, jei projektas priskiriamas II 
priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms, ataskaitą pateikia atitinkamai 
grupei. Šioje ataskaitoje nurodoma:

3. Iki kiekvienų metų, einančių po metų, 
kuriais pagal 4 straipsnį atrenkamas bendro 
intereso projektas, kovo 31 d. projekto 
rengėjai agentūrai pateikia kiekvieno II 
priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo projekto metinę 
ataskaitą arba, jei projektas priskiriamas II 
priedo 3 dalyje nurodytoms kategorijoms, 
ataskaitą pateikia atitinkamai grupei. Šioje 
ataskaitoje nurodoma:

Or. en

Pakeitimas 365
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra arba atitinkama grupė gali 
prašyti, kad ataskaitą parengtų arba prieš 
pateikiant ją peržiūrėtų nepriklausomas 
išorės ekspertas. 

Or. en

Pakeitimas 366
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) faktinės kapitalo išlaidos, lyginant su 
planuotomis investicinėmis sąnaudomis; 

Or. en

Pakeitimas 367
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei taikoma, vėlavimas, palyginti su 
įgyvendinimo planu, ir kiti iškilę 
nesklandumai.

b) jei taikoma, vėlavimas, palyginti su 
įgyvendinimo planu, ir kiti iškilę 
nesklandumai, ypač sunkumai užtikrinti 
finansavimą. 

Or. en

Pakeitimas 368
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) peržiūrėtas planas, kuriuo siekiama 
įveikti vėlavimą. 

Or. en

Pakeitimas 369
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei reikia, atnaujintas įgyvendinimo 
planas. 

Or. en

Pakeitimas 370
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per tris mėnesius nuo metinių ataskaitų 
gavimo dienos agentūra pateikia grupėms 
II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų konsoliduotą ataskaitą, kurioje 
įvertina padarytą pažangą ir, jeigu reikia, 
siūlo priemones vėlavimui ir iškilusiems 
nesklandumams pašalinti. Pagal 
Reglamento (EB) Nr. 713/2009 6 
straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatas vertinime 
taip pat aptariamas Sąjungos tinklo plėtros 
planų, susijusių su I priede nustatytais 
energetikos infrastruktūros prioritetiniais 

4. Per tris mėnesius nuo metinių ataskaitų 
gavimo dienos agentūra pateikia grupėms 
II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų konsoliduotą ataskaitą, kurioje 
įvertina padarytą pažangą ir, jeigu reikia, 
siūlo priemones vėlavimui ir iškilusiems 
nesklandumams pašalinti. Šios priemonės 
gali apimti sankcijas dėl nereikalingo 
vėlavimo, už kurį atsakingi projektų 
rengėjai. Pagal Reglamento (EB) 
Nr. 713/2009 6 straipsnio 8 ir 9 dalių 
nuostatas vertinime taip pat aptariamas 
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koridoriais ir sritimis, įgyvendinimo 
nuoseklumas.

Sąjungos tinklo plėtros planų, susijusių su I 
priede nustatytais energetikos 
infrastruktūros prioritetiniais koridoriais ir 
sritimis, įgyvendinimo nuoseklumas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatyta galimybė taikyti sankcijas rengėjams už vėlavimą dėl jų kaltės.

Pakeitimas 371
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per tris mėnesius nuo metinių ataskaitų 
gavimo dienos agentūra pateikia grupėms 
II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų konsoliduotą ataskaitą, kurioje 
įvertina padarytą pažangą ir, jeigu reikia, 
siūlo priemones vėlavimui ir iškilusiems 
nesklandumams pašalinti. Pagal 
Reglamento (EB) Nr. 713/2009 6 
straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatas vertinime 
taip pat aptariamas Sąjungos tinklo plėtros 
planų, susijusių su I priede nustatytais 
energetikos infrastruktūros prioritetiniais 
koridoriais ir sritimis, įgyvendinimo 
nuoseklumas.

4. Per tris mėnesius nuo metinių ataskaitų 
gavimo dienos agentūra pateikia grupėms 
II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų konsoliduotą ataskaitą, kurioje 
įvertina bendras kapitalo išlaidas, padarytą 
pažangą ir, jeigu reikia, siūlo priemones 
vėlavimui ir iškilusiems nesklandumams 
pašalinti. Pagal Reglamento (EB) 
Nr. 713/2009 6 straipsnio 8 ir 9 dalių 
nuostatas vertinime taip pat aptariamas 
Sąjungos tinklo plėtros planų, susijusių su I 
priede nustatytais energetikos 
infrastruktūros prioritetiniais koridoriais ir 
sritimis, įgyvendinimo nuoseklumas. 

Or. en

Pakeitimas 372
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per tris mėnesius nuo metinių ataskaitų 
gavimo dienos agentūra pateikia grupėms 
II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų konsoliduotą ataskaitą, kurioje 
įvertina padarytą pažangą ir, jeigu reikia, 
siūlo priemones vėlavimui ir iškilusiems 
nesklandumams pašalinti. Pagal 
Reglamento (EB) Nr. 713/2009 6 
straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatas vertinime 
taip pat aptariamas Sąjungos tinklo plėtros 
planų, susijusių su I priede nustatytais 
energetikos infrastruktūros prioritetiniais 
koridoriais ir sritimis, įgyvendinimo 
nuoseklumas.

4. Per tris mėnesius nuo metinių ataskaitų 
gavimo dienos agentūra pateikia grupėms,
Komisijai ir Europos Parlamentui II 
priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų konsoliduotą ataskaitą, kurioje 
įvertina padarytą pažangą ir, jeigu reikia, 
siūlo priemones vėlavimui ir iškilusiems 
nesklandumams pašalinti. Pagal 
Reglamento (EB) Nr. 713/2009 
6 straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatas vertinime 
taip pat aptariamas Sąjungos tinklo plėtros 
planų, susijusių su I priede nustatytais 
energetikos infrastruktūros prioritetiniais 
koridoriais ir sritimis, įgyvendinimo 
nuoseklumas. 

Or. ro

Pakeitimas 373
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 9 straipsnyje nurodytos atitinkamos 
kompetentingos institucijos kiekvienais 
metais posėdyje, kuris šaukiamas gavus šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytas metines 
ataskaitas, tam tikrai grupei atsiskaito apie 
jų teritorijoje įgyvendinamų bendro 
intereso projektų padėtį ir, jeigu taikoma, 
įgyvendinimo vėlavimą.

5. 9 straipsnyje nurodytos atitinkamos 
kompetentingos institucijos kiekvienais 
metais posėdyje, kuris šaukiamas gavus šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytas metines 
ataskaitas, tam tikrai grupei atsiskaito apie 
jų teritorijoje įgyvendinamų bendro 
intereso projektų padėtį ir, jeigu reikia, 
didelius investicinių sąnaudų padidėjimus 
arba įgyvendinimo vėlavimą. 

Or. en



AM\900617LT.doc 59/113 PE487.998v01-00

LT

Pakeitimas 374
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus 
metus:

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas,
palyginti su įgyvendinimo planu dėl kitų 
priežasčių nei tos, už kurias projekto 
rengėjas negali būti atsakingas,
vėluojamas statyti ir atiduoti eksploatuoti:

a) tais atvejais, kai remiantis atitinkamais 
nacionaliniais įstatymais taikomos 
Direktyvų 2009/72/EB ir 2009/73/EB 
22 straipsnio 7 dalies a, b arba 
c punktuose nurodytos priemonės, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad investicijos būtų padarytos; 
b) tais atvejais, kai nacionalinių 
reguliavimo institucijų priemonių, kurios 
nurodytos 6 dalies a punkte, nepakanka 
užtikrinti, kad investicijos būtų įvykdytos, 
arba netaikomos, to projekto rengėjas 
pasirenka trečiąją šalį, kuri finansuotų 
projektą ir būtų vykdoma statyba. 
Projekto rengėjas turi tai padaryti, kol 
projekto objektas atidavimo eksploatuoti 
vėlavimas, palyginti su įgyvendinimo 
planu, neviršija dviejų metų;
c) tais atvejais, kai trečioji šalis 
nepasirenkama pagal b punktą, 
nacionalinė reguliavimo institucija arba 
valstybė narė per du mėnesius paskiria 
trečiąją šalį, kuri finansuotų projektą 
arba vykdytų statybas, o projekto rengėjas 
jai pritaria; 
d) tais atvejais, kai, palyginti su 
įgyvendinimo planu, vėluojama atiduoti 
eksploatuoti bendro intereso projekto 
objektą daugiau nei dvejus metus ir du 
mėnesius, 9 straipsnyje nurodyta 
atitinkama kompetentinga institucija gali 
paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus, 
kuriame galėtų dalyvauti visi projektų 
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rengėjai, kad šie vykdytų statybas pagal 
susitartą tvarkaraštį. Pirmenybė teikiama 
projekto rengėjams ir investuotojams iš 
regioninei grupei priklausančių valstybių 
narių, kuriose vystomas atitinkamas 
projektas. Prireikus ir Komisijai pritarus 
nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
priimti papildomas paskatas be tų, kurios 
pagal 14 straipsnį priimtos kaip 
pasiūlymų dalys.
e) taikant c arba d punktus, sistemos 
operatorius, kurio teritorijoje naudojamos 
investicijos, įgyvendinimo operatoriui (-
iams) ar investuotojui (-ams) pateikia 
investicijai įdiegti visą būtiną informaciją, 
prijungia naują turtą prie perdavimo 
tinklo ir apskritai imasi visų veiksmų 
siekdamas palengvinti investicijos 
įdiegimą ir užtikrina saugų, patikimą ir 
veiksmingą bendro intereso projekto 
taikymą ir jo techninės priežiūros 
atlikimą.

Or. en

Pagrindimas

Paimta iš Tarybos pozicijos. Šio pakeitimo reikia norint paaiškinti konkurso tvarką, jeigu
projektą vėluojama įgyvendinti. Pirmajame teksto variante neišdėstoma, kaip Komisija 
įgyvendintų šį procesą. Be to, kompetentinga institucija, o ne Komisija turi reikiamų žinių ir 
gali surasti tinkamą naują projekto rengėją.

Pakeitimas 375
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus 
metus:

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas,
palyginti su įgyvendinimo planu, dėl 
aiškiai netinkamo projekto valdytojo 
vykdomo projekto valdymo vėluojamas 
atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus 
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metus: 

Or. en

Pagrindimas

Pagrįstomis priežastimis gali būti laikomos ne tik nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ir 
vėlavimas dėl priežasčių, susijusių su rengėjo atsakomybe (pvz., jam sprendžiant, ar suteikti
sutartį dėl bendro intereso projekto po kvietimo dalyvauti konkurse). Projekto rengėjas gali 
vėluoti įgyvendinti projektą taip pat ir tada, kai elgiasi kaip apdairus ir protingas operatorius 
(pvz., kai bendro intereso projektas įvertinamas kaip nepatenkinamas ar per brangus). 

Pakeitimas 376
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus 
metus:

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas,
palyginti su įgyvendinimo planu, dėl 
aiškiai netinkamo projekto valdytojo 
vykdomo projekto valdymo vėluojamas 
atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus 
metus: 

Or. en

Pakeitimas 377
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus 
metus:

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas,
palyginti su įgyvendinimo planu, 
vėluojamas atiduoti eksploatuoti dėl kitų 
priežasčių nei tos, už kurias projekto 
rengėjas negali būti atsakingas: 
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Or. en

Pakeitimas 378
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti daugiau nei dvejus metus:

6. Jeigu bendro intereso projektas,
palyginti su įgyvendinimo planu, dėl kitų 
priežasčių nei tos, už kurias projekto 
rengėjas negali būti atsakingas, arba be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
įgyvendinti daugiau nei trejus metus: 

Or. en

Pakeitimas 379
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti daugiau nei dvejus metus: 

6. Jeigu bendro intereso projektas,
palyginti su įgyvendinimo planu, dėl kitų 
priežasčių nei tos, už kurias projekto 
rengėjas negali būti atsakingas, ir be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
įgyvendinti daugiau nei trejus metus: 

Or. en

Pakeitimas 380
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti daugiau nei dvejus metus: 

6. Jeigu bendro intereso projektas,
palyginti su įgyvendinimo planu, dėl kitų 
priežasčių nei tos, už kurias projekto 
rengėjas negali būti atsakingas, arba be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
įgyvendinti daugiau nei trejus metus: 

Or. en

Pakeitimas 381
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti daugiau nei dvejus metus:

6. Jeigu bendro intereso projektas,
palyginti su įgyvendinimo planu, dėl kitų 
priežasčių nei tos, už kurias projekto 
rengėjas negali būti atsakingas, ir be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
įgyvendinti daugiau nei dvejus metus: 

Or. en

Pakeitimas 382
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus 
metus:

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
vėluojamas atiduoti eksploatuoti daugiau 
nei dvejus metus ir dėl šio vėlavimo 
atsakingas projekto rengėjas: 
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Or. en

Pakeitimas 383
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus 
metus:

6. Jeigu dėl priežasčių, susijusių su 
projekto rengėjo netinkamai 
įgyvendinamu projektu, bendro intereso 
projekto objektas, palyginti su 
įgyvendinimo planu, vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti daugiau nei dvejus metus:

Or. fr

Pagrindimas

Terminas „pamatuotas pagrindimas“ yra neaiškus ir turi būti patikslintas. Valdžios 
institucijos turės įrodyti, kad projektas iš tikrųjų netinkamai įgyvendinamas dėl atitinkamo 
projekto rengėjo kaltės.

Pakeitimas 384
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas 
atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus 
metus:

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas,
palyginti su įgyvendinimo planu, dėl kitų 
priežasčių nei nenugalimos jėgos 
aplinkybės vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti daugiau nei dvejus metus:

Or. en
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Pakeitimas 385
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti daugiau nei dvejus metus:

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti daugiau nei trejus metus: 

Or. ro

Pakeitimas 386
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) To projekto rengėjas priima investicijas 
iš vieno ar kelių kitų operatorių ar 
investuotojų tam, kad projektas būtų 
įgyvendintas. Sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia 
naują turtą prie perdavimo tinklo ir 
apskritai imasi visų veiksmų siekdamas 
palengvinti investicijos įdiegimą ir 
užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą 
bendro intereso projekto taikymą ir jo 
techninės priežiūros atlikimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 387
Adina-Ioana Vălean
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) To projekto rengėjas priima investicijas 
iš vieno ar kelių kitų operatorių ar 
investuotojų tam, kad projektas būtų 
įgyvendintas. Sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia 
naują turtą prie perdavimo tinklo ir 
apskritai imasi visų veiksmų siekdamas 
palengvinti investicijos įdiegimą ir 
užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą 
bendro intereso projekto taikymą ir jo 
techninės priežiūros atlikimą.

a) Tais atvejais, kai remiantis atitinkamais 
nacionaliniais įstatymais taikomos 
Direktyvų 2009/72/EB ir 2009/73/EB 
22 straipsnio 7 dalies a, b arba 
c punktuose nurodytos priemonės, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad investicijos būtų padarytos. 

Or. en

Pakeitimas 388
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) To projekto rengėjas priima investicijas 
iš vieno ar kelių kitų operatorių ar 
investuotojų tam, kad projektas būtų 
įgyvendintas. Sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia 
naują turtą prie perdavimo tinklo ir 
apskritai imasi visų veiksmų siekdamas 
palengvinti investicijos įdiegimą ir 
užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą 
bendro intereso projekto taikymą ir jo 
techninės priežiūros atlikimą. 

a) Tais atvejais, kai remiantis atitinkamais 
nacionaliniais įstatymais taikomos 
Direktyvų 2009/72/EB ir 2009/73/EB 
22 straipsnio 7 dalies a, b arba 
c punktuose nurodytos priemonės, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad investicijos būtų padarytos. 
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Or. en

Pakeitimas 389
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) To projekto rengėjas priima investicijas 
iš vieno ar kelių kitų operatorių ar 
investuotojų tam, kad projektas būtų 
įgyvendintas. Sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia 
naują turtą prie perdavimo tinklo ir 
apskritai imasi visų veiksmų siekdamas 
palengvinti investicijos įdiegimą ir 
užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą 
bendro intereso projekto taikymą ir jo 
techninės priežiūros atlikimą.

a) To projekto rengėjas pateikia grupei
peržiūrėtą planą, kuriuo siekiama laiku 
įgyvendinti projektą. 

Or. en

Pakeitimas 390
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) To projekto rengėjas priima investicijas 
iš vieno ar kelių kitų operatorių ar 
investuotojų tam, kad projektas būtų 
įgyvendintas. Sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia
naują turtą prie perdavimo tinklo ir 

a) To projekto rengėjas pateikia grupei 
peržiūrėtą planą, kuriuo siekiama laiku 
įgyvendinti projektą. 
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apskritai imasi visų veiksmų siekdamas 
palengvinti investicijos įdiegimą ir 
užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą 
bendro intereso projekto taikymą ir jo 
techninės priežiūros atlikimą.

Or. en

Pakeitimas 391
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) To projekto rengėjas priima investicijas 
iš vieno ar kelių kitų operatorių ar 
investuotojų tam, kad projektas būtų 
įgyvendintas. Sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia 
naują turtą prie perdavimo tinklo ir 
apskritai imasi visų veiksmų siekdamas 
palengvinti investicijos įdiegimą ir 
užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą 
bendro intereso projekto taikymą ir jo 
techninės priežiūros atlikimą.

a) Tais atvejais, kai nacionalinių 
reguliavimo institucijų priemonių, kurios 
nurodytos pirmesniame sakinyje, 
nepakanka užtikrinti, kad investicijos 
būtų įvykdytos, arba jos netaikomos, to 
projekto rengėjas pritaria tam, kad būtų 
pritraukta viena ar kelios trečiosios šalys, 
kurios finansuotų projektą arba vykdytų
statybą tam, kad projektas būtų 
įgyvendintas. Sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia 
naują turtą prie perdavimo tinklo ir 
apskritai imasi visų veiksmų siekdamas 
palengvinti investicijos įdiegimą ir 
užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą 
bendro intereso projekto taikymą ir jo 
techninės priežiūros atlikimą. 

Or. en

Pakeitimas 392
Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija gali paskelbti kvietimą teikti 
pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet 
kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti 
projektą atsižvelgiant į nustatytą 
tvarkaraštį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 393
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija gali paskelbti kvietimą teikti 
pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet 
kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti 
projektą atsižvelgiant į nustatytą 
tvarkaraštį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 394
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b, c ir d punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija gali paskelbti kvietimą teikti 
pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet 
kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti 
projektą atsižvelgiant į nustatytą 
tvarkaraštį.

b) tais atvejais, kai Direktyvų 2009/72/EB 
ir 2009/73/EB 22 straipsnio 7 dalies a, b 
arba c punktuose nurodytos priemonės 
taikomos remiantis atitinkamais 
nacionaliniais įstatymais, nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
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investicijos būtų padarytos;
c) tais atvejais, kai nacionalinių 
reguliavimo institucijų priemonių, kurios 
nurodytos ankstesniame punkte, 
nepakanka užtikrinti, kad investicijos 
būtų įvykdytos, arba jos netaikomos, to 
projekto rengėjas projektui įgyvendinti
pasirenka vieną arba keletą trečiųjų šalių, 
kurios finansuotų projektą arba vykdytų 
statybą. Sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia 
naują turtą prie perdavimo tinklo ir 
apskritai imasi visų veiksmų siekdamas 
palengvinti investicijos įdiegimą ir 
užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą 
bendro intereso projekto taikymą ir jo 
techninės priežiūros atlikimą; 
d) taikant šio straipsnio nuostatas, kitų 
operatorių dalyvavimas yra įmanomas tik 
sutartiniu pagrindu. 

Or. en

Pakeitimas 395
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija gali paskelbti kvietimą teikti 
pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet 
kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti 
projektą atsižvelgiant į nustatytą 
tvarkaraštį.

b) tais atvejais, kai nacionalinių 
reguliavimo institucijų priemonių, kurios 
nurodytos ankstesniame punkte, 
nepakanka užtikrinti, kad investicijos 
būtų įvykdytos, arba jos netaikomos, to 
projekto rengėjas projektui įgyvendinti
pasirenka vieną arba keletą trečiųjų šalių, 
kurios finansuotų projektą arba vykdytų 
statybą. Sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
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įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia 
naują turtą prie perdavimo tinklo ir 
apskritai imasi visų veiksmų siekdamas 
palengvinti investicijos įdiegimą ir 
užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą 
bendro intereso projekto taikymą ir jo 
techninės priežiūros atlikimą;

Or. en

Pakeitimas 396
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija gali paskelbti kvietimą teikti 
pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet 
kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti 
projektą atsižvelgiant į nustatytą 
tvarkaraštį.

b) tais atvejais, kai nacionalinių
reguliavimo institucijų priemonių, kurios 
nurodytos 6 dalies a punkte, nepakanka 
užtikrinti, kad investicijos būtų įvykdytos, 
arba jos netaikomos, to projekto rengėjas 
pasirenka trečiąją šalį, kuri finansuotų 
projektą arba vykdytų statybą. Projekto 
rengėjas tai daro prieš vėlavimą, kai 
palyginti su suplanuota objekto atidavimo 
eksploatuoti data vėluojama daugiau 
negu dvejus metus ir kai tai lemia 
finansavimo šaltinių stoka;

Or. en

Pagrindimas

Tik vėlavimo dėl finansavimo šaltinių stokos atveju kilusios problemos sprendžiamos taikant 
siūlomas priemones (naudojant naują finansavimo šaltinį). Kitos priežastys, už kurias 
projekto rengėjas nėra atsakingas, tokių pasekmių sukelti negali.

Pakeitimas 397
Evžen Tošenovský
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija gali paskelbti kvietimą teikti 
pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet 
kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti 
projektą atsižvelgiant į nustatytą 
tvarkaraštį.

b) tais atvejais, kai nacionalinių 
reguliavimo institucijų priemonių, kurios 
nurodytos 6 dalies a punkte, nepakanka 
užtikrinti, kad investicijos būtų įvykdytos, 
arba jos netaikomos, to projekto rengėjas 
pasirenka trečiąją šalį, kuri finansuotų 
projektą arba vykdytų statybą. Projekto 
rengėjas tai daro prieš vėlavimą, kai 
palyginti su suplanuota objekto atidavimo 
eksploatuoti data vėluojama daugiau 
negu dvejus metus;

Or. en

Pakeitimas 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tais atvejais, kai nacionalinių 
reguliavimo institucijų priemonių, kurios 
nurodytos ankstesniame punkte, 
nepakanka užtikrinti, kad investicijos 
būtų įvykdytos, arba jos netaikomos, to 
projekto rengėjas projektui įgyvendinti
pasirenka vieną arba keletą trečiųjų šalių, 
kurios finansuotų projektą arba vykdytų 
statybą. Sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia 
naują turtą prie perdavimo tinklo ir 
apskritai imasi visų veiksmų siekdamas 
palengvinti investicijos įdiegimą ir 
užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą 
bendro intereso projekto taikymą ir jo 
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techninės priežiūros atlikimą;

Or. en

Pakeitimas 399
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tais atvejais, kai trečioji šalis 
nepasirenkama pagal b punktą, 
nacionalinė reguliavimo institucija arba 
valstybė narė per du mėnesius paskiria 
trečiąją šalį, kuri finansuotų projektą 
arba vykdytų statybas, o projekto rengėjas 
tam pritaria;

Or. en

Pakeitimas 400
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tais atvejais, kai, lyginant su 
įgyvendinimo planu, vėluojama daugiau 
nei dvejus metus, Komisija gali paskelbti 
kvietimą teikti pasiūlymus, kuriuos 
leidžiama teikti bet kuriam projekto 
rengėjui, įgyvendinti projektą 
atsižvelgiant į nustatytą tvarkaraštį. 

Or. en
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Pakeitimas 401
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) šio projekto rengėjas pateikia grupei 
peržiūrėtą planą, kuriuo siekiama 
įgyvendinti projektą laiku. 

Or. en

Pakeitimas 402
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) kai taikomas c punktas, sistemos 
operatorius, kurio teritorijoje naudojamos 
investicijos, įgyvendinimo operatoriui (-
iams) ar investuotojui (-ams) arba 
trečiajai šaliai pateikia investicijai įdiegti 
visą būtiną informaciją, prijungia naują 
turtą prie perdavimo tinklo ir apskritai 
imasi visų veiksmų siekdamas palengvinti 
investicijos įdiegimą ir užtikrina saugų, 
patikimą ir veiksmingą bendro intereso 
projekto taikymą ir jo techninės priežiūros 
atlikimą. 

Or. en

Pakeitimas 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Komisija gali paskelbti kvietimą teikti 
pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet 
kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti 
projektą atsižvelgiant į nustatytą 
tvarkaraštį.

b) tais atvejais, kai Direktyvų 2009/72/EB 
ir 2009/73/EB 22 straipsnio 7 dalies a, b 
arba c punktuose nurodytos priemonės 
taikomos remiantis atitinkamais 
nacionaliniais įstatymais, nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
investicijos būtų padarytos;

Or. en

Pakeitimas 404
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) tais atvejais, kai Direktyvų 
2009/72/EB ir 2009/73/EB 22 straipsnio 
7 dalies a, b arba c punktuose nurodytos 
priemonės taikomos remiantis 
atitinkamais nacionaliniais įstatymais, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad investicijos būtų padarytos;

Or. en

Pakeitimas 405
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) taikant šio straipsnio nuostatas, kitų 
operatorių dalyvavimas yra įmanomas tik 
sutartiniu pagrindu;
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Or. en

Pakeitimas 406
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) taikant šio straipsnio nuostatas, kitų 
operatorių dalyvavimas yra įmanomas tik 
sutartiniu pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 407
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jeigu dėl priežasčių, nepriklausančių 
nuo projekto rengėjo valios, bendro 
intereso projekto objektas, palyginti su 
įgyvendinimo planu, vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti daugiau nei dvejus metus, 
šalys visų pirma gali iš naujo susitarti dėl 
projekto tvarkaraščio, jeigu jam pritaria 
Komisija.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu taikomas terminas „pamatuotas pagrindimas“ yra neaiškus. Nebūtų teisinga 
ieškoti naujų projekto operatorių ar investuotojų, kai sunkumai patiriami ne dėl projekto 
rengėjo kaltės. Todėl reikia pagrįsti pernelyg didelio vėlavimo priežastis. Projekto rengėjas 
turėtų pateikti nuo jo valios nepriklausančių priežasčių įrodymą.
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Pakeitimas 408
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendro intereso projektą iš Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašo galima 
pašalinti taikant 3 straipsnio 1 dalies
antrame sakinyje nustatytą procedūrą, 
jeigu: 

Bendro intereso projektą iš Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašo galima 
pašalinti taikant 3 straipsnio 6a dalies
antrame sakinyje nustatytą procedūrą, 
jeigu:

Or. en

Pakeitimas 409
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal III priedo 6 dalį EPSOT 
pateiktos visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizės rezultatai 
projektui neužtikrina teigiamo rezultato;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 410
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal III priedo 6 dalį EPSOT 
pateiktos visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizės rezultatai 
projektui neužtikrina teigiamo rezultato;

Išbraukta.
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Or. da

Pagrindimas

Sprendimas dėl įtraukimo į bendro intereso projektų sąrašą yra pagrįstas preliminaria 
sąnaudų ir naudos analize. Dėl to turi būti daroma prielaida, kad visų šio sąrašo projektų 
atveju gautas teigiamas rezultatas, išskyrus atvejus, kai sąnaudų ir naudos analizei buvo 
naudojama klaidinga informacija. EPSOT-E neturėtų turėti galimybės atskirai ir savo 
nuožiūra pašalinti iš sąrašo bendro intereso projektus.

Pakeitimas 411
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal III priedo 6 dalį EPSOT 
pateiktos visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizės rezultatai 
projektui neužtikrina teigiamo rezultato;

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Visos energetikos sistemos sąnaudų ir naudos analizė atliekama iki projekto įtraukimo į 
sąrašą.

Pakeitimas 412
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal III priedo 6 dalį EPSOT 
pateiktos visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizės rezultatai 
projektui neužtikrina teigiamo rezultato;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Tam, kad projektai galėtų būti pripažinti bendro intereso projektais, turi būti iš anksto atlikta 
jų sąnaudų ir naudos analizė, apibrėžta 12 straipsnyje, ir pateikti jos rezultatai. Be to, 
projektai neturėtų būti išbraukiami iš bendro intereso projektų sąrašo vien EPSOT nuožiūra.

Pakeitimas 413
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektas nebėra įtrauktas į dešimties 
metų tinklo plėtros planą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 414
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektas nebėra įtrauktas į dešimties 
metų tinklo plėtros planą;

Išbraukta.

Or. da

Pagrindimas

Įtraukiant projektus į Komisijos bendro intereso projektų sąrašą neturėtų būti apsiribojama 
vien tik dešimties metų tinklo plėtros plano projektais, ir todėl neturėtų būti galima išbraukti 
projektą iš šio sąrašo vien dėl to, kad jis nebėra dešimties metų tinklo plėtros plano projektas.

Pakeitimas 415
Algirdas Saudargas
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektas nebėra įtrauktas į dešimties 
metų tinklo plėtros planą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 416
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektas nebėra įtrauktas į dešimties 
metų tinklo plėtros planą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 417
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektas nebėra įtrauktas į dešimties 
metų tinklo plėtros planą; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad projektai galėtų būti pripažinti bendro intereso projektais, turi būti iš anksto atlikta 
jų sąnaudų ir naudos analizė, apibrėžta 12 straipsnyje, ir pateikti jos rezultatai. Be to, 
projektai neturėtų būti išbraukiami iš bendro intereso projektų sąrašo vien EPSOT nuožiūra.
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Pakeitimas 418
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) patirtos išlaidos, kurios 30 proc. 
viršija įgyvendinimo plane tuo pačiu 
laikotarpiu numatytas išlaidas, jeigu šis 
viršijimas negali būti pagrindžiamas 
3 dalyje minimoje metinėje ataskaitoje 
nurodytais pagrįstai netikėtais rinkos 
sąlygų pokyčiais.

Or. en

Pakeitimas 419
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) projektas neįgyvendinamas per 
numatytą ir patvirtintą laikotarpį;

Or. es

Pagrindimas

Įrašyti pašalinimo iš projektų sąrašo priežastis.

Pakeitimas 420
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai. 
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą.

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai. 
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą ir nevaržo galimybių
pasinaudoti supaprastinta leidimų 
išdavimo procedūra, kuri jau vykdoma 
pagal III skyriaus nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 421
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai. 
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą.

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai. 
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą ir nevaržo galimybių 
pasinaudoti supaprastinta leidimų 
išdavimo procedūra, kuri jau vykdoma 
pagal III skyriaus nuostatas. 

Or. en

Pakeitimas 422
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai. 
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą.

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai.
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą, išskyrus atvejus, kai 
sprendimas buvo pagrįstas tyčine apgaule, 
kaip apibrėžta c punkte. 

Or. en

Pakeitimas 423
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai. 
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą.

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai. 
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą ir, jeigu reikia, gali 
būti persvarstytas.

Or. es

Pagrindimas

Korekcinė priemonė siekiant išvengti piktnaudžiavimo Europos fondais.

Pakeitimas 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija 
gali ne ilgesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių. 

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija, 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis, gali ne ilgesniam nei 
vienerių metų laikotarpiui, kurį leidžiama 
du kartus pratęsti, paskirti Europos 
koordinatorių.

Or. en

Pakeitimas 425
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija 
gali ne ilgesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija, 
susitarusi su atitinkamomis valstybėmis 
narėmis, gali ne ilgesniam nei vienerių 
metų laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas dėl Europos koordinatoriaus skyrimo turėtų būti priimtas bendru Komisijos ir 
atitinkamos valstybės narės sutarimu.

Pakeitimas 426
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
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projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija 
gali ne ilgesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija, 
susitarusi su atitinkamomis valstybėmis 
narėmis, gali ne ilgesniam nei vienerių 
metų laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

Or. en

Pakeitimas 427
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija 
gali ne ilgesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija, 
susitarusi su atitinkamomis valstybėmis 
narėmis, gali ne ilgesniam nei vienerių 
metų laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

Or. en

Pakeitimas 428
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) konsultuoja projektų rengėjus dėl 
projekto finansinio paketo; 

Or. en

Pakeitimas 429
Francisco Sosa Wagner



PE487.998v01-00 86/113 AM\900617LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pasiūlyti pašalinti iš bendro intereso 
projektų plano;

Or. es

Pagrindimas

Įrašyti Europos koordinatoriaus įgaliojimus.

Pakeitimas 430
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos koordinatorius pasirenkamas 
atsižvelgiant į jo arba jos patirtį, susijusią 
su tam tikromis užduotimis, kurios jam 
arba jai paskiriamos įgyvendinant tam tikrą 
(-us) projektą (-us).

3. Europos koordinatorius pasirenkamas 
atsižvelgiant į jo arba jos patirtį, susijusią 
su tam tikromis užduotimis, kurios jam 
arba jai paskiriamos įgyvendinant tam tikrą 
(-us) projektą (-us). Prieš paskyrimą 
Europos koordinatorius ar kandidatai į 
šias pareigas turi atsakyti į kompetentingo 
Europos Parlamento komiteto klausimus. 

Or. ro

Pakeitimas 431
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Atitinkamos valstybės narės ir 
Komisija apibrėžia koordinatoriaus 
įgaliojimus, kuriais remdamasis jis gali 
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imtis priemonių, kad būtų palengvintas 
projekto (-ų) įgyvendinimas.

Or. pt

Pakeitimas 432
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Bendro intereso projektų maršrutų 
parinkimas
1) Orientacinius bendro intereso projektų 
maršrutus turi nustatyti valdžios 
institucija arba kita valstybinė tarnyba 
prieš prasidedant leidimų išdavimo 
procesui atskirame procese apsvarsčiusi 
įvairius variantus ir įtraukusi visuomenę. 
Ištiriami ir apsvarstomi bent trys galimai 
tinkamiausi maršruto variantai.
2) Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkami procesai būtų pradėti ir 
užbaigti nedelsiant. Valstybės narės 
atitinkamai grupei reguliariai teikia 
ataskaitą apie procesų eigą.
3) Ši nuostata netaikoma tokiems 
projektams, kurių maršrutą jau numatė 
valdžios institucija arba kita valstybinė 
tarnyba pagal nacionalinius teisės aktus.

Or. de

Pakeitimas 433
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendro intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios nacionalinės svarbos statusas 
ir į šį jų statusą atsižvelgiama taikant 
leidimų išdavimo procedūras, jeigu ir taip, 
kaip šis statusas užtikrinamas 
nacionalinės teisės aktais, kurie taikomi 
atitinkamo tipo energetikos 
infrastruktūrai.

1. Bendro intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios nacionalinės svarbos statusas 
ir į šį jų statusą atsižvelgiama taikant 
leidimų išdavimo procedūras. 

Or. en

Pagrindimas

Bendro intereso projektams turi būti suteiktas aukščiausios nacionalinės svarbos statusas ir į 
šį jų statusą atsižvelgiama taikant leidimų išdavimo procedūras, siekiant pagreitinti leidimų 
išdavimo procesą. Tos valstybės narės, kuriose tokia tvarka nėra numatyta pagal atitinkamus 
nacionalinės teisės aktus, turi parengti teisinius mechanizmus, kurie reikalingi, siekiant 
įgyvendinti tokią nuostatą. 

Pakeitimas 434
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant spartinti leidimų išdavimo 
procedūras ir skatinti visuomenės 
dalyvavimą šio skyriaus nuostatos 
taikomos visiems bendro intereso 
projektams.

1. Siekiant spartinti leidimų išdavimo 
procedūras ir skatinti visuomenės 
dalyvavimą šio skyriaus nuostatos 
taikomos visiems bendro intereso 
projektams, taip pat visiems projektams, 
kurie laikomi reikalingais bendro intereso 
projektų techniniam įgyvendinamumui 
užtikrinti. 

Or. en

Pakeitimas 435
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendro intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios nacionalinės svarbos statusas 
ir į šį jų statusą atsižvelgiama taikant 
leidimų išdavimo procedūras, jeigu ir taip, 
kaip šis statusas užtikrinamas 
nacionalinės teisės aktais, kurie taikomi 
atitinkamo tipo energetikos 
infrastruktūrai.

1. Bendro intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios nacionalinės svarbos statusas 
ir į šį jų statusą atsižvelgiama taikant 
leidimų išdavimo procedūras.

Or. en

Pakeitimas 436
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendro intereso projektams suteikiamas
aukščiausios nacionalinės svarbos
statusas ir į šį jų statusą atsižvelgiama 
taikant leidimų išdavimo procedūras, jeigu 
ir taip, kaip šis statusas užtikrinamas
nacionalinės teisės aktais, kurie taikomi 
atitinkamo tipo energetikos infrastruktūrai. 

1. Bendro intereso projektams turi būti 
suteiktas nacionalinių projektų statusas ir 
į šį jų statusą turi būti atsižvelgiama 
taikant leidimų išdavimo procedūras, be to, 
sprendimas dėl prioritetinio statuso 
priimamas remiantis nacionalinės teisės 
aktais, kurie taikomi atitinkamo tipo 
energetikos infrastruktūrai. 

Or. en

Pakeitimas 437
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priėmus Sąjungos bendro intereso 2. Priėmus Sąjungos bendro intereso 
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projektų sąrašą atitinkamose valstybėse 
narėse nustatomas šių projektų viešasis 
interesas ir jų reikalingumas ir šį 
nustatymą pripažįsta visos atitinkamos 
šalys.

projektų sąrašą atitinkamose valstybėse 
narėse nustatomas šių projektų
reikalingumas energetikos politikos 
požiūriu ir šį nustatymą pripažįsta visos 
atitinkamos šalys. 

Or. en

Pakeitimas 438
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priėmus Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą atitinkamose valstybėse 
narėse nustatomas šių projektų viešasis 
interesas ir jų reikalingumas ir šį nustatymą 
pripažįsta visos atitinkamos šalys.

2. Priėmus Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą atitinkamose valstybėse 
narėse nustatomas šių projektų viešasis 
interesas ir, remiantis sąnaudų ir naudos 
analize, jų reikalingumas ir šį nustatymą 
pripažįsta visos atitinkamos šalys. 

Or. en

Pakeitimas 439
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti veiksmingą su bendro 
intereso projektais susijusių dokumentų 
administracinį tvarkymą, projekto rengėjai 
ir visos susijusios institucijos pasirūpina, 
kad šiems dokumentams būtų taikoma 
pati lengviausia tvarka dėl skiriamų 
išteklių.

3. Siekiant užtikrinti veiksmingą su bendro 
intereso projektais susijusių dokumentų 
administracinį tvarkymą, projekto rengėjai 
ir visos susijusios institucijos pasirūpina, 
kad projektas būtų vertinamas nešališkai 
ir tokiu pačiu būdu kaip ir kiti projektai. 

Or. en
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Pakeitimas 440
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti veiksmingą su bendro 
intereso projektais susijusių dokumentų 
administracinį tvarkymą, projekto rengėjai 
ir visos susijusios institucijos pasirūpina, 
kad šiems dokumentams būtų taikoma pati 
lengviausia tvarka dėl skiriamų išteklių.

3. Siekiant užtikrinti veiksmingą su bendro 
intereso projektais susijusių dokumentų 
administracinį tvarkymą, visos susijusios 
institucijos pasirūpina, kad šiems 
dokumentams būtų taikoma pati 
lengviausia tvarka dėl skiriamų išteklių.

Or. en

Pakeitimas 441
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos laikytis 11 straipsnyje nustatytų 
galutinių terminų ir sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su bendro 
intereso projektų užbaigimu, valstybės 
narės per devynis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos imasi 
priemonių, kad būtų racionalizuotos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros. 
Taikant šias priemones turi būti 
nepažeidžiami Sąjungos teisės aktuose 
nustatyti įpareigojimai.

Siekdamos laikytis 11 straipsnyje nustatytų 
galutinių terminų ir sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su bendro 
intereso projektų užbaigimu, valstybės 
narės imasi priemonių, kad būtų 
racionalizuotos poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros, numatytos nacionalinės teisės 
aktuose arba administracinėse taisyklėse. 
Taikant šias priemones turi būti 
nepažeidžiami Sąjungos teisės aktuose ir 
nacionalinės teisės aktuose nustatyti 
įpareigojimai.

Or. en

Pakeitimas 442
Yannick Jadot
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos laikytis 11 straipsnyje nustatytų 
galutinių terminų ir sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su bendro 
intereso projektų užbaigimu, valstybės 
narės per devynis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos imasi 
priemonių, kad būtų racionalizuotos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros. 
Taikant šias priemones turi būti 
nepažeidžiami Sąjungos teisės aktuose 
nustatyti įpareigojimai.

Siekdamos laikytis 11 straipsnyje nustatytų 
galutinių terminų ir sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su bendro 
intereso projektų užbaigimu, valstybės 
narės per devynis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos imasi 
priemonių, kad būtų racionalizuotos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros, 
visų pirma skiriant pakankamai išteklių ir 
užtikrinant pakankamai gebėjimų. 
Taikant šias priemones turi būti 
nepažeidžiami Sąjungos teisės aktuose 
nustatyti įpareigojimai.

Or. en

Pakeitimas 443
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos laikytis 11 straipsnyje nustatytų 
galutinių terminų ir sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su bendro 
intereso projektų užbaigimu, valstybės 
narės per devynis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos imasi 
priemonių, kad būtų racionalizuotos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros. 
Taikant šias priemones turi būti 
nepažeidžiami Sąjungos teisės aktuose 
nustatyti įpareigojimai.

Siekdamos laikytis 11 straipsnyje nustatytų 
galutinių terminų ir sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su bendro 
intereso projektų užbaigimu, valstybės 
narės per devynis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos imasi 
privalomų priemonių, kad būtų 
racionalizuotos poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros. Taikant šias priemones turi 
būti nepažeidžiami Sąjungos teisės aktuose 
nustatyti įpareigojimai.

Or. de
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Pakeitimas 444
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia 
gaires, skirtas padėti valstybėms narėms 
nustatyti tinkamas priemones ir užtikrinti 
nuoseklų pagal ES teisės aktus bendro 
intereso projektams numatytų poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrų taikymą.

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia 
gaires, skirtas padėti valstybėms narėms 
nustatyti ir įgyvendinti tinkamas priemones 
ir užtikrinti nuoseklų pagal Sąjungos teisės 
aktus bendro intereso projektams numatytų 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų 
taikymą, taip pat vykdo šio reglamento 
įgyvendinimo stebėseną.

Or. en

Pakeitimas 445
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia 
gaires, skirtas padėti valstybėms narėms 
nustatyti tinkamas priemones ir užtikrinti 
nuoseklų pagal ES teisės aktus bendro 
intereso projektams numatytų poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrų taikymą.

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia 
gaires, skirtas padėti valstybėms narėms 
nustatyti tinkamas privalomas priemones ir 
užtikrinti nuoseklų pagal ES teisės aktus 
bendro intereso projektams numatytų 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų 
taikymą.

Or. de

Pakeitimas 446
Yannick Jadot
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į Direktyvos 92/43/EB 6 
straipsnio 4 dalyje ir Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje 
nagrinėjamą poveikį aplinkai, bendro 
intereso projektai laikomi viešo intereso 
projektais ir gali būti laikomi viršesnio 
viešojo intereso projektais, jei tenkinamos 
visos šiose direktyvose numatytos sąlygos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta, nes nereikalinga.

Pakeitimas 447
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija turėtų pateikti nuomonę pagal 
Direktyvą 92/43/EB, ji ir pagal 9 straipsnį 
nustatyta kompetentinga institucija turi 
užtikrinti, kad sprendimas, ar projektas yra
viršesnio viešojo intereso projektas, būtų 
priimtas per laikotarpį, nustatytą pagal 11 
straipsnio 1 dalį.

Jei Komisija turėtų pateikti nuomonę pagal 
Direktyvą 92/43/EB, ji ir pagal 9 straipsnį 
nustatyta kompetentinga institucija turi 
siekti užtikrinti, kad sprendimas dėl to, ar 
projektas gali būti laikomas viršesnio 
viešojo intereso projektu, būtų priimtas per 
laikotarpį, nustatytą pagal 11 straipsnio 
1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi tai susiję su galiojančių teisės aktų reikalavimais, šiuo reglamentu negalima
nustatyti absoliučių terminų, susijusių su jo tinkamu taikymu konkretiems projektams. 
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Pakeitimas 448
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija koordinuoja 
leidimų išdavimo procesą ir, nepažeisdama 
Sąjungos ir tarptautiniuose teisės aktuose 
nustatytų atitinkamų reikalavimų ir
atsižvelgdama į 11 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą galutinį terminą, priima
bendrąjį sprendimą pagal vieną ar kitą 
toliau nurodytą tvarką:

2. Kompetentinga institucija koordinuoja 
leidimų išdavimo procesą ir, nepažeisdama 
Sąjungos ir tarptautiniuose teisės aktuose 
nustatytų atitinkamų reikalavimų, 
užtikrina, kad bendrasis sprendimas būtų 
priimtas.

Bendrasis sprendimas gali apimti įvairius 
pavienius teisiškai privalomus sprendimus, 
kuriuos priima keletas kompetentingų 
institucijų, kurių veiklą turi koordinuoti 
kompetentinga institucija. 

Or. en

Pakeitimas 449
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija koordinuoja 
leidimų išdavimo procesą ir, nepažeisdama 
Sąjungos ir tarptautiniuose teisės aktuose 
nustatytų atitinkamų reikalavimų ir 
atsižvelgdama į 11 straipsnio 1 dalyje
nustatytą galutinį terminą, priima bendrąjį 
sprendimą pagal vieną ar kitą toliau 
nurodytą tvarką:

2. Kompetentinga institucija koordinuoja 
leidimų išdavimo procesą ir, nepažeisdama 
Sąjungos ir tarptautiniuose teisės aktuose 
nustatytų atitinkamų reikalavimų ir 
atsižvelgdama į 11 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą galutinį terminą, priima bendrąjį 
sprendimą toliau nurodyta tvarka:

Or. en
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Pakeitimas 450
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) taikydama integruotą schemą: 
kompetentingos institucijos priimtas 
bendrasis sprendimas yra vienintelis 
privalomas sprendimas, kuris priimamas 
taikant teisės aktų nustatytą leidimų 
išdavimo procedūrą. Jeigu kitos 
institucijos yra susijusios su projektu, 
pastarosios, atsižvelgdamos į 
nacionalinius teisės aktus, gali pareikšti 
savo nuomonę, kuri naudojama taikant 
procedūrą ir į kurią atsižvelgia 
kompetentinga institucija;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 451
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taikydama koordinuotą tvarką: 
bendrasis sprendimas gali apimti įvairius 
pavienius privalomus sprendimus, 
kuriuos priima kompetentinga institucija 
ir kitos susijusios institucijos. 
Kompetentinga institucija kiekvienu 
konkrečiu atveju nustato pagrįstą galutinį 
terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai. Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo 
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 

Išbraukta.
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vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 452
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taikydama koordinuotą tvarką: 
bendrasis sprendimas gali apimti įvairius 
pavienius privalomus sprendimus, 
kuriuos priima kompetentinga institucija 
ir kitos susijusios institucijos. 
Kompetentinga institucija kiekvienu 
konkrečiu atveju nustato pagrįstą galutinį 
terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai. Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo 
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 

Išbraukta.
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tinkamai pagrįsti savo sprendimą. 

Or. en

Pagrindimas

Vykdydamos atitinkamų teisinių garantijų apsaugą, Europos institucijos turėtų turėti 
galimybę taikyti bendrą ir veiksmingą procedūrą, remdamosi „vieno langelio“ (vienas 
koordinatorius) principu ir apibrėždamos griežtus galutinius terminus susijusioms valdžios 
institucijoms. Dėl terminų vėluojant pratęsimo išauga sąnaudos, kurias galiausiai turi 
padengti vartotojas. Integruota schema dar labiau paspartins šį procesą, o koordinuota 
tvarka tebus tik dalinis sprendimas, kuriuo ši problema nebūtų išspręsta iki galo.

Pakeitimas 453
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis 
sprendimas gali apimti įvairius pavienius 
privalomus sprendimus, kuriuos priima 
kompetentinga institucija ir kitos susijusios 
institucijos. Kompetentinga institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju nustato pagrįstą 
galutinį terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai. Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo 
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.

b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis 
sprendimas gali apimti įvairius pavienius 
privalomus sprendimus, kuriuos priima 
kompetentinga institucija ir kitos susijusios 
institucijos. Kompetentinga institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju nustato pagrįstą 
galutinį terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai. Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo 
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.
Koordinuota tvarka gali būti taikoma tik 
ne ilgiau kaip 10 metų po šio reglamento 
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įsigaliojimo trunkančiu pereinamuoju 
laikotarpiu. Integruota schema taikoma 
tik po šio laikotarpio pabaigos. 

Or. en

Pakeitimas 454
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis 
sprendimas gali apimti įvairius pavienius 
privalomus sprendimus, kuriuos priima 
kompetentinga institucija ir kitos susijusios 
institucijos. Kompetentinga institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju nustato pagrįstą 
galutinį terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai. Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo 
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.

b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis 
sprendimas gali apimti įvairius pavienius 
privalomus sprendimus, kuriuos priima 
kompetentinga institucija ir kitos susijusios 
institucijos. Kompetentinga institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju nustato pagrįstą 
galutinį terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai. Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo 
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.
Koordinuota tvarka gali būti taikoma tik 
ne ilgiau kaip 10 metų po šio reglamento 
įsigaliojimo trunkančiu pereinamuoju 
laikotarpiu. Integruota schema taikoma 
tik po šio laikotarpio pabaigos. 

Or. en
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Pakeitimas 455
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis 
sprendimas gali apimti įvairius pavienius 
privalomus sprendimus, kuriuos priima 
kompetentinga institucija ir kitos susijusios 
institucijos. Kompetentinga institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju nustato pagrįstą 
galutinį terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai. Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo 
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.

b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis 
sprendimas gali apimti įvairius pavienius 
privalomus sprendimus, kuriuos priima 
kompetentinga institucija ir kitos susijusios 
institucijos. Kompetentinga institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju nustato pagrįstą 
galutinį terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai. Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo 
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.
Koordinuota tvarka gali būti taikoma tik 
ne ilgiau kaip 5 metus po šio reglamento 
įsigaliojimo trunkančiu pereinamuoju 
laikotarpiu. 

Or. en

Pakeitimas 456
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis 
sprendimas gali apimti įvairius pavienius 
privalomus sprendimus, kuriuos priima 
kompetentinga institucija ir kitos susijusios 
institucijos. Kompetentinga institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju nustato pagrįstą 
galutinį terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai. Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.

b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis 
sprendimas gali apimti įvairius pavienius 
privalomus sprendimus, kuriuos priima 
kompetentinga institucija ir kitos susijusios 
institucijos. Kompetentinga institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju nustato pagrįstą 
galutinį terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai. Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo 
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu vėlesnė pakartotinė 
analizė parodo, kad šis sprendimas 
nepakankamai pagrįstas įrodymais, kuriuos 
pateikė atitinkama institucija. 
Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
būtų laikomasi tarptautiniuose ir Sąjungos 
teisės aktuose nustatytų susijusių 
reikalavimų, ir turi tinkamai pagrįsti savo 
sprendimą, taip pat viešai paskelbti
sprendimą ir jo pagrindimą, įskaitant 
reikšmingus įrodymus. 

Or. en

Pakeitimas 457
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. taikydama bendradarbiavimo tvarką: 
bendrasis sprendimas gali apimti įvairius 
pavienius privalomus sprendimus, 
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kuriuos priima kompetentinga institucija 
ir kitos susijusios institucijos. 
Kompetentinga institucija, 
konsultuodamasi su kitomis 
atitinkamomis institucijomis, kiekvienu 
konkrečiu atveju nustato pagrįstą galutinį 
terminą, per kurį gali būti priimami 
pavieniai sprendimai, ir atitinkamai gautą 
bendrą laikotarpį leidimams išduoti. 
Kompetentinga institucija stebi, kaip 
atitinkamos institucijos laikosi galutinių 
terminų. Jeigu atitinkama institucija 
mano, kad ji iki galutinio termino 
sprendimo nepriims, ta institucija apie tai 
informuoja kompetentingą instituciją ir 
nurodo vėlavimo priežastis. 

Or. en

Pakeitimas 458
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės siekia užtikrinti, kad 
apeliacijos užginčyti materialinį ar 
procesinį bendrojo sprendimo teisėtumą 
būtų nagrinėjamos veiksmingiausiu būdu.

4. Valstybės narės siekia užtikrinti, kad 
apeliacijos užginčyti materialinį ar 
procesinį bendrojo sprendimo teisėtumą 
būtų nagrinėjamos veiksmingiausiu būdu ir 
kad administracinėse arba teisminėse
sistemose, kurioms jos pateiktos, joms 
būtų teikiama pirmenybė. 

Or. en

Pakeitimas 459
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybė narė pasirenka ir taiko tik tą 
2 dalyje nurodytą tvarką, kuria būtų
užtikrinama tinkamesnė bendro intereso 
projektams taikoma tvarka, nei galiojusi
toje valstybėje narėje iki šio reglamento 
taikymo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu užkertamas kelias valstybėms narėms pasirinkti schemą, kuri faktiškai būtų
blogesnė arba neduotų jokių teigiamų rezultatų, palyginti su leidimų išdavimo procedūromis, 
kurios jau taikomos remiantis galiojančia nacionaline tvarka. 

Pakeitimas 460
Amalia Sartori, Mario Mauro

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama padidinti visų susijusių 
suinteresuotųjų šalių veiklos skaidrumą, 
kompetentinga institucija per devynis 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
paskelbia bendro intereso projektams 
taikomų leidimų išdavimo procedūrų 
vadovą. Jeigu reikia, vadovas atnaujinamas 
ir paskelbiamas viešai. Į vadovą įtraukiama 
bent VI priedo 1 dalyje nurodyta
informacija.

1. Siekdama padidinti visų susijusių 
suinteresuotųjų šalių veiklos skaidrumą, 
kompetentinga institucija per devynis 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
paskelbia bendro intereso projektams 
taikomų leidimų išdavimo procedūrų 
vadovą. Jeigu reikia, vadovas atnaujinamas 
ir paskelbiamas viešai. Į vadovą įtraukiama 
bent VI priedo 1 dalyje nurodyta 
informacija. Ši nuostata nepažeidžia 
nacionaliniu lygmeniu galiojančių 
nuostatų dėl skaidrumo ir viešųjų 
konsultacijų tvarkos. 

Or. en

Pagrindimas

Savaime aiškus.
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Pakeitimas 461
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama padidinti visų susijusių 
suinteresuotųjų šalių veiklos skaidrumą, 
kompetentinga institucija per devynis 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
paskelbia bendro intereso projektams 
taikomų leidimų išdavimo procedūrų 
vadovą. Jeigu reikia, vadovas atnaujinamas 
ir paskelbiamas viešai. Į vadovą įtraukiama 
bent VI priedo 1 dalyje nurodyta 
informacija.

1. Siekdama padidinti visų susijusių 
suinteresuotųjų šalių veiklos skaidrumą, 
kompetentinga institucija per devynis 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
paskelbia bendro intereso projektams 
taikomų leidimų išdavimo procedūrų 
vadovą, visapusiškai suderintą su 
atitinkamų valstybių narių nacionaliniais 
teisės aktais. Jeigu reikia, vadovas 
atnaujinamas ir paskelbiamas viešai. Į 
vadovą įtraukiama bent VI priedo 1 dalyje 
nurodyta informacija.

Or. ro

Pakeitimas 462
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo leidimų išdavimo 
proceso pradžios, kaip nustatyta 11 
straipsnio 1 dalies a punkte, projekto 
rengėjas parengia ir kompetentingai 
institucijai pateikia visuomenės 
dalyvavimo koncepciją. Kompetentinga 
institucija per vieną mėnesį prašo iš dalies 
pakeisti visuomenės dalyvavimo 
koncepciją arba ją patvirtina. Į koncepciją 
įtraukiama bent VI priedo 3 dalyje 
nurodyta informacija.

3. Per tris mėnesius nuo leidimų išdavimo 
proceso pradžios, kaip nustatyta 
11 straipsnio 1 dalies a punkte, projekto 
rengėjas parengia ir kompetentingai 
institucijai pateikia visuomenės 
dalyvavimo koncepciją. Kompetentinga 
institucija per vieną mėnesį prašo iš dalies 
pakeisti visuomenės dalyvavimo 
koncepciją arba ją patvirtina. Į koncepciją 
įtraukiama bent VI priedo 3 dalyje 
nurodyta informacija. Projekto rengėjas 
informuoja apie bet kokius svarbius 
patvirtinto kompetentingos institucijos 
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sumanymo, kurį gali reikėti keisti, 
pakeitimus. 

Or. en

Pakeitimas 463
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 
1 dalies a punktą kompetentingai 
institucijai paraiškos dokumentus,
projekto rengėjas arba, jeigu taip nustatyta 
nacionalinės teisės aktais, kompetentinga
institucija organizuoja bent vieną viešą 
konsultaciją. Organizuojant viešą 
konsultaciją VI priedo 2 dalies a punkte 
nurodytos suinteresuotosios šalys 
ankstyvame etape informuojamos apie 
projektą ir nustatoma tinkamiausia vieta 
ar maršrutas ir susiję klausimai, kurie turi 
būti aptarti paraiškos dokumentuose. 
Būtiniausios šios viešos konsultacijos 
ypatybės nurodytos VI priedo 4 dalyje. 
Prieš pateikdamas paraiškos dokumentus 
projekto rengėjas parengia ataskaitą, 
kurioje apibendrina su visuomenės 
dalyvavimu susijusios veiklos rezultatus, 
ir kartu su paraiškos dokumentais 
pateikia ją kompetentingai institucijai, 
kuri į šiuos rezultatus tinkamai atsižvelgia 
priimdama bendrąjį sprendimą.

4. Per tris–šešis mėnesius nuo leidimų 
išdavimo proceso pradžios pagal 11 
straipsnio 1 dalies a punktą projekto 
rengėjas arba, jeigu taip nustatyta 
nacionalinės teisės aktais, kompetentinga 
institucija organizuoja bent vieną viešą 
konsultaciją. Prieš pateikiant paraiškos 
dokumentus projekto rengėjas arba, jeigu 
taip nustatyta nacionalinės teisės aktais, 
kompetentinga institucija organizuoja dar 
vieną viešą konsultaciją, per kurią 
projekto rengėjas informuoja apie 
naujausią padėtį ir nurodo, kokiu mastu 
atsižvelgta į per pirmą konsultaciją 
išsakytas abejones ir argumentus arba 
kodėl į pasiūlymus nebuvo atsižvelgta. 
Visuomenei suteikiama galimybė išsakyti 
nuomonę dėl atnaujintų planų.
Organizuojant viešą konsultaciją VI priedo 
2 dalies a punkte nurodytos 
suinteresuotosios šalys ankstyvame etape 
informuojamos apie projektą, nustatomos 
įvairios techninės galimybės, kaip 
ekologiniu aspektu kuo geriau suplanuoti 
maršrutus, ir susiję klausimai, kurie turi 
būti aptarti paraiškos dokumentuose.

Or. de
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Pakeitimas 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 1
dalies a punktą kompetentingai institucijai 
paraiškos dokumentus, projekto rengėjas 
arba, jeigu taip nustatyta nacionalinės 
teisės aktais, kompetentinga institucija 
organizuoja bent vieną viešą konsultaciją. 
Organizuojant viešą konsultaciją VI priedo 
2 dalies a punkte nurodytos 
suinteresuotosios šalys ankstyvame etape
informuojamos apie projektą ir nustatoma 
tinkamiausia vieta ar maršrutas ir susiję 
klausimai, kurie turi būti aptarti paraiškos 
dokumentuose. Būtiniausios šios viešos 
konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 
4 dalyje. Prieš pateikdamas paraiškos
dokumentus projekto rengėjas parengia
ataskaitą, kurioje apibendrina su 
visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos 
rezultatus, ir kartu su paraiškos 
dokumentais pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kuri į šiuos rezultatus
tinkamai atsižvelgia priimdama bendrąjį 
sprendimą. 

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 
1 dalį kompetentingai institucijai paraiškos 
dokumentus, projekto rengėjas arba, jeigu 
taip nustatyta nacionalinės teisės aktais, 
kompetentinga institucija organizuoja bent 
vieną viešą konsultaciją. Organizuojant 
viešą konsultaciją VI priedo 2 dalies 
a punkte nurodytos suinteresuotosios šalys 
tinkamu metu, kaip apibrėžta procedūrų 
vadove pagal 10 straipsnio 1 dalį, 
informuojamos apie projektą ir susijusius
klausimus, kurie turi būti aptarti paraiškos 
dokumentuose. Būtiniausios šios viešos 
konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 
4 dalyje. Projekto rengėjas kartu su 
paraiškos dokumentais pateikia 
kompetentingai institucijai ataskaitą, 
kurioje apibendrina su visuomenės 
dalyvavimu susijusios veiklos rezultatus ir 
projekto rengėjo pastabas apie šiuos 
rezultatus. Kompetentinga institucija į 
šios ataskaitos turinį tinkamai atsižvelgia 
priimdama bendrąjį sprendimą. 

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos ir net vietos ar maršruto nustatymas ankstyvame etape gali sukelti nenorimų 
pasekmių, pvz., spekuliacijų dėl servitutų ir žemės sklypų, kurios gali kelti grėsmę projektui. 
Tai neturi įtakos nuostatoms dėl skaidrumo ir dėl visuomenės dalyvavimo tinkamu laiku.

Pakeitimas 465
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 1 
dalies a punktą kompetentingai institucijai 
paraiškos dokumentus, projekto rengėjas 
arba, jeigu taip nustatyta nacionalinės 
teisės aktais, kompetentinga institucija 
organizuoja bent vieną viešą konsultaciją. 
Organizuojant viešą konsultaciją VI priedo 
2 dalies a punkte nurodytos 
suinteresuotosios šalys ankstyvame etape 
informuojamos apie projektą ir nustatoma 
tinkamiausia vieta ar maršrutas ir susiję 
klausimai, kurie turi būti aptarti paraiškos 
dokumentuose. Būtiniausios šios viešos 
konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 
4 dalyje. Prieš pateikdamas paraiškos 
dokumentus projekto rengėjas parengia 
ataskaitą, kurioje apibendrina su 
visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos 
rezultatus, ir kartu su paraiškos 
dokumentais pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kuri į šiuos rezultatus tinkamai 
atsižvelgia priimdama bendrąjį sprendimą. 

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 
1 dalies a punktą kompetentingai 
institucijai paraiškos dokumentus, projekto 
rengėjas arba, jeigu taip nustatyta 
nacionalinės teisės aktais, kompetentinga 
institucija organizuoja bent dvi viešas
konsultacijas. Pirmoji konsultacija turėtų 
būti surengta per pirmus šešis mėnesius 
iki paraiškos pateikimo. Organizuojant 
viešas konsultacijas VI priedo 2 dalies 
a punkte nurodytos suinteresuotosios šalys 
ankstyvame etape informuojamos apie 
projektą, įvairius techninius klausimus ir 
nustatoma tinkamiausia vieta ar maršrutas 
ir susiję klausimai, kurie turi būti aptarti 
paraiškos dokumentuose. Būtiniausios šios 
viešos konsultacijos ypatybės nurodytos VI 
priedo 4 dalyje. Prieš pateikdamas 
paraiškos dokumentus projekto rengėjas 
parengia ataskaitą, kurioje apibendrina su 
visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos 
rezultatus, ir kartu su paraiškos 
dokumentais pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kuri į šiuos rezultatus tinkamai 
atsižvelgia priimdama bendrąjį sprendimą. 

Or. en

Pakeitimas 466
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 1 
dalies a punktą kompetentingai institucijai 
paraiškos dokumentus, projekto rengėjas 
arba, jeigu taip nustatyta nacionalinės 
teisės aktais, kompetentinga institucija 
organizuoja bent vieną viešą konsultaciją. 

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 
1 dalies a punktą kompetentingai 
institucijai paraiškos dokumentus, projekto 
rengėjas arba, jeigu taip nustatyta 
nacionalinės teisės aktais, kompetentinga 
institucija organizuoja bent vieną viešą 
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Organizuojant viešą konsultaciją VI priedo 
2 dalies a punkte nurodytos 
suinteresuotosios šalys ankstyvame etape 
informuojamos apie projektą ir nustatoma 
tinkamiausia vieta ar maršrutas ir susiję 
klausimai, kurie turi būti aptarti paraiškos 
dokumentuose. Būtiniausios šios viešos 
konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 
4 dalyje. Prieš pateikdamas paraiškos 
dokumentus projekto rengėjas parengia 
ataskaitą, kurioje apibendrina su 
visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos 
rezultatus, ir kartu su paraiškos 
dokumentais pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kuri į šiuos rezultatus tinkamai 
atsižvelgia priimdama bendrąjį sprendimą. 

konsultaciją. Organizuojant viešą 
konsultaciją VI priedo 2 dalies a punkte 
nurodytos suinteresuotosios šalys 
ankstyvame etape informuojamos apie 
projektą ir nustatoma tinkamiausia vieta ar 
maršrutas ir susiję klausimai, kurie turi būti 
aptarti paraiškos dokumentuose. Viešų 
konsultacijų metu iš pat pradžių laikomasi
technologijų neutralumo principo, t. y. 
apsvarstomos visos technologinės 
galimybės, išvardytos II priedo 1a dalyje, 
arba jų derinys. Būtiniausios šios viešos 
konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 
4 dalyje. Prieš pateikdamas paraiškos 
dokumentus projekto rengėjas parengia 
ataskaitą, kurioje apibendrina su 
visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos 
rezultatus, ir kartu su paraiškos 
dokumentais pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kuri į šiuos rezultatus tinkamai 
atsižvelgia priimdama bendrąjį sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Ankstyvajame projekto etape svarbu užtikrinti, kad projekto rengėjas laikytųsi technologijų
neutralumo principo, nes tai gali palengvinti projekto priėmimą ir tokiu būdu paspartinti jo 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 467
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 1 
dalies a punktą kompetentingai institucijai 
paraiškos dokumentus, projekto rengėjas 
arba, jeigu taip nustatyta nacionalinės 
teisės aktais, kompetentinga institucija 
organizuoja bent vieną viešą konsultaciją. 
Organizuojant viešą konsultaciją VI priedo 
2 dalies a punkte nurodytos 

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 
1 dalies a punktą kompetentingai 
institucijai paraiškos dokumentus, projekto 
rengėjas arba, jeigu taip nustatyta 
nacionalinės teisės aktais, kompetentinga 
institucija organizuoja bent vieną viešą 
konsultaciją. Organizuojant viešą 
konsultaciją VI priedo 2 dalies a punkte 
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suinteresuotosios šalys ankstyvame etape 
informuojamos apie projektą ir nustatoma 
tinkamiausia vieta ar maršrutas ir susiję 
klausimai, kurie turi būti aptarti paraiškos 
dokumentuose. Būtiniausios šios viešos 
konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 
4 dalyje. Prieš pateikdamas paraiškos
dokumentus projekto rengėjas parengia
ataskaitą, kurioje apibendrina su 
visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos 
rezultatus, ir kartu su paraiškos 
dokumentais pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kuri į šiuos rezultatus
tinkamai atsižvelgia priimdama bendrąjį 
sprendimą.

nurodytos suinteresuotosios šalys 
ankstyvame etape informuojamos apie 
projektą ir nustatoma tinkamiausia vieta ar 
maršrutas ir susiję klausimai, kurie turi būti 
aptarti paraiškos dokumentuose. 
Būtiniausios šios viešos konsultacijos 
ypatybės nurodytos VI priedo 4 dalyje.
Projekto rengėjas kartu su paraiškos 
dokumentais pateikia kompetentingai 
institucijai ataskaitą, kurioje apibendrina 
su visuomenės dalyvavimu susijusios 
veiklos rezultatus ir projekto rengėjo 
pastabas apie šiuos rezultatus.
Kompetentinga institucija į šios ataskaitos 
turinį tinkamai atsižvelgia priimdama 
bendrąjį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 468
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 1 
dalies a punktą kompetentingai institucijai 
paraiškos dokumentus, projekto rengėjas 
arba, jeigu taip nustatyta nacionalinės 
teisės aktais, kompetentinga institucija 
organizuoja bent vieną viešą konsultaciją. 
Organizuojant viešą konsultaciją VI priedo 
2 dalies a punkte nurodytos 
suinteresuotosios šalys ankstyvame etape 
informuojamos apie projektą ir nustatoma 
tinkamiausia vieta ar maršrutas ir susiję 
klausimai, kurie turi būti aptarti paraiškos 
dokumentuose. Būtiniausios šios viešos 
konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 
4 dalyje. Prieš pateikdamas paraiškos 
dokumentus projekto rengėjas parengia 
ataskaitą, kurioje apibendrina su 
visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos 

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 1 
dalies a punktą kompetentingai institucijai 
paraiškos dokumentus, projekto rengėjas 
arba, jeigu taip nustatyta nacionalinės 
teisės aktais, kompetentinga institucija 
organizuoja bent vieną viešą konsultaciją. 
Organizuojant viešą konsultaciją VI priedo 
2 dalies a punkte nurodytos 
suinteresuotosios šalys ankstyvame etape 
informuojamos apie projektą ir iškeliami
susiję klausimai, kurie turi būti aptarti 
paraiškos dokumentuose. Būtiniausios šios 
viešos konsultacijos ypatybės nurodytos VI 
priedo 4 dalyje. Prieš pateikdamas 
paraiškos dokumentus projekto rengėjas 
parengia ataskaitą, kurioje apibendrina su 
visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos 
rezultatus, ir kartu su paraiškos 
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rezultatus, ir kartu su paraiškos 
dokumentais pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kuri į šiuos rezultatus tinkamai 
atsižvelgia priimdama bendrąjį sprendimą.

dokumentais pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kuri į šiuos rezultatus tinkamai 
atsižvelgia priimdama bendrąjį sprendimą.

Or. de

Pagrindimas

Dėl nurodymo, pagal kurį maršrutas turi būti nustatomas dalyvaujant visuomenei, taigi kartu 
su visuomene, projekto įgyvendinimas labai pasunkėja. Sunku įsivaizduoti, kad būtų galima 
rasti visas suinteresuotąsias šalis tenkinantį sutarimą dėl maršruto.

Pakeitimas 469
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 1 
dalies a punktą kompetentingai institucijai 
paraiškos dokumentus, projekto rengėjas 
arba, jeigu taip nustatyta nacionalinės 
teisės aktais, kompetentinga institucija 
organizuoja bent vieną viešą konsultaciją. 
Organizuojant viešą konsultaciją VI priedo 
2 dalies a punkte nurodytos 
suinteresuotosios šalys ankstyvame etape 
informuojamos apie projektą ir nustatoma 
tinkamiausia vieta ar maršrutas ir susiję 
klausimai, kurie turi būti aptarti paraiškos 
dokumentuose. Būtiniausios šios viešos 
konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 
4 dalyje. Prieš pateikdamas paraiškos 
dokumentus projekto rengėjas parengia 
ataskaitą, kurioje apibendrina su 
visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos 
rezultatus, ir kartu su paraiškos 
dokumentais pateikia ją kompetentingai 
institucijai, kuri į šiuos rezultatus tinkamai 
atsižvelgia priimdama bendrąjį sprendimą.

4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 
1 dalies a punktą kompetentingai 
institucijai paraiškos dėl statybos leidimo
dokumentus, projekto rengėjas arba, jeigu 
taip nustatyta nacionalinės teisės aktais, 
kompetentinga institucija organizuoja bent 
vieną viešą konsultaciją. Organizuojant 
viešą konsultaciją VI priedo 2 dalies 
a punkte nurodytos suinteresuotosios šalys 
ankstyvame etape informuojamos apie 
projektą ir nustatoma tinkamiausia vieta ar 
maršrutas ir susiję klausimai, kurie turi būti 
aptarti paraiškos dokumentuose. 
Būtiniausios šios viešos konsultacijos 
ypatybės nurodytos VI priedo 4 dalyje. 
Prieš pateikdamas paraiškos dokumentus 
projekto rengėjas parengia ataskaitą, 
kurioje apibendrina su visuomenės 
dalyvavimu susijusios veiklos rezultatus, ir 
kartu su paraiškos dokumentais pateikia ją 
kompetentingai institucijai, kuri į šiuos 
rezultatus tinkamai atsižvelgia priimdama 
bendrąjį sprendimą.
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Or. en

Pakeitimas 470
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu projektai galėtų padaryti didelį 
žalingą poveikį vienoje ar daugiau 
kaimyninių valstybių narių ir jeigu 
taikomas Direktyvos 85/337/EEB 7 
straipsnis ir Espo konvencija, atitinkama
informacija pateikiama kaimyninės 
valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai 
institucijai. Kaimyninės (-ų) valstybės (-ių) 
narės (-ių) kompetentinga institucija 
nurodo, ar ji pageidauja dalyvauti 
atitinkamoje viešų konsultacijų 
procedūroje.

6. Jeigu projektai galėtų padaryti didelį 
žalingą poveikį vienoje ar daugiau 
kaimyninių valstybių narių ir jeigu 
taikomas Direktyvos 85/337/EEB 
7 straipsnis ir Espo konvencija, 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija informaciją, 
kurios reikalaujama pagal 
Direktyvos 85/337/EEB 7 straipsnį ir Espo 
konvenciją, pateikia kaimyninės valstybės 
(-ių) narės (-ių) kompetentingai institucijai. 
Kaimyninės (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) 
kompetentinga institucija nurodo, ar ji 
pageidauja dalyvauti atitinkamoje viešų 
konsultacijų procedūroje.

Or. en

Pakeitimas 471
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projekto rengėjas arba, jeigu taip nustatyta 
nacionalinės teisės aktuose, kompetentinga 
institucija sukuria ir reguliariai atnaujina
projekto svetainę, kurioje skelbia susijusią 
informaciją apie projektą ir kuri turi būti 
susieta su Komisijos svetaine ir atitikti VI 
priedo 5 dalyje nustatytus reikalavimus. 
Slapta komercinė informacija neturi būti 

Projekto rengėjas arba, jeigu taip nustatyta 
nacionalinės teisės aktuose, kompetentinga 
institucija sukuria projekto svetainę, 
kurioje skelbia susijusią informaciją apie 
projektą ir kuri turi būti susieta su 
Komisijos svetaine ir atitikti VI priedo 5 
dalyje nustatytus reikalavimus. Slapta 
komercinė informacija neturi būti 
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atskleidžiama. atskleidžiama.

Or. de

Pagrindimas

Nuolatinis informacijos atnaujinimas projekto svetainėje būtų didžiulė papildoma našta 
projekto rengėjui.

Pakeitimas 472
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projekto rengėjas arba, jeigu taip 
nustatyta nacionalinės teisės aktuose, 
kompetentinga institucija sukuria ir 
reguliariai atnaujina projekto svetainę, 
kurioje skelbia susijusią informaciją apie 
projektą ir kuri turi būti susieta su 
Komisijos svetaine ir atitikti VI priedo 5 
dalyje nustatytus reikalavimus. Slapta 
komercinė informacija neturi būti 
atskleidžiama.

Projekto rengėjas, padedamas 
kompetentingos institucijos, sukuria ir 
reguliariai atnaujina projekto svetainę, 
kurioje skelbia susijusią informaciją apie 
projektą ir kuri turi būti susieta su 
Komisijos svetaine ir atitikti VI priedo 
5 dalyje nustatytus reikalavimus. Slapta 
komercinė informacija neturi būti 
atskleidžiama.

Or. en

Pakeitimas 473
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, projekto rengėjai susijusią 
informaciją skelbia kitomis tinkamomis 
informavimo priemonėmis, kuriomis 
laisvai gali naudotis visuomenė.

Be to, projekto rengėjai susijusią 
informaciją skelbia kitomis tinkamomis 
informavimo priemonėmis, kuriomis 
laisvai gali naudotis visuomenė. Tai apima
ir publikavimą pagal susijusios valstybės 
narės teisės aktus didžiausiuose pagal 
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tiražą regionų ir miestų laikraščiuose, 
kuriuose nurodomi galimi projekto 
maršrutai, kaip nustatyta VI priedo 
4 dalies a punkte. 

Or. en


