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Pakeitimas 474
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimų išdavimo procesas trunka ne 
ilgiau kaip trejus metus ir jį sudaro du 
etapai:

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 475
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimų išdavimo procesas trunka ne 
ilgiau kaip trejus metus ir jį sudaro du 
etapai:

1. Leidimų išdavimo procesą sudaro du 
etapai:

Or. en

Pakeitimas 476
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimų išdavimo procesas trunka ne 
ilgiau kaip trejus metus ir jį sudaro du 
etapai: 

1. Leidimų išdavimo procesą sudaro du 
etapai:

Or. en
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Pakeitimas 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimų išdavimo procesas trunka ne 
ilgiau kaip trejus metus ir jį sudaro du 
etapai:

1. Leidimų išdavimo procesą sudaro du 
etapai:

Or. en

Pakeitimas 478
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimų išdavimo procesas trunka ne 
ilgiau kaip trejus metus ir jį sudaro du 
etapai: 

1. Leidimų išdavimo procesas trunka ne 
ilgiau kaip dvejus metus ir jį sudaro du 
etapai: 

Or. en

Pakeitimas 479
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūra iki paraiškos pateikimo, t. y. 
laikotarpis nuo leidimų išdavimo proceso 
pradžios iki kompetentingai institucijai 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos, neturi viršyti dvejų metų. 

Išbraukta.

Siekiant nustatyti leidimų išdavimo 
proceso pradžią projekto rengėjas (-ai) 
apie projektą raštu praneša atitinkamos (-
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ų) valstybės (-ių) narės (-ių) 
kompetentingai institucijai ir pateikia 
pakankamai išsamius projekto metmenis. 
Ne vėliau nei per dvi savaites nuo 
pranešimo gavimo kompetentinga 
institucija jį priima arba, jeigu nelaiko 
projekto tinkamai parengtu, kad būtų 
galima pradėti leidimų išdavimo procesą, 
raštu atmeta pranešimą. Jeigu pranešimas 
atmetamas, kompetentinga institucija 
pagrindžia savo sprendimą. Data, kurią 
kompetentinga institucija patvirtina 
priimanti pranešimą, laikoma leidimo 
išdavimo proceso pradžia. Jeigu projekte 
dalyvauja dvi ar kelios valstybės narės, 
leidimų išdavimo proceso pradžia laikoma 
data, kurią pranešimą priima paskutinė 
kompetentinga institucija. 

Or. en

Pakeitimas 480
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūra iki paraiškos pateikimo, t. y. 
laikotarpis nuo leidimų išdavimo proceso 
pradžios iki kompetentingai institucijai 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos, neturi viršyti dvejų metų. 

(a) pranešimo procedūra, t. y. laikotarpis 
nuo leidimų išdavimo proceso pradžios iki 
kompetentingai institucijai pateiktų 
paraiškos dokumentų priėmimo dienos, 
neturi viršyti šešių mėnesių. 

Or. en

Pakeitimas 481
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūra iki paraiškos pateikimo, t. y. 
laikotarpis nuo leidimų išdavimo proceso 
pradžios iki kompetentingai institucijai 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos, neturi viršyti dvejų metų.

(a) procedūra iki paraiškos pateikimo, t. y. 
laikotarpis nuo leidimų išdavimo proceso 
pradžios iki kompetentingai institucijai 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos, neturi viršyti aštuoniolikos 
mėnesių.

Or. es

Pagrindimas

Manoma, kad per 18 mėnesių galima skatinti poveikio aplinkai tyrimus ir projekto reklamą ir 
parengti reikiamus pranešimus. Būtinas techninis koregavimas.

Pakeitimas 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūra iki paraiškos pateikimo, t. y. 
laikotarpis nuo leidimų išdavimo proceso 
pradžios iki kompetentingai institucijai 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos, neturi viršyti dvejų metų. 

(a) procedūra iki paraiškos pateikimo, t. y. 
laikotarpis nuo leidimų išdavimo proceso 
pradžios iki kompetentingai institucijai 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos, neturi viršyti dvejų metų. 

Or. en

Pakeitimas 483
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti leidimų išdavimo 
proceso pradžią projekto rengėjas (-ai) apie 
projektą raštu praneša atitinkamos (-ų) 

Siekiant nustatyti leidimų išdavimo 
proceso pradžią projekto rengėjas (-ai) apie 
projektą raštu praneša atitinkamos (-ų) 
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valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai 
institucijai ir pateikia pakankamai išsamius 
projekto metmenis. Ne vėliau nei per dvi 
savaites nuo pranešimo gavimo 
kompetentinga institucija jį priima arba, 
jeigu nelaiko projekto tinkamai parengtu, 
kad būtų galima pradėti leidimų išdavimo 
procesą, raštu atmeta pranešimą. Jeigu 
pranešimas atmetamas, kompetentinga 
institucija pagrindžia savo sprendimą. 
Data, kurią kompetentinga institucija 
patvirtina priimanti pranešimą, laikoma 
leidimo išdavimo proceso pradžia. Jeigu 
projekte dalyvauja dvi ar kelios valstybės 
narės, leidimų išdavimo proceso pradžia 
laikoma data, kurią pranešimą priima 
paskutinė kompetentinga institucija.

valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai 
institucijai ir pateikia pakankamai išsamius 
projekto metmenis. Ne vėliau nei per dvi 
savaites nuo pranešimo gavimo 
kompetentinga institucija jį priima arba
nurodo pareiškėjui, kokios reikia 
papildomos informacijos, konkrečiai 
nurodydama prašomų duomenų pobūdį, 
šaltinį ir ypatumus. Jeigu pranešimas 
atmetamas, kompetentinga institucija 
pagrindžia savo sprendimą. Data, kurią 
kompetentinga institucija patvirtina 
priimanti pranešimą, laikoma leidimo 
išdavimo proceso pradžia. Jeigu projekte 
dalyvauja dvi ar kelios valstybės narės, 
leidimų išdavimo proceso pradžia laikoma 
data, kurią pranešimą priima paskutinė 
kompetentinga institucija. 

Or. en

Pakeitimas 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti leidimų išdavimo 
proceso pradžią projekto rengėjas (-ai) apie 
projektą raštu praneša atitinkamos (-ų) 
valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai 
institucijai ir pateikia pakankamai išsamius 
projekto metmenis. Ne vėliau nei per dvi 
savaites nuo pranešimo gavimo 
kompetentinga institucija jį priima arba, 
jeigu nelaiko projekto tinkamai parengtu, 
kad būtų galima pradėti leidimų išdavimo 
procesą, raštu atmeta pranešimą. Jeigu 
pranešimas atmetamas, kompetentinga 
institucija pagrindžia savo sprendimą. 
Data, kurią kompetentinga institucija 
patvirtina priimanti pranešimą, laikoma 
leidimo išdavimo proceso pradžia. Jeigu 
projekte dalyvauja dvi ar kelios valstybės 

Siekiant nustatyti leidimų išdavimo 
proceso pradžią projekto rengėjas (-ai) apie 
projektą raštu praneša atitinkamos (-ų) 
valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai 
institucijai ir pateikia pakankamai išsamius 
projekto metmenis. Ne vėliau nei per dvi 
savaites nuo pranešimo gavimo 
kompetentinga institucija jį priima arba
nurodo pareiškėjui, kokios reikia 
papildomos informacijos, konkrečiai 
nurodydama prašomų duomenų pobūdį, 
šaltinį ir ypatumus. Jeigu pranešimas 
atmetamas, kompetentinga institucija 
pagrindžia savo sprendimą. Data, kurią 
kompetentinga institucija patvirtina 
priimanti pranešimą, laikoma leidimo 
išdavimo proceso pradžia. Jeigu projekte 
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narės, leidimų išdavimo proceso pradžia 
laikoma data, kurią pranešimą priima 
paskutinė kompetentinga institucija.

dalyvauja dvi ar kelios valstybės narės, 
leidimų išdavimo proceso pradžia laikoma 
data, kurią pranešimą priima paskutinė 
kompetentinga institucija. 

Or. en

Pakeitimas 485
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Teisės aktais nustatyta leidimų 
išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos iki dienos, kurią kompetentinga 
institucija priima bendrąjį sprendimą, 
neturi viršyti vienerių metų. Valstybės 
narės, jeigu laiko esant reikalinga, gali 
nustatyti ankstesnę galutinio termino datą.

(b) Teisės aktais nustatyta leidimų 
išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos iki dienos, kurią kompetentinga 
institucija priima bendrąjį sprendimą, 
neturi viršyti vienerių metų; pagrįstais 
atvejais kompetentinga institucija gali 
pratęsti šį terminą ne ilgesniam nei 2 
metų laikotarpiui. Valstybės narės, jeigu 
laiko esant reikalinga, gali nustatyti 
ankstesnę galutinio termino datą. 

Or. en

Pakeitimas 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Teisės aktais nustatyta leidimų 
išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos iki dienos, kurią kompetentinga 
institucija priima bendrąjį sprendimą, 
neturi viršyti vienerių metų. Valstybės 
narės, jeigu laiko esant reikalinga, gali 

(b) Teisės aktais nustatyta leidimų 
išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos iki dienos, kurią kompetentinga 
institucija priima bendrąjį sprendimą, 
neturi viršyti vienerių metų; pagrįstais 
atvejais kompetentinga institucija gali 
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nustatyti ankstesnę galutinio termino datą. pratęsti šį terminą ne ilgesniam nei 2 
metų laikotarpiui. Valstybės narės, jeigu 
laiko esant reikalinga, gali nustatyti 
ankstesnę galutinio termino datą. 

Or. en

Pakeitimas 487
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Teisės aktais nustatyta leidimų 
išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos iki dienos, kurią kompetentinga 
institucija priima bendrąjį sprendimą, 
neturi viršyti vienerių metų. Valstybės 
narės, jeigu laiko esant reikalinga, gali 
nustatyti ankstesnę galutinio termino datą.

(b) Teisės aktais nustatyta leidimų 
išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos iki dienos, kurią kompetentinga 
institucija priima bendrąjį sprendimą, 
neturi viršyti šešių mėnesių. Valstybės 
narės, jeigu laiko esant reikalinga, gali 
nustatyti ankstesnę galutinio termino datą.

Or. es

Pagrindimas

Manoma, kad tai įmanoma, kadangi jau buvo atliktos viešojo informavimo ir švietimo 
procedūros.

Pakeitimas 488
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Teisės aktais nustatyta leidimų 
išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos iki dienos, kurią kompetentinga 
institucija priima bendrąjį sprendimą, 

(b) Teisės aktais nustatyta leidimų 
išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo 
pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo 
dienos iki dienos, kurią kompetentinga 
institucija priima bendrąjį sprendimą, 
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neturi viršyti vienerių metų. Valstybės 
narės, jeigu laiko esant reikalinga, gali 
nustatyti ankstesnę galutinio termino datą.

neturi viršyti dvejų metų. Valstybės narės, 
jeigu laiko esant reikalinga, gali nustatyti 
ankstesnę galutinio termino datą. 

Or. en

Pakeitimas 489
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies a punktą per vieną 
mėnesį nuo leidimų išdavimo proceso 
pradžios kompetentinga institucija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis 
susijusiomis institucijomis, nustato 
informacijos, kurią teikdamas paraišką dėl 
bendrojo sprendimo turi pateikti projekto 
rengėjas, turinį ir išsamumo lygį. Nustatant 
šiuos duomenis remiamasi VI priedo 1 
dalies e punkte nurodytu kontroliniu 
sąrašu. Šiuo tikslu surengiamas bent vienas 
kompetentingos institucijos ir projekto 
rengėjo ir, jeigu kompetentinga institucija 
laiko esant reikalinga, kitų institucijų ir 
susijusių suinteresuotųjų šalių posėdis. Ne 
vėliau nei po vieno mėnesio nuo posėdžio 
parengiami išsamūs paraiškos metmenys, į 
kuriuos įtraukiami šio posėdžio rezultatai, 
o metmenys nusiunčiami projekto rengėjui 
ir paskelbiami viešai. 

2. Projekto rengėjas (-ai) apie projektą 
raštu praneša atitinkamos (-ų) valstybės (-
ių) narės (-ių) kompetentingai institucijai 
ir pateikia pakankamai išsamius projekto 
metmenis. Per vieną mėnesį nuo 
pranešimo kompetentinga institucija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis 
susijusiomis institucijomis, nustato 
informacijos, kurią teikdamas paraišką dėl 
bendrojo sprendimo turi pateikti projekto 
rengėjas, turinį ir išsamumo lygį. Nustatant 
šiuos duomenis remiamasi VI priedo 
1 dalies e punkte nurodytu kontroliniu 
sąrašu. Šiuo tikslu surengiamas bent vienas 
kompetentingos institucijos ir projekto 
rengėjo ir, jeigu kompetentinga institucija 
laiko esant reikalinga, kitų institucijų ir 
susijusių suinteresuotųjų šalių posėdis. Ne 
vėliau nei po vieno mėnesio nuo posėdžio 
parengiami išsamūs paraiškos metmenys, į 
kuriuos įtraukiami šio posėdžio rezultatai, 
o metmenys nusiunčiami projekto rengėjui. 

Or. en

Pakeitimas 490
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies a punktą per vieną mėnesį 
nuo leidimų išdavimo proceso pradžios 
kompetentinga institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis 
institucijomis, nustato informacijos, kurią 
teikdamas paraišką dėl bendrojo sprendimo 
turi pateikti projekto rengėjas, turinį ir 
išsamumo lygį. Nustatant šiuos duomenis 
remiamasi VI priedo 1 dalies e punkte 
nurodytu kontroliniu sąrašu. Šiuo tikslu 
surengiamas bent vienas kompetentingos 
institucijos ir projekto rengėjo ir, jeigu 
kompetentinga institucija laiko esant 
reikalinga, kitų institucijų ir susijusių 
suinteresuotųjų šalių posėdis. Ne vėliau nei 
po vieno mėnesio nuo posėdžio parengiami 
išsamūs paraiškos metmenys, į kuriuos 
įtraukiami šio posėdžio rezultatai, o 
metmenys nusiunčiami projekto rengėjui ir 
paskelbiami viešai. 

2. Pagal 1 dalies a punktą per vieną mėnesį 
nuo leidimų išdavimo proceso pradžios 
kompetentinga institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis 
institucijomis, nustato informacijos, kurią 
teikdamas paraišką dėl bendrojo sprendimo 
turi pateikti projekto rengėjas, turinį ir 
išsamumo lygį. Nustatant šiuos duomenis 
remiamasi VI priedo 1 dalies e punkte 
nurodytu kontroliniu sąrašu. Šiuo tikslu 
surengiamas bent vienas kompetentingos 
institucijos ir projekto rengėjo ir, jeigu 
kompetentinga institucija laiko esant 
reikalinga, kitų institucijų ir susijusių 
suinteresuotųjų šalių posėdis. Ne vėliau nei 
po vieno mėnesio nuo posėdžio parengiami 
išsamūs paraiškos metmenys, į kuriuos 
įtraukiami šio posėdžio rezultatai, o 
metmenys nusiunčiami projekto rengėjui. 

Or. en

Pakeitimas 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies a punktą per vieną mėnesį 
nuo leidimų išdavimo proceso pradžios 
kompetentinga institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis 
institucijomis, nustato informacijos, kurią 
teikdamas paraišką dėl bendrojo sprendimo 
turi pateikti projekto rengėjas, turinį ir 
išsamumo lygį. Nustatant šiuos duomenis 
remiamasi VI priedo 1 dalies e punkte 
nurodytu kontroliniu sąrašu. Šiuo tikslu 
surengiamas bent vienas kompetentingos 
institucijos ir projekto rengėjo ir, jeigu 

2. Pagal 1 dalies a punktą per vieną mėnesį 
nuo leidimų išdavimo proceso pradžios 
kompetentinga institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis 
institucijomis, nustato informacijos, kurią 
teikdamas paraišką dėl bendrojo sprendimo 
turi pateikti projekto rengėjas, turinį ir 
išsamumo lygį. Nustatant šiuos duomenis 
remiamasi VI priedo 1 dalies e punkte 
nurodytu kontroliniu sąrašu. Šiuo tikslu 
surengiamas bent vienas kompetentingos 
institucijos ir projekto rengėjo ir, jeigu 
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kompetentinga institucija laiko esant 
reikalinga, kitų institucijų ir susijusių 
suinteresuotųjų šalių posėdis. Ne vėliau nei 
po vieno mėnesio nuo posėdžio parengiami 
išsamūs paraiškos metmenys, į kuriuos 
įtraukiami šio posėdžio rezultatai, o 
metmenys nusiunčiami projekto rengėjui ir 
paskelbiami viešai. 

kompetentinga institucija laiko esant 
reikalinga, kitų institucijų ir susijusių 
suinteresuotųjų šalių posėdis. Ne vėliau nei 
po vieno mėnesio nuo posėdžio parengiami 
išsamūs paraiškos metmenys, į kuriuos 
įtraukiami šio posėdžio rezultatai, o 
metmenys nusiunčiami projekto rengėjui. 

Or. en

Pagrindimas

Išsamus informavimas apie paraišką ir posėdžio rezultatus šiame ankstyvame projekto etape 
gali pakenkti projekto įgyvendinimui (pvz., sukeldamas spekuliacijas dėl servitutų ir žemės 
sklypų). 

Pakeitimas 492
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame išsamiame tvarkaraštyje 
atsižvelgiama į 11 straipsnio 2 dalies 
nuostatas, visuomenės dalyvavimo 
koncepciją pagal 10 straipsnio 3 dalį ir 
tokiam projektui tinkamiausią leidimų 
išdavimo procesą. 

Or. en

Pakeitimas 493
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu projektai kerta dviejų ar daugiau 
valstybių narių sienas, susijusių valstybių 

Šiame išsamiame tvarkaraštyje 
atsižvelgiama į 11 straipsnio 2 dalies 
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narių kompetentingos institucijos suderina 
savo tvarkaraščius ir parengia bendrą 
kalendorinį planą.

nuostatas, visuomenės dalyvavimo 
koncepciją pagal 10 straipsnio 3 dalį ir 
tokio projekto konkrečius ypatumus 
geriausiai atitinkantį leidimų išdavimo 
procesą. 
Jeigu projektai kerta dviejų ar daugiau 
valstybių narių sienas, susijusių valstybių 
narių kompetentingos institucijos suderina 
savo tvarkaraščius ir parengia bendrą 
kalendorinį planą. 

Or. en

Pakeitimas 494
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Projekto rengėjas užtikrina paraiškos 
dokumentų išsamumą ir reikiamą kokybę ir 
procedūros iki paraiškos pateikimo 
laikotarpiu kiek įmanoma anksčiau 
pasirūpina gauti kompetentingos 
institucijos nuomonę šiuo klausimu. 
Projekto rengėjas bendradarbiauja su 
kompetentinga institucija siekdamas 
laikytis galutinių terminų ir šio straipsnio 3 
dalyje nustatyto išsamaus tvarkaraščio.

4. Projekto rengėjas užtikrina paraiškos 
dokumentų išsamumą ir reikiamą kokybę ir 
kiek įmanoma anksčiau pasirūpina gauti 
kompetentingos institucijos nuomonę šiuo 
klausimu. Projekto rengėjas 
bendradarbiauja su kompetentinga 
institucija siekdamas laikytis galutinių 
terminų ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyto 
išsamaus tvarkaraščio. 

Or. en

Pakeitimas 495
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Projekto rengėjas užtikrina paraiškos 
dokumentų išsamumą ir reikiamą kokybę ir 

4. Projekto rengėjas užtikrina paraiškos 
dokumentų išsamumą ir reikiamą kokybę ir 
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procedūros iki paraiškos pateikimo 
laikotarpiu kiek įmanoma anksčiau 
pasirūpina gauti kompetentingos 
institucijos nuomonę šiuo klausimu. 
Projekto rengėjas bendradarbiauja su 
kompetentinga institucija siekdamas 
laikytis galutinių terminų ir šio straipsnio 3 
dalyje nustatyto išsamaus tvarkaraščio. 

procedūros iki paraiškos pateikimo 
laikotarpiu kiek įmanoma anksčiau 
pasirūpina gauti kompetentingos 
institucijos nuomonę šiuo klausimu. 
Projekto rengėjas visapusiškai
bendradarbiauja su kompetentinga 
institucija siekdamas laikytis galutinių 
terminų ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyto 
išsamaus tvarkaraščio. 

Or. en

Pakeitimas 496
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Atitinkamos kompetentingos 
institucijos grupės posėdžiuose 
informuoja apie pažangą, daromą vykdant 
leidimo išdavimo procedūras, susijusias 
su bendro intereso projektais. 

Or. en

Pakeitimas 497
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu pasibaigia bendrajam sprendimui 
priimti nustatytas galutinis terminas, 
kompetentinga institucija kompetentingai 
grupei nurodo priemones, kurių imtasi arba 
kurių turi būti imamasi, siekiant kuo 
greičiau užbaigti leidimų išdavimo procesą. 
Grupė gali prašyti kompetentingos 
institucijos reguliariai informuoti apie šioje 

6. Jeigu pasibaigia bendrajam sprendimui 
priimti nustatytas galutinis terminas, 
kompetentinga institucija kompetentingai 
grupei nurodo papildomas priemones, 
kurių imtasi arba kurių turi būti imamasi, 
siekiant kuo greičiau užbaigti leidimų 
išdavimo procesą. Grupė gali prašyti 
kompetentingos institucijos reguliariai 
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srityje daromą pažangą. informuoti apie šioje srityje daromą 
pažangą. 

Or. en

Pakeitimas 498
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Tinklo plėtros planavimas ir bendro 

intereso projektai
(1) Rengiant nacionalinius ir regioninius 
perdavimo tinklų plėtros planus, kurie 
gali būti labai susiję su bendro intereso 
projektais, ir rengiant bendrus perdavimo 
tinklų plėtros planus valstybės narės, 
tiekimo tinklų operatoriai ir elektros 
energijos sektoriaus EPSOT užtikrina, 
kad būtų laikomasi šių būtiniausių 
kriterijų:
– kaip tinklo plėtros planų pagrindą reikia 
imti bent tris įvairius patikimus būsimos 
pasiūlos ir paklausos vystymosi 
scenarijus, patvirtintus reguliavimo 
institucijos;
– šie scenarijai turi būti orientuoti visų 
pirma į valstybėms narėms keliamų 
atsinaujinančiosios energijos dalies 
didinimo, šiltnamio efektų sukeliančių 
dujų išmetimo mažinimo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo tikslų 
laikymąsi;
– šie scenarijai ir kaip pagrindas jiems 
imti duomenys skelbiami pagal 2 dalies 
nuostatas pateikiant reguliavimo 
institucijai;
– reguliavimo institucija, prieš 
patvirtindama šiuos scenarijus, 
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organizuoja bent vieną viešą konsultaciją;
(2) jei išimties tvarka privačių asmens 
arba įmonės duomenų apsaugos interesai 
nėra svarbesni už tinklo plėtros planų 
pagrindų paskelbimo interesą, perdavimo 
tinklų operatoriai paviešina visus 
duomenis, kurie reikalingi 
nepriklausomai ištirti plėtros projektų 
poreikį. Šis įpareigojimas taikomas 
elektros energijos sektoriaus EPSOT dėl 
dešimties metų tinklo plėtros plano 
pagrindų pagal Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 8 straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 499
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. 

1. Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
ilgalaikei darniajai visos energetikos 
sistemos sąnaudų ir naudos analizei 
Sąjungos lygiu, atsižvelgiant į platesnę 
socialinę ir ekonominę bei aplinkosauginę 
energetikos infrastruktūros naudą, atlikti. 
Metodika parengiama skaidriai, oficialiai 
pasitarus su visoms susijusioms 
suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis. 
Metodika rengiama laikantis V priede 
nustatytų principų, o pagal ją numatomi 
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pagrindiniai scenarijai turi būti suderinti 
su Direktyvos 2009/28/EB, kitų 
atitinkamų Sąjungos teisės aktų ir 
2050 m. veiksmų plano ilgalaikiais 
politikos tikslais. Metodikos projektas 
paskelbiamas viešai ir dėl jo pagal 
įprastas Sąjungos procedūras 
organizuojamos viešos konsultacijos. 

Or. en

Pagrindimas

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Pakeitimas 500
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. 

1. Per dvylika mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT, 
oficialiai pasitarę su visoms susijusioms 
suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis,
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, skirtas atlikti II 
priedo 1 dalies a, b ir d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
konkrečiai analizei, kurią taikys projektų 
rengėjai, atlikti, taip pat darniajai visos 
energetikos sistemos sąnaudų ir naudos 
analizei Sąjungos lygiu, kurią taikys 
EPSOT vykdydama savo Sąjungos 



PE487.999v01-00 18/96 AM\900618LT.doc

LT

tinklo dešimties metų plėtros planus. 
Metodika parengiama laikantis V priede 
nustatytų principų ir yra suderinta su IV 
priede nustatytomis taisyklėmis bei 
rodikliais. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal šį reglamentą elektros energijos akumuliavimas nėra reglamentuojama veikla, 
darniosios sąnaudų ir naudos analizės metodika neturėtų būti taikoma II priedo c punkte 
nurodytoms kategorijoms priskiriamiems projektams. 

Pakeitimas 501
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. 

1. Per dvylika mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT, 
oficialiai pasitarę su visoms susijusioms 
suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis,
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, skirtas II priedo 
1 dalies a, b ir d punktuose ir 2 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
bendro intereso projektų konkrečiai 
analizei, kurią taikys projektų rengėjai, 
atlikti, taip pat darniajai visos energetikos 
sistemos sąnaudų ir naudos analizei 
Sąjungos lygiu, kurią taikys EPSOT 
vykdydama savo Sąjungos tinklo 
dešimties metų plėtros planus, atlikti. 
Metodika parengiama laikantis V priede 
nustatytų principų ir yra suderinta su IV 
priede nustatytomis taisyklėmis bei 
rodikliais. 

Or. en
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Pakeitimas 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų.

1. Per dvylika mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. 

Or. en

Pagrindimas

Elektros energijos sektoriaus EPSOT nepakaktų vieno mėnesio metodikai pateikti, nes kai 
kuriais iš V priede nurodytų kriterijų papildomi kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama elektros 
energijos sektoriaus ENTSO tinklo dešimties metų plėtros plane. Be to, būtina, kad metodika 
remtųsi aiškiu teisiniu pagrindu. Vieneri metai yra trumpiausias laikotarpis, reikalingas 
naujoms metodikoms, ypač toms, kuriomis atsižvelgiama į išorės veiksnius, parengti.

Pakeitimas 503
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
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atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. 

atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis 
4 straipsnio 2 dalyje, IV priede ir V priede 
nustatytų principų ir kriterijų. Elektros 
energijos sektoriaus ENTSO ir dujų 
sektoriaus ENTSO konsultuojasi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant infrastruktūros 
naudotojus ir ne perdavimo sistemų 
operatorių projektų rengėjus, ankstyvuose 
metodikos rengimo etapuose. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų konsultuojamasi ir su visiems dujų infrastruktūros 
operatoriams atstovaujančiomis organizacijomis.

Pakeitimas 504
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų.

1. Per keturis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų, visų pirma 
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konsultuojantis su naudotojų grupe, kaip 
nurodyta V priede. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi būtinas bendradarbiavimas ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimas, 4 mėnesiai būtų 
tinkamesnis terminas. Be to, suinteresuotosios šalys turėtų būti įtrauktos į sąnaudų ir naudos 
analizės metodikos rengimą pradiniame etape, taip pat turėtų būti konsultuojamasi su 
naudotojų grupe, atstovaujančia visoms atitinkamoms suinteresuotųjų šalių asociacijoms. 
Naudotojų grupė susitinka bent du kartus prieš ir ENTSO ir ENTSO-G pateikiant metodiką 
agentūrai ir Komisijai (žr. pasiūlytą V priedo naują 13 punktą). 

Pakeitimas 505
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. 

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, taip pat 
standartines skirtingų kategorijų projektų 
išlaidas, be kita ko, taikomas tinklo ir 
rinkos modeliavimui, skirtas II priedo 
1 dalies a–d punktuose ir 2 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamų 
bendro intereso projektų, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus,
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. 

Or. en

Pakeitimas 506
Francisco Sosa Wagner
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. 

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. Metodikos 
projektas paskelbiamas viešai ir dėl jo 
pagal įprastas Sąjungos procedūras 
organizuojamos viešos konsultacijos. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina organizuoti viešas konsultacijas dėl sąnaudų ir naudos analizės metodikos projekto, o 
ne tik paskelbti galutinį metodikos variantą. 

Pakeitimas 507
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
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priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų.

priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų, ypač 
konsultavimosi su atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
kitus infrastruktūros operatorius ir 
atitinkamas jiems atstovaujančias 
organizacijas. 

Or. en

Pakeitimas 508
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. 

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas atlikti II priedo 1 dalies a–
d punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų darniajai visos energetikos 
sistemos sąnaudų ir naudos analizei 
Sąjungos lygiu, atsižvelgiant į platesnę 
socialinę ir ekonominę bei aplinkosauginę 
energetikos infrastruktūros naudą 
regiono mastu. Metodika parengiama 
laikantis V priede nustatytų principų. 

Or. en

Pakeitimas 509
Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui,
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų. 

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas atlikti II priedo 1 dalies a–
d punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų darniajai visos energetikos 
sistemos sąnaudų ir naudos analizei 
Sąjungos lygiu, atsižvelgiant į platesnę 
socialinę ir ekonominę bei aplinkosauginę 
energetikos infrastruktūros naudą 
regiono mastu. Metodika parengiama 
laikantis V priede nustatytų principų. 

Or. en

Pagrindimas

Į šią sąnaudų ir naudos analizę turėtų būti įtraukta ir platesnė ekonominė, socialinė ir 
aplinkosauginė energetikos infrastruktūros nauda, pvz., išvengta tarša anglies dvideginiu ir 
spartesnis atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas į tinklą. 

Pakeitimas 510
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 

1. Per 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
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priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų.

priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis V 
priede nustatytų principų.

Or. fr

Pagrindimas

Nustatytas terminas per trumpas norint atlikti kokybišką analizę; todėl jį reikia pailginti

Pakeitimas 511
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Oficialiai pasitarusi su visoms 
susijusioms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
agentūra per tris mėnesius nuo metodikos 
gavimo dienos dėl jos pateikia nuomonę 
Komisijai. 

2. Oficialiai pasitarusi su visomis 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
agentūra per tris mėnesius nuo metodikos 
gavimo dienos dėl jos pateikia nuomonę 
Komisijai. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme galutinai nustatant sąnaudų ir naudos analizės metodiką ERIBA turėtų 
atlikti strateginį tarpininko vaidmenį tarp EPSOT ir Komisijos. Prieš pradedant sąnaudų ir 
naudos analizės metodiką naudoti kaip orientacinę priemonę, skirtą būsimiems projektams, 
ERIBA turėtų skaidriai įtraukti suinteresuotąsias šalis. Bent jau labai svarbu, kad dėl būtų 
konsultuojamasi su EPF ir gauti atsiliepimai apie metodiką šiuo lygmeniu. 

Pakeitimas 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Oficialiai pasitarusi su visoms 
susijusioms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
agentūra per tris mėnesius nuo metodikos 
gavimo dienos dėl jos pateikia nuomonę 
Komisijai. 

2. Oficialiai pasitarusi su visomis 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
agentūra per tris mėnesius nuo metodikos 
gavimo dienos dėl jos pateikia nuomonę 
Komisijai. 

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas, nepriklausomas ir skaidrus sąnaudų ir naudos analizės metodikos patikrinimas, 
kurį atliktų visi atitinkami dalyviai, yra pagrindinė sąlyga siekiant parengti metodiką, kuri 
būtų tinkama pasiekti numatytiems tikslams. Visos suinteresuotosios šalys, o ne tik 
atitinkamos joms atstovaujančios organizacijos, turėtų turėti galimybę pateikti dėl tokios 
metodikos pastabas, kaip tai paprastai daroma Komisijos, agentūros ir EPSOT jau surengtų 
viešų konsultacijų metu.

Pakeitimas 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Oficialiai pasitarusi su visoms 
susijusioms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
agentūra per tris mėnesius nuo metodikos 
gavimo dienos dėl jos pateikia nuomonę 
Komisijai.

2. Oficialiai pasitarusi su visomis 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
agentūra per tris mėnesius nuo metodikos 
gavimo dienos dėl jos pateikia nuomonę 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 514
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo agentūros 
nuomonės gavimo dienos Komisija 
pareiškia nuomonę dėl metodikos. 

3. Per tris mėnesius nuo agentūros 
nuomonės gavimo dienos Komisija 
pareiškia nuomonę dėl metodikos ir 
pateikia ją kartu su abiem metodikomis 
tvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. ro

Pakeitimas 515
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per tris mėnesius nuo Komisijos 
nuomonės gavimo dienos elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT atitinkamai pritaiko 
savo metodiką ir ją pateikia Komisijai 
patvirtinti.

4. Per tris mėnesius nuo Europos 
Parlamento ir Tarybos patvirtinimo
dienos elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
atitinkamai pritaiko savo metodiką ir ją 
pateikia Komisijai patvirtinti.  

Or. ro

Pakeitimas 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvi savaites nuo Komisijos suteikto 
patvirtinimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
metodiką paskelbia savo svetainėse. Gavę 
prašymą, elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
Komisijai ir agentūrai pateikia atitinkamus 
V priedo 1 dalyje nustatytus ir, 

5. Per dvi savaites nuo Komisijos suteikto 
patvirtinimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
atitinkamas savo metodikas paskelbia savo 
svetainėse. Gavę prašymą, elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
pateikia atitinkamus V priedo 1 dalyje 
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atsižvelgdami į nacionalinės teisės aktus ir 
susijusius konfidencialumo susitarimus, 
pakankamai tikslius įvesties duomenis ir 
kitus susijusius tinklo, apkrovos srautų ir 
rinkos duomenis. Prašymo gavimo dieną 
duomenys turi būti galiojantys. Komisija ir 
agentūra užtikrina, kad jų pareigūnai ar bet 
kuris kita Komisijos ar agentūros reikmėms 
analizę atliekanti ir jai šiuos duomenis 
naudojanti šalis užtikrintų gautų duomenų 
konfidencialumą. 

nustatytus duomenis. Prašymo gavimo 
dieną duomenys turi būti galiojantys. 
Komisija ir agentūra užtikrina, kad jų 
pareigūnai ar bet kuris kita Komisijos ar 
agentūros reikmėms analizę atliekanti ir jai 
šiuos duomenis naudojanti šalis užtikrintų 
gautų duomenų konfidencialumą. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytu pakeitimu siekiama užtikrinti suderinamumą su 12 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 517
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvi savaites nuo Komisijos suteikto 
patvirtinimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
metodiką paskelbia savo svetainėse. Gavę 
prašymą, elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
Komisijai ir agentūrai pateikia atitinkamus 
V priedo 1 dalyje nustatytus ir, 
atsižvelgdami į nacionalinės teisės aktus ir 
susijusius konfidencialumo susitarimus, 
pakankamai tikslius įvesties duomenis ir 
kitus susijusius tinklo, apkrovos srautų ir 
rinkos duomenis. Prašymo gavimo dieną 
duomenys turi būti galiojantys. Komisija ir 
agentūra užtikrina, kad jų pareigūnai ar bet 
kuris kita Komisijos ar agentūros reikmėms 
analizę atliekanti ir jai šiuos duomenis 
naudojanti šalis užtikrintų gautų duomenų 
konfidencialumą.

5. Per dvi savaites nuo Komisijos suteikto 
patvirtinimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
atitinkamas savo metodikas paskelbia savo 
svetainėse. Gavę prašymą, elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
pateikia atitinkamus V priedo 1 dalyje 
nustatytus duomenis. Prašymo gavimo 
dieną duomenys turi būti galiojantys. 
Komisija ir agentūra užtikrina, kad jų 
pareigūnai ar bet kuris kita Komisijos ar 
agentūros reikmėms analizę atliekanti ir jai 
šiuos duomenis naudojanti šalis užtikrintų 
gautų duomenų konfidencialumą. 
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Or. en

Pakeitimas 518
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per dvi savaites nuo Komisijos suteikto 
patvirtinimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
metodiką paskelbia savo svetainėse. Gavę 
prašymą, elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
Komisijai ir agentūrai pateikia atitinkamus 
V priedo 1 dalyje nustatytus ir, 
atsižvelgdami į nacionalinės teisės aktus ir 
susijusius konfidencialumo susitarimus, 
pakankamai tikslius įvesties duomenis ir 
kitus susijusius tinklo, apkrovos srautų ir 
rinkos duomenis. Prašymo gavimo dieną 
duomenys turi būti galiojantys. Komisija ir 
agentūra užtikrina, kad jų pareigūnai ar bet 
kuris kita Komisijos ar agentūros reikmėms 
analizę atliekanti ir jai šiuos duomenis 
naudojanti šalis užtikrintų gautų duomenų 
konfidencialumą. 

5. Per dvi savaites nuo Komisijos suteikto 
patvirtinimo elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
metodiką paskelbia savo svetainėse. Gavę 
prašymą, elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ir dujų sektoriaus EPSOT 
Komisijai ir agentūrai pateikia atitinkamus 
V priedo 1 dalyje nustatytus ir, 
atsižvelgdami į nacionalinės teisės aktus ir 
susijusius konfidencialumo susitarimus, 
pakankamai tikslius įvesties duomenis ir 
kitus susijusius tinklo, apkrovos srautų ir 
rinkos duomenis. Patikrinimo tikslais 
Komisija arba agentūra gali pareikalauti 
pateikti skaičiavimus, kuriais remiantis 
parengti energijos sektoriaus EPSOT ir 
dujų sektoriaus EPSOT atsiųsti duomenų 
rinkiniai. Prašymo gavimo dieną 
duomenys turi būti galiojantys. Komisija ir 
agentūra užtikrina, kad jų pareigūnai ar bet 
kuris kita Komisijos ar agentūros reikmėms 
analizę atliekanti ir jai šiuos duomenis 
naudojanti šalis užtikrintų gautų duomenų 
konfidencialumą. 

Or. en

Pakeitimas 519
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Metodika reguliariai atnaujinama ir 
tobulinama taikant šio straipsnio 1–5 
dalyse nustatytą procedūrą. Oficialiai 
pasitarusi su visoms suinteresuotosioms 
šalims atstovaujančiomis organizacijomis 
ir Komisija, agentūra, tinkamai 
pagrįsdama prašymą ir pateikdama 
tvarkaraštį, gali prašyti atlikti tokius 
atnaujinimus ir patobulinimus. 

6. Metodikos atnaujinamos ir 
tobulinamos, jei reikia, kai skelbiami 
dešimties metų tinklo plėtros planai,
taikant šio straipsnio 1–5 dalyse nustatytą 
procedūrą. 

Or. en

Pakeitimas 520
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Metodika taikoma sąnaudų ir naudos 
analizei, atliekamai pagal visus vėlesnius 
elektros energijos arba dujų sektorių 
dešimties metų tinklo plėtros planus, 
kuriuos elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ar dujų sektoriaus EPSOT parengė 
pagal Reglamento (EB) 714/2009 8 
straipsnį ir Reglamentą (EB) 715/2009.

7. Metodika taikoma sąnaudų ir naudos 
analizei, atliekamai vykdant bendro 
intereso projektų atrankos procedūrą 
pagal 3 straipsnį, tarpvalstybiniu mastu 
paskirstant atitinkamas bendro intereso 
projektų sąnaudas pagal 13 straipsnį ir
pagal visus vėlesnius elektros energijos 
arba dujų sektorių dešimties metų tinklo 
plėtros planus, kuriuos elektros energijos 
sektoriaus EPSOT ar dujų sektoriaus 
EPSOT parengė pagal Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 8 straipsnį ir Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2009. 

Or. en

Pakeitimas 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Metodika taikoma sąnaudų ir naudos 
analizei, atliekamai pagal visus vėlesnius 
elektros energijos arba dujų sektorių 
dešimties metų tinklo plėtros planus, 
kuriuos elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ar dujų sektoriaus EPSOT parengė 
pagal Reglamento (EB) 714/2009 8 
straipsnį ir Reglamentą (EB) 715/2009.

7. Metodika taikoma sąnaudų ir naudos 
analizei, atliekamai pagal visus vėlesnius 
elektros energijos arba dujų sektorių 
dešimties metų tinklo plėtros planus, 
kuriuos elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ar dujų sektoriaus EPSOT parengė 
pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
8 straipsnį ir Reglamentą (EB) 
Nr. 715/2009, ir pagrindiniai sąnaudų ir 
naudos analizės pagal susijusius veiksmų 
planus rezultatai turi būti naudojami 
konsultacijų procese ir teikiant galutines 
dešimties metų tinklo plėtros planų 
ataskaitas. 

Or. en

Pakeitimas 522
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Metodika taikoma sąnaudų ir naudos 
analizei, atliekamai pagal visus vėlesnius 
elektros energijos arba dujų sektorių 
dešimties metų tinklo plėtros planus, 
kuriuos elektros energijos sektoriaus 
EPSOT ar dujų sektoriaus EPSOT parengė 
pagal Reglamento (EB) 714/2009 8 
straipsnį ir Reglamentą (EB) 715/2009. 

7. Metodikos taikomos pagal visus 
vėlesnius elektros energijos arba dujų 
sektorių dešimties metų tinklo plėtros 
planus, kuriuos elektros energijos 
sektoriaus EPSOT ar dujų sektoriaus 
EPSOT parengė pagal Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 8 straipsnį ir Reglamentą 
(EB) Nr. 715/2009, visos energetikos 
sistemos sąnaudų ir naudos analizei 
Sąjungos lygiu. 

Or. en

Pakeitimas 523
Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
kartu pateikia bendros elektros energijos ir 
dujų rinkos ir tinklo modelį, kuris apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą ir 
saugojimą, būtų taikomas I priede 
nurodytiems prioritetiniams koridoriams ir 
sritims ir būtų parengtas laikantis V priede 
nustatytų principų. Šį modelį Komisijai 
patvirtinus pagal šio straipsnio 2–4 dalyse 
nustatytą procedūrą, jis įtraukiamas į 
metodiką. 

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
pateikia savo atitinkamus elektros 
energijos ir dujų rinkos ir tinklo modelius, 
kurie apimtų atitinkamai elektros 
energijos ir dujų perdavimą ir saugojimą, 
būtų taikomi I priede nurodytiems 
prioritetiniams koridoriams ir sritims ir 
būtų parengti laikantis V priede nustatytų 
principų. Šiuos modelius Komisijai 
patvirtinus pagal šio straipsnio 2–4 dalyse 
nustatytą procedūrą, jie įtraukiami į 
atitinkamas jų metodikas. 

Or. en

Pagrindimas

Bendros elektros ir dujų rinkos ir tinklo modelio sąveika toli gražu nėra akivaizdi. Elektros 
energijos ir dujų sektorių modeliai turi būti kuriami atskirai. 

Pakeitimas 524
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai
kartu pateikia bendros elektros energijos ir 
dujų rinkos ir tinklo modelį, kuris apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą ir 
saugojimą, būtų taikomas I priede 
nurodytiems prioritetiniams koridoriams ir 
sritims ir būtų parengtas laikantis V priede 
nustatytų principų. Šį modelį Komisijai 
patvirtinus pagal šio straipsnio 2–4 dalyse 

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT agentūrai, Komisijai, 
Europos Parlamentui ir Tarybai kartu 
pateikia bendros elektros energijos ir dujų 
rinkos ir tinklo modelį, kuris apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą ir 
saugojimą, būtų taikomas I priede 
nurodytiems prioritetiniams koridoriams ir 
sritims ir būtų parengtas laikantis V priede 
nustatytų principų. Šį modelį Komisijai, 
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nustatytą procedūrą, jis įtraukiamas į 
metodiką. 

Europos Parlamentui ir Tarybai
patvirtinus pagal šio straipsnio 2–4 dalyse 
nustatytą procedūrą, jis įtraukiamas į 
metodiką. 

Or. ro

Pakeitimas 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
kartu pateikia bendros elektros energijos ir 
dujų rinkos ir tinklo modelį, kuris apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą ir 
saugojimą, būtų taikomas I priede 
nurodytiems prioritetiniams koridoriams ir 
sritims ir būtų parengti laikantis V priede 
nustatytų principų. Šį modelį Komisijai 
patvirtinus pagal šio straipsnio 2–4 dalyse 
nustatytą procedūrą, jis įtraukiamas į 
metodiką. 

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
kartu pateikia suderintus ir sąveiką 
užtikrinančius elektros energijos ir dujų 
rinkos ir tinklo modelius, kurie apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą ir 
saugojimą, būtų taikomi I priede 
nurodytiems prioritetiniams koridoriams ir 
sritims ir būtų parengti laikantis V priede 
nustatytų principų. Šiuos modelius
Komisijai patvirtinus pagal šio straipsnio 
2–4 dalyse nustatytą procedūrą, jie 
įtraukiami į metodiką. 

Or. en

Pakeitimas 526
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
kartu pateikia bendros elektros energijos ir 

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
kartu pateikia bendros elektros energijos ir 
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dujų rinkos ir tinklo modelį, kuris apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą ir 
saugojimą, būtų taikomas I priede 
nurodytiems prioritetiniams koridoriams ir 
sritims ir būtų parengtas laikantis V priede 
nustatytų principų. Šį modelį Komisijai 
patvirtinus pagal šio straipsnio 2–4 dalyse 
nustatytą procedūrą, jis įtraukiamas į 
metodiką. 

dujų rinkos ir tinklo modelį, kuris apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą, SGD 
terminalus ir saugojimą, būtų taikomas I 
priede nurodytiems prioritetiniams 
koridoriams ir sritims ir būtų parengtas 
laikantis V priede nustatytų principų. Šį 
modelį Komisijai patvirtinus pagal šio 
straipsnio 2–4 dalyse nustatytą procedūrą, 
jis įtraukiamas į metodiką. 

Or. en

Pakeitimas 527
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
kartu pateikia bendros elektros energijos ir 
dujų rinkos ir tinklo modelį, kuris apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą ir 
saugojimą, būtų taikomas I priede 
nurodytiems prioritetiniams koridoriams ir 
sritims ir būtų parengtas laikantis V priede 
nustatytų principų. Šį modelį Komisijai 
patvirtinus pagal šio straipsnio 2–4 dalyse 
nustatytą procedūrą, jis įtraukiamas į 
metodiką.

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
kartu pateikia bendros elektros energijos ir 
dujų rinkos ir tinklo modelį, kuris apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą, SGD 
terminalus ir saugojimą, būtų taikomas I 
priede nurodytiems prioritetiniams 
koridoriams ir sritims ir būtų parengtas 
laikantis V priede nustatytų principų. Šį 
modelį Komisijai patvirtinus pagal šio 
straipsnio 2–4 dalyse nustatytą procedūrą, 
jis įtraukiamas į metodiką. 

Or. en

Pakeitimas 528
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
kartu pateikia bendros elektros energijos ir 
dujų rinkos ir tinklo modelį, kuris apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą ir 
saugojimą, būtų taikomas I priede 
nurodytiems prioritetiniams koridoriams ir 
sritims ir būtų parengtas laikantis V priede 
nustatytų principų. Šį modelį Komisijai 
patvirtinus pagal šio straipsnio 2–4 dalyse 
nustatytą procedūrą, jis įtraukiamas į 
metodiką.

8. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. elektros 
energijos sektoriaus EPSOT ir dujų 
sektoriaus EPSOT Komisijai ir agentūrai 
kartu pateikia bendros elektros energijos ir 
dujų rinkos ir tinklo modelį, kuris apimtų 
elektros energijos ir dujų perdavimą, SGD 
terminalus ir saugojimą, būtų taikomas I 
priede nurodytiems prioritetiniams 
koridoriams ir sritims ir būtų parengtas 
laikantis V priede nustatytų principų. Šį 
modelį Komisijai patvirtinus pagal šio 
straipsnio 2–4 dalyse nustatytą procedūrą, 
jis įtraukiamas į metodiką. 

Or. en

Pakeitimas 529
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamu bendro intereso projektu 
susijusias investicines sąnaudas prisiima 
valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus. 

Su II priedo 1 dalies a, b ir d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamu bendro intereso projektu 
susijusias investicines sąnaudas prisiima 
valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
perdavimo sistemos operatorius (-iai) arba 
perdavimo sistemos projekto rengėjas, o 
šias sąnaudas ta apimtimi, kai jos 
nepadengiamos mokesčiais už elektros 
perdavimą perkrauta linija ar kitais 
mokesčiais, padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą toje (-ose) 
valstybėje (-ėse) narėje(-ėse) nustatytus 
tarifus. 

II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams ankstesnis sakinys 
taikomas tik tada, jei bent vienas projekto 
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rengėjas prašo atitinkamas nacionalines 
valdžios institucijas taikyti šį straipsnį 
visoms ar daliai projekto išlaidų ir jei 
rinkos paklausos vertinimo rezultatai 
parodė, kad negali būti tikimasi, jog 
išlaidos bus padengtos infrastruktūros 
naudotojams mokant nustatytus tarifus. 
Jeigu yra keli projekto rengėjai, 
atitinkamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos nedelsdamos pareikalauja visų 
rengėjų drauge pateikti prašymą skirti 
investicijų pagal šio straipsnio 4 dalį. Šio 
straipsnio nuostatos netaikomos bendro 
intereso projektams, kuriems taikomos 
išimtys pagal Direktyvos 2009/73/EB 
36 straipsnį arba Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 17 straipsnį. 

Or. en

Pakeitimas 530
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamu bendro intereso projektu 
susijusias investicines sąnaudas prisiima 
valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus. 

Su II priedo 1 dalies a, b ir d punktuose
nurodytoms kategorijoms priskiriamu 
bendro intereso projektu susijusias 
investicines sąnaudas prisiima valstybės (-
ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria grynąjį 
teigiamą projekto poveikį, perdavimo 
sistemos operatorius (-iai), o šias 
sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus. 
1a. Su II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamu bendro intereso 
projektu susijusias investicines sąnaudas 
prisiima valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-
ios) patiria grynąjį teigiamą projekto 
poveikį, perdavimo sistemos operatorius (-
iai), reguliuojamų saugojimo atveju –
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sistemos operatorius (-iai) arba SGD 
sistemos operatorius (-iai), o šias sąnaudas 
padengia tinklo naudotojai mokėdami už 
tinklo prieigą nustatytus tarifus. 

Or. en

Pakeitimas 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamu bendro intereso projektu
susijusias investicines sąnaudas prisiima 
valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus. 

Su II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamais bendro intereso projektais, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 
projektus, susijusias V priedo 5 dalyje 
nurodytas sąnaudas prisiima valstybės (-
ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria grynąjį 
teigiamą projekto poveikį, perdavimo 
sistemos operatorius (-iai), o šias sąnaudas 
padengia tinklo naudotojai mokėdami už 
tinklo prieigą nustatytus tarifus. 

Or. en

Pakeitimas 532
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamu bendro intereso projektu 
susijusias investicines sąnaudas prisiima 
valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 

Su II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamu bendro intereso projektu 
susijusias investicines sąnaudas prisiima 
valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
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perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus. 

perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia, jei įmanoma, 
atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę 
padėtį, tinklo naudotojai mokėdami už 
tinklo prieigą nustatytus tarifus. 

Or. ro

Pakeitimas 533
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamu bendro intereso projektu
susijusias investicines sąnaudas prisiima 
valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus.

II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamo
bendro intereso projekto sąnaudas pagal V 
priedo 5 dalį prisiima valstybės (-ių) narės 
(-ių), kuri (-ios) patiria grynąjį teigiamą 
projekto poveikį, perdavimo sistemos 
operatorius (-iai), o šias sąnaudas padengia 
tinklo naudotojai mokėdami už tinklo 
prieigą nustatytus tarifus.

Or. en

Pagrindimas

Priimant sprendimą dėl projekto sąnaudų paskirstymo turėtų būti atsižvelgiama į visas, o ne 
tik investicines, išlaidas, nes kitaip sąnaudų paskirstymas nebus efektyvus.

Pakeitimas 534
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 

Su II priedo 1 dalies a, b ir d punktuose ir 
2 dalies a ir d punktuose nurodytoms 
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priskiriamu bendro intereso projektu 
susijusias investicines sąnaudas prisiima 
valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-ios) patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
perdavimo sistemos operatorius (-iai), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus.

kategorijoms priskiriamu bendro intereso 
projektu susijusias investicines sąnaudas 
prisiima valstybės (-ių) narės (-ių), kuri (-
ios) patiria grynąjį teigiamą projekto 
poveikį, perdavimo sistemos operatorius (-
iai), o šias sąnaudas padengia tinklo 
naudotojai mokėdami už tinklo prieigą 
nustatytus tarifus.

Or. de

Pakeitimas 535
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio nuostatos netaikomos 
investicinėms sąnaudoms, kurios gali būti 
susigrąžintos naudotojams mokant už 
naudojimąsi tinklu pagal Reglamento 
(EB) Nr. 715/2009 13 straipsnį nustatytus 
tarifus. 

Or. en

Pakeitimas 536
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio nuostatos netaikomos 
investicinėms sąnaudoms, kurios gali būti 
susigrąžintos naudotojams mokant už 
naudojimąsi tinklu pagal Reglamento 
(EB) Nr. 715/2009 13 straipsnį nustatytus 
tarifus.

Or. en
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Pagrindimas

Jeigu investicinės sąnaudos gali būti paskirstytos tinklo naudotojams, pvz., remiantis po 
rinkos tyrimo prisiimtais tvirtais įsipareigojimais arba reguliavimo institucijos tvirtais 
įsipareigojimais, sudėtinga sąnaudų paskirstymo procedūra būtų nereikalinga reguliavimo 
našta. 

Pakeitimas 537
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bus atliekama perdavimo sistemos 
operatorių investicinių sąnaudų 
lyginamoji analizė, siekiant nustatyti 
gaires ir geriausias praktikas, kurios 
galėtų užtikrinti, kad išlaidos bus 
prisiimamos veiksmingu būdu. Esant 
didelių nepagrįstų su sąnaudomis 
susijusių skirtumų, Komisija galėtų 
pradėti konkursą, kad būtų užtikrinta 
infrastruktūros statyba 
veiksmingiausiomis sąnaudomis. 

Or. en

Pakeitimas 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
praneša agentūrai ir Komisijai apie 
didelius investicinių sąnaudų 
padidėjimus. Jeigu projekto rengėjas 
tinkamai nepagrindžia tokių padidėjimų, 
Komisija gali paskelbti kvietimą visiems 
projektų rengėjams teikti pasiūlymus 
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vykdyti projektą.

Or. en

Pakeitimas 539
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
bendradarbiaudamos su agentūra, 
nustato atitinkamų rodiklių rinkinį, kad 
būtų galima palyginti įvairių valstybių 
narių projektų rengėjų investicinio 
vieneto sąnaudas. 

Or. en

Pagrindimas

Gairės jau gali būti parengtos bendradarbiaujant nacionalinėms reguliavimo institucijoms. 

Pakeitimas 540
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamo 
bendro intereso projekto rengėjas (-ai) 
visas atitinkamas nacionalines reguliavimo 
institucijas nuolat informuoja apie to 
projekto pažangą ir su juo susijusių 
sąnaudų bei naudos nustatymą. Kai pagal 3 
straipsnį pasirinktas ir II priedo 1 dalies 
a–d punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamas bendro intereso 
projektas yra pakankamai parengtas, 

Jeigu taikomas 1 dalies pirmas sakinys, II 
priedo 1 dalies a, b ir d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamo bendro intereso projekto 
rengėjas (-ai) visas atitinkamas 
nacionalines reguliavimo institucijas nuolat 
informuoja apie to projekto pažangą ir su 
juo susijusių sąnaudų bei naudos 
nustatymą. Kai tokie projektai yra 
pakankamai parengti, projekto rengėjas 
atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo 



PE487.999v01-00 42/96 AM\900618LT.doc

LT

projekto rengėjas atitinkamoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
pateikia prašymą skirti investicijų, įskaitant 
tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymą, ir prie 
jo prideda:

institucijoms pateikia prašymą skirti 
investicijų, įskaitant prašymą priimti 
sprendimą dėl tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo, ir prie jo prideda: 

Or. en

Pakeitimas 541
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamo 
bendro intereso projekto rengėjas (-ai) 
visas atitinkamas nacionalines reguliavimo 
institucijas nuolat informuoja apie to 
projekto pažangą ir su juo susijusių 
sąnaudų bei naudos nustatymą. Kai pagal 3 
straipsnį pasirinktas ir II priedo 1 dalies a–
d punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamas bendro intereso 
projektas yra pakankamai parengtas, 
projekto rengėjas atitinkamoms 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
pateikia prašymą skirti investicijų, įskaitant 
tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymą, ir prie 
jo prideda:

II priedo 1 dalies a, b ir d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamo bendro intereso projekto 
rengėjas (-ai) visas atitinkamas 
nacionalines reguliavimo institucijas nuolat 
informuoja apie to projekto pažangą ir su 
juo susijusių sąnaudų bei naudos 
nustatymą. Kai pagal 3 straipsnį pasirinktas 
ir II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamas bendro intereso projektas yra 
pakankamai parengtas, projekto rengėjas 
atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms pateikia prašymą skirti 
investicijų, įskaitant tarpvalstybinį sąnaudų 
paskirstymą, ir prie jo prideda:

Or. en

Pakeitimas 542
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sąnaudų ir naudos analizę, pagrįstą (a) išsamią sąnaudų ir naudos analizę, 
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pagal 12 straipsnį parengta metodika; ir atliktą projekto rengėjo arba projekto 
rengėjo paskirtos oficialiai pripažintos 
nepriklausomos šalies ir pagrįstą pagal 
12 straipsnį parengta metodika; ir 

Or. en

Pakeitimas 543
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priėmus pirmųjų dešimties metų tinklų 
kūrimo planus remiantis 12 straipsnio 
7 dalyje nurodyta metodika, į a punktą 
įtraukiama atnaujinta EPSOT 
ekonominės naudos analizės rezultatų 
versija, pagrįsta nuo jos paskelbimo 
padarytais pokyčiais. Projekto rengėjas (-
ai) į savo EPSOT sąnaudų ir naudos 
analizės rezultatus taip pat gali įtraukti 
savo pastabas arba papildomus duomenis, 
kurie nepateikti EPSOT analizėje. 

Or. en

Pakeitimas 544
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projekto rengėjas arba įgaliota oficialiai 
pripažinta nepriklausoma šalis, atliekanti 
išsamią sąnaudų ir naudos analizę, visus 
duomenis, naudojamus apskaičiuoti 
sąnaudas ir naudą, pateikia agentūrai, 
kuri juos peržiūri, įvertina ir patvirtina, 
kad pateikta sąnaudų ir naudos analizė 
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atlikta objektyviai ir nešališkai, remiantis 
12 straipsnio 7 dalyje nurodyta metodika. 

Or. en

Pakeitimas 545
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per šešis mėnesius nuo vėliausio prašymo, 
kuris pateikiamas paskutiniajai iš 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų, gavimo datos nacionalinės 
reguliavimo institucijos, pasitarusios su 
susijusiu (-iais) projekto rengėju (-ais), 
priima bendrą sprendimą dėl investicinių 
sąnaudų paskirstymo kiekvienam to 
projekto sistemos operatoriui ir tų sąnaudų 
įtraukimo į tinklo tarifus. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali nuspręsti 
paskirstyti tik dalį sąnaudų arba sąnaudas 
paskirstyti keliems bendro intereso 
projektų rinkiniams.

Per šešis mėnesius nuo vėliausio prašymo, 
kuris pateikiamas paskutiniajai iš 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų, gavimo datos, agentūrai 
patvirtinus projekto rengėjo arba įgaliotos 
oficialiai pripažintos nepriklausomos 
šalies atliktą sąnaudų ir naudos analizę,
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
pasitarusios su susijusiu (-iais) projekto 
rengėju (-ais), priima bendrą sprendimą dėl 
investicinių sąnaudų paskirstymo 
kiekvienam to projekto sistemos 
operatoriui ir tų sąnaudų įtraukimo į tinklo 
tarifus. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali nuspręsti paskirstyti tik dalį 
sąnaudų arba sąnaudas paskirstyti keliems 
bendro intereso projektų rinkiniams.

Or. en

Pakeitimas 546
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nusprendus sąnaudas paskirstyti 
tarpvalstybiniu mastu, atsižvelgiama į 
ekonominio ir socialinio pobūdžio, taip pat 

Nusprendus sąnaudas paskirstyti 
tarpvalstybiniu mastu, atsižvelgiama į 
sąnaudų ir naudos analizę, pagrįstą pagal 
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su aplinka susijusias projekto (-ų) sąnaudas 
ir teikiamą naudą atitinkamose valstybėse 
narėse ir galimą finansinės paramos 
poreikį.

12 straipsnį parengta metodika (t. y.
ekonominio ir socialinio pobūdžio, taip pat 
su aplinka susijusias projekto (-ų) 
sąnaudas), ir teikiamą naudą atitinkamose 
valstybėse narėse ir galimą finansinės 
paramos poreikį.

Or. en

Pakeitimas 547
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nusprendus sąnaudas paskirstyti 
tarpvalstybiniu mastu, atsižvelgiama į 
ekonominio ir socialinio pobūdžio, 
taip pat su aplinka susijusias projekto 
(-ų) sąnaudas ir teikiamą naudą 
atitinkamose valstybėse narėse ir galimą 
finansinės paramos poreikį.

Nusprendus sąnaudas paskirstyti 
tarpvalstybiniu mastu, atsižvelgiama į 
ekonominio pobūdžio projekto (-ų) 
sąnaudas ir teikiamą naudą atitinkamose 
valstybėse narėse ir galimą finansinės 
paramos poreikį.

Or. de

Pakeitimas 548
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie sprendimą nacionalinės reguliavimo 
institucijos nedelsdamos praneša agentūrai 
ir pateikia visą su sprendimu susijusią 
informaciją. Visų pirma iš informacijos turi 
tinkamai paaiškėti priežastys, kuriomis 
remiantis sąnaudos paskirstytos valstybėms 
narėms, pvz., turi būti pateikta:

Apie sąnaudų paskirstymo sprendimą 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
nedelsdamos praneša agentūrai ir pateikia 
visą su sprendimu susijusią informaciją. 
Visų pirma iš informacijos turi tinkamai 
paaiškėti priežastys, kuriomis remiantis 
sąnaudos paskirstytos valstybėms narėms, 
pvz., turi būti pateikta:
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Or. en

Pakeitimas 549
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudų paskirstymo sprendimas yra 
skelbiamas. 

Išlaidų paskirstymo sprendimas yra 
skelbiamas.

Or. en

Pakeitimas 550
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudų paskirstymo sprendimas yra 
skelbiamas.

Sąnaudų paskirstymo sprendimas yra 
skelbiamas. Taikomi Reglamento (EB) 
Nr. 713/2009 19, 20 ir 22 straipsniai. 

Or. en

Pakeitimas 551
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudų paskirstymo sprendimas yra 
skelbiamas. 

Išlaidų paskirstymo sprendimas yra 
skelbiamas.

Or. en
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Pakeitimas 552
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Visų sprendimų kopijas ir visą su 
kiekvienu sprendimu susijusią informaciją 
agentūra nedelsdama perduoda Komisijai. 
Šią informaciją galima perduoti suvestine 
forma. Komisija užtikrina slaptos 
komercinės informacijos konfidencialumą.

7. Visų sprendimų dėl sąnaudų 
paskirstymo kopijas ir visą su kiekvienu 
sprendimu susijusią informaciją agentūra 
nedelsdama perduoda Komisijai. Šią 
informaciją galima perduoti suvestine 
forma. Komisija užtikrina slaptos 
komercinės informacijos konfidencialumą. 

Or. en

Pakeitimas 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Bent du trečdaliai lėšų, teikiamų energijos 
infrastruktūros projektų reikmėms, turi
būti skiriama projektams, susijusiems su 
elektros energijos infrastruktūra.

Or. nl

Pagrindimas

Komisija savo 2011 m. birželio mėn. ataskaitoje visas reikalingas investicijas iki 2020 m. 
įvertino maždaug 200 mlrd. EUR. Iš jų apytiksliai 140 mlrd. EUR reikės elektros energijos 
infrastruktūrai, o 70 mlrd. EUR – dujų infrastruktūrai. Skiriamų finansinių priemonių dydis 
turi būti proporcingas investicijų poreikiui. Du trečdaliai viso turimo biudžeto turi būti 
rezervuoti elektros energijos infrastruktūrai.
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Pakeitimas 554
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus, 
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 
8 dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
14 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 
715/2009 13 straipsnį šiam projektui būtų 
suteiktos atitinkamos paskatos.

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus, 
gamtinių dujų akumuliavimo ir 
suskystintųjų dujų įrenginių projektus,
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 
8 dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
14 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 
715/2009 13 straipsnį šiam projektui būtų 
suteiktos atitinkamos paskatos.

Imant tinklo mokesčius elektros energijos 
akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines įrenginiai, 
gamtinių dujų akumuliavimo įrenginiai ir 
suskystintųjų dujų įrenginiai negali būti 
traktuojami kaip galutiniai vartotojai, kad 
nebūtų sutrikdyta tokių įrenginių 
konkurencija.

Or. de

Pakeitimas 555
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus, 
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 
8 dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
14 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 
715/2009 13 straipsnį šiam projektui būtų 
suteiktos atitinkamos paskatos.

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus, 
gamtinių dujų akumuliavimo ir 
suskystintųjų dujų įrenginių projektus,
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 
8 dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
14 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 
715/2009 13 straipsnį šiam projektui būtų 
suteiktos atitinkamos paskatos.

Jei kalbant apie tinklo mokesčius elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines įrenginiai 
traktuojami kaip galutiniai vartotojai, 
valstybės narės ateityje juos atleidžia nuo 
tokių mokesčių.

Or. de

Pagrindimas

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.
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Pakeitimas 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus,
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 8 
dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 14 
straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
13 straipsnį šiam projektui būtų suteiktos 
atitinkamos paskatos.

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus,
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 
8 dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
14 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 13 straipsnį šiam projektui 
būtų suteiktos atitinkamos paskatos. Ši 
dalis nepažeidžia paskatų sistemų, kurios 
jau numatytos galiojančiuose 
nacionalinės teisės aktuose, nuostatų. 

Or. en

Pagrindimas

Savaime aiškus.

Pakeitimas 557
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus,
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 8 
dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 14 
straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
13 straipsnį šiam projektui būtų suteiktos 
atitinkamos paskatos.

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus,
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, ir 
atsižvelgdamos į tikėtinas būsimas 
energijos vartotojų išlaidas, nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
taikant Direktyvos 2009/72/EB 
37 straipsnio 8 dalį, Direktyvos 
2009/73/EB 41 straipsnio 8 dalį, 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
14 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 13 straipsnį šiam projektui 
būtų suteiktos atitinkamos paskatos. 

Or. en

Pakeitimas 558
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus,
patiriama didesnė rizika, palyginti su 
panašiam infrastruktūros projektui 

1. Jeigu II priedo 1 dalies a, b, d ir
e punktuose, taip pat 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo bendro intereso 
projekto rengėjui plėtojant projektą, statant 
ar eksploatuojant objektus, ar atliekant jų 
techninę priežiūrą, išskyrus elektros 
energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus,
patiriama didesnė rizika, palyginti su 



PE487.999v01-00 52/96 AM\900618LT.doc

LT

paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 8 
dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 14 
straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
13 straipsnį šiam projektui būtų suteiktos 
atitinkamos paskatos.

panašiam infrastruktūros projektui 
paprastai būdinga rizika, ir jeigu šiai rizikai 
netaikoma išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad taikant Direktyvos 
2009/72/EB 37 straipsnio 8 dalį, 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 
8 dalį, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
14 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 13 straipsnį šiam projektui 
būtų suteiktos atitinkamos paskatos.

Or. en

Pakeitimas 559
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimas suteikti šias paskatas 
grindžiamas sąnaudų ir naudos analizės, 
atliktos taikant pagal 12 straipsnį parengtą 
metodiką, rezultatais ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 
daromu teigiamu poveikiu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo technologijomis jūroje ir 
sausumoje susijusi rizika, su daliniu 
sąnaudų padengimu susijusi rizika ir 
plėtros rizika.

2. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimas suteikti šias paskatas 
grindžiamas sąnaudų ir naudos analizės, 
atliktos taikant pagal 12 straipsnį parengtą 
metodiką, rezultatais ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 
daromu teigiamu poveikiu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
rizikai priskiriama su daliniu sąnaudų 
padengimu susijusi rizika ir plėtros rizika.

Or. de
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Pakeitimas 560
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimas suteikti šias paskatas 
grindžiamas sąnaudų ir naudos analizės, 
atliktos taikant pagal 12 straipsnį parengtą 
metodiką, rezultatais ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 
daromu teigiamu poveikiu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto  rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo technologijomis jūroje ir 
sausumoje susijusi rizika, su daliniu 
sąnaudų padengimu suijusi rizika ir plėtros 
rizika.

2. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimas suteikti šias paskatas 
grindžiamas sąnaudų ir naudos analizės, 
atliktos taikant pagal 12 straipsnį parengtą 
metodiką, rezultatais ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 
daromu teigiamu poveikiu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo ir paskirstymo technologijomis
jūroje ir sausumoje susijusi rizika, su 
daliniu sąnaudų padengimu susijusi rizika
ir plėtros rizika.

Or. nl

Pakeitimas 561
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimas suteikti šias paskatas 
grindžiamas sąnaudų ir naudos analizės, 
atliktos taikant pagal 12 straipsnį parengtą
metodiką, rezultatais ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 

2. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimas suteikti šias paskatas 
grindžiamas bendrais sąnaudų ir naudos 
analizės, atliktos taikant atitinkamą
parengtą metodiką, rezultatais ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 
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daromu teigiamu poveikiu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo technologijomis jūroje ir 
sausumoje susijusi rizika, su daliniu 
sąnaudų padengimu susijusi rizika ir 
plėtros rizika.

daromu teigiamu poveikiu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo technologijomis jūroje ir 
sausumoje susijusi rizika, su daliniu 
sąnaudų padengimu susijusi rizika ir 
plėtros rizika.

Or. en

Pakeitimas 562
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimas suteikti šias paskatas 
grindžiamas sąnaudų ir naudos analizės, 
atliktos taikant pagal 12 straipsnį parengtą 
metodiką, rezultatais ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 
daromu teigiamu poveikiu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo technologijomis jūroje ir 
sausumoje susijusi rizika, su daliniu 
sąnaudų padengimu susijusi rizika ir
plėtros rizika.

2. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimas suteikti šias paskatas 
grindžiamas sąnaudų ir naudos analizės, 
atliktos taikant pagal 12 straipsnį parengtą 
metodiką, rezultatais ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 
daromu teigiamu poveikiu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo technologijomis jūroje ir 
sausumoje susijusi rizika, su naujomis 
paskirstymo technologijomis ir su daliniu 
sąnaudų padengimu susijusi rizika, taip pat 
plėtros rizika. 
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Or. en

Pakeitimas 563
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatant paskatą, dėl kurios 
priimamas sprendimas, atsižvelgiama į 
konkretų patiriamos rizikos pobūdį ir 
paskatos priemonė apima:

Išbraukta.

(a) numatomo investavimo taisykles; arba
(b) prieš atiduodant eksploatuoti projekto 
objektą iš tikrųjų patirtų sąnaudų 
pripažinimo taisykles; arba
(c) į projektą investuoto kapitalo 
papildomos grąžos užtikrinimo taisykles; 
arba
(d) bet kokią kitą būtiną ir tinkama 
laikomą priemonę.

Or. xm

Pagrindimas

Paskatos turėtų būti suteikiamos tik nacionalinės valdžios institucijos sprendimu. Paskatų 
pobūdis gali skirtis priklausomai nuo konkrečios valstybių narių tarifų sistemos struktūros, be 
to, jos turėtų būti specialiai parengtos konkretaus projekto poreikiams tenkinti. Taigi bendras 
galimų paskatų sąrašas neatrodo tinkama idėja.

Pakeitimas 564
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatant paskatą, dėl kurios priimamas 
sprendimas, atsižvelgiama į konkretų 

3. Nustatant paskatą, dėl kurios priimamas 
sprendimas, atsižvelgiama į konkretų 
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patiriamos rizikos pobūdį ir paskatos 
priemonė apima:

patiriamos rizikos pobūdį ir paskatos 
priemonė apima, inter alia:

Or. en

Pagrindimas

Numatytų paskatų sąrašas neturėtų apsiriboti tik tuo, kas išvardyta pirmiau, nes tai taptų 
suvaržymu ieškant naujų būdų investicijoms skatinti. 

Pakeitimas 565
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatant paskatą, dėl kurios priimamas 
sprendimas, atsižvelgiama į konkretų 
patiriamos rizikos pobūdį ir paskatos 
priemonė apima:

3. Nustatant paskatą, dėl kurios priimamas 
sprendimas, atsižvelgiama į konkretų 
patiriamos rizikos pobūdį ir paskatos 
priemonė apima, be kita ko: 

Or. en

Pakeitimas 566
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendros metodikos, naudojamos 
vertinant didesnę patiriamą riziką, susijusią 
su investicijomis į elektros energijos ir 
dujų perdavimo projektus, taikymo gaires. 

(b) bendros metodikos, naudojamos 
vertinant didesnę patiriamą riziką, susijusią 
su investicijomis į elektros energijos, dujų 
perdavimo projektus ir projektus kuriant 
išmaniuosius tinklus, taikymo gaires. 

Or. nl
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Pakeitimas 567
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendros metodikos, naudojamos 
vertinant didesnę patiriamą riziką, susijusią 
su investicijomis į elektros energijos ir 
dujų perdavimo projektus, taikymo gaires. 

(b) bendros metodikos, naudojamos 
vertinant didesnę patiriamą riziką, susijusią 
su investicijomis į elektros energijos ir 
dujų perdavimo projektus ir į pažangiųjų 
tinklų projektus, taikymo gaires. 

Or. en

Pakeitimas 568
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendros metodikos, naudojamos 
vertinant didesnę patiriamą riziką, susijusią 
su investicijomis į elektros energijos ir 
dujų perdavimo projektus, taikymo gaires.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 569
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2013 m. liepos 31 d. kiekviena 
nacionalinė reguliavimo institucija 
paskelbia savo metodiką ir kriterijus, 

5. Iki 2013 m. liepos 31 d. kiekviena 
nacionalinė reguliavimo institucija, kuri 
priėmė sprendimą suteikti papildomas 
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taikomus vertinant investicijas į elektros 
energijos ir dujų perdavimo projektus ir 
didesnę su jais susijusią riziką.

paskatas, paskelbia savo metodiką ir 
kriterijus, taikomus vertinant investicijas į 
elektros energijos ir dujų perdavimo 
projektus ir didesnę su jais susijusią riziką.

Or. en

Pakeitimas 570
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2013 m. liepos 31 d. kiekviena 
nacionalinė reguliavimo institucija 
paskelbia savo metodiką ir kriterijus, 
taikomus vertinant investicijas į elektros 
energijos ir dujų perdavimo projektus ir 
didesnę su jais susijusią riziką.

5. Iki 2013 m. liepos 31 d. kiekviena 
nacionalinė reguliavimo institucija 
paskelbia savo metodiką ir kriterijus, 
taikomus vertinant investicijas į elektros 
energijos ir dujų perdavimo projektus bei 
projektus, rengiamus kuriant 
išmaniuosius tinklus, ir didesnę su jais 
susijusią riziką.

Or. nl

Pakeitimas 571
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2013 m. liepos 31 d. kiekviena 
nacionalinė reguliavimo institucija 
paskelbia savo metodiką ir kriterijus, 
taikomus vertinant investicijas į elektros 
energijos ir dujų perdavimo projektus ir 
didesnę su jais susijusią riziką.

5. Iki 2013 m. liepos 31 d. kiekviena 
nacionalinė reguliavimo institucija 
paskelbia savo metodiką ir kriterijus, 
taikomus vertinant investicijas į elektros 
energijos ir dujų perdavimo projektus bei į 
pažangiųjų tinklų projektus ir didesnę su 
jais susijusią riziką. 

Or. en
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Pakeitimas 572
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2013 m. liepos 31 d. kiekviena 
nacionalinė reguliavimo institucija 
paskelbia savo metodiką ir kriterijus, 
taikomus vertinant investicijas į elektros 
energijos ir dujų perdavimo projektus ir 
didesnę su jais susijusią riziką.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 573
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali paskelbti šiame 
straipsnyje pagal Reglamento (EB) 
714/2009 18 straipsnio 1–3 dalis ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 23 
straipsnio 1 dalį nustatytų paskatų teikimo 
gaires.

6. Komisija, bendradarbiaudama su 
ERIBA, paskelbia šiame straipsnyje pagal 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
18 straipsnio 1–3 dalis ir Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 23 straipsnio 1 dalį nustatytų 
paskatų teikimo gaires, jei reikia, 
atsižvelgdama į nacionalinius ypatumus. 

Or. en

Pakeitimas 574
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali paskelbti šiame 
straipsnyje pagal Reglamento (EB) 
714/2009 18 straipsnio 1–3 dalis ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 23 
straipsnio 1 dalį nustatytų paskatų teikimo 
gaires.

6. Komisija paskelbia šiame straipsnyje 
pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 18 
straipsnio 1–3 dalis ir Reglamento 
(EB) Nr. 715/2009 23 straipsnio 1 dalį 
nustatytų paskatų teikimo gaires. Visų 
pirma reikia atsižvelgti į papildomos 
grąžos užtikrinimo taisykles, kaip 
nustatyta šio straipsnio 3 dalies c punkte.

Or. de

Pakeitimas 575
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali paskelbti šiame 
straipsnyje pagal Reglamento (EB) 
714/2009 18 straipsnio 1–3 dalis ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 23 
straipsnio 1 dalį nustatytų paskatų teikimo 
gaires.

6. Komisija gali paskelbti paskatų teikimo 
gaires pagal Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 18 straipsnio 1–3 dalis ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
23 straipsnio 1 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi galimybė teikti paskatas naujos infrastruktūros kūrimui jau yra numatyta 
Reglamente (EB) Nr. 715/2009, straipsnyje neturėtų būti apsiribota tik šiame straipsnyje 
nurodytais bendro intereso projektais.

Pakeitimas 576
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali paskelbti šiame 
straipsnyje pagal Reglamento (EB) 
714/2009 18 straipsnio 1–3 dalis ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 23 
straipsnio 1 dalį nustatytų paskatų teikimo 
gaires.

6. Komisija paskelbia šiame straipsnyje 
pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
18 straipsnio 1–3 dalis ir Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 23 straipsnio 1 dalį nustatytų 
paskatų teikimo gaires.

Or. ro

Pakeitimas 577
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Veiklos koordinavimas 

1. Siekiant užtikrinti patikimą ir 
veiksmingą Sąjungos energetikos 
infrastruktūros, įskaitant bendro intereso 
projektus, veikimą, agentūra per 
6 mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos pateikia Komisijai 
atitinkamų pasiūlymų dėl tinkamo veiklos 
koordinavimo tikruoju laiku formos ir 
įgyvendinimo.
2. Pasiūlymuose nurodoma:
a) visos veiklos specifikacijos, aiškiai 
nurodant, kokią informaciją turi rinkti ir 
kokia informacija turi dalintis visi 
kiekvienos sujungtų tinklų zonos 
tarpusavyje sujungtų perdavimo sistemų
operatoriai;
b) valdymo modeliai, įskaitant nuosavybę;
c) įgyvendinimo grafikai. 
3. Per 6 mėnesius nuo pasiūlymų gavimo 
dienos Komisija konsultuojasi su visomis 
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atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis 
ir paskelbia pagrįstą nuomonę dėl 
pasiūlymų. 
4. Per 3 mėnesius nuo agentūros 
nuomonės gavimo dienos Komisija 
nurodo ENTSO-E ir ENTSO-G pradėti 
įgyvendinti atitinkamą veiklos 
koordinavimą.
5. 2a straipsnyje nurodyta veiklos 
informacija prieinama tikruoju laiku 
visiems tarpusavyje sujungtos sistemos 
operatoriams ir agentūrai. Kiekvienas 
sistemos operatorius paskiria kontaktinį 
centrą, atsakingą už atsakymą į agentūros 
ar kitų sistemos operatorių pateiktus 
tokios informacijos prašymus.
6. Po 2 metų įgyvendinimo laikotarpio
Agentūra atlieka koordinavimo 
mechanizmo vertinimą. 

Or. en

Pakeitimas 578
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Veiklos koordinavimas 

1. Siekiant užtikrinti patikimą ir 
veiksmingą Sąjungos energetikos 
infrastruktūros, įskaitant bendro intereso 
projektus, veikimą, ENTSO-E ir
ENTSOG per šešis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos pateikia 
agentūrai ir Komisijai atitinkamų 
pasiūlymų dėl tinkamo veiklos 
koordinavimo tikruoju laiku formos ir 
įgyvendinimo. Pasiūlymai gali būti 
parengti kaip konkrečios ir privalomos 
tinklo kodeksų nuostatos, kurios turi būti 
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patvirtintos vadovaujantis galiojančia 
tvarka. 
2. Pasiūlymuose nurodoma:
a) visos veiklos specifikacijos, aiškiai 
nurodant, kokią informaciją turi rinkti ir 
kokia informacija turi dalintis visi 
kiekvienos sujungtų tinklų zonos 
tarpusavyje sujungtų perdavimo sistemų 
operatoriai;
b) valdymo modeliai, įskaitant nuosavybę; 
c) įgyvendinimo grafikai. 
3. Per 3 mėnesius nuo pasiūlymų gavimo 
dienos agentūra paskelbia pagrįstą 
nuomonę dėl pasiūlymų.
4. Per 3 mėnesius nuo agentūros 
nuomonės gavimo dienos Komisija 
nurodo ENTSO-E ir ENTSO-G pradėti 
įgyvendinti atitinkamą veiklos 
koordinavimą.
5. 2a straipsnyje nurodyta veiklos 
informacija prieinama tikruoju laiku 
visiems tarpusavyje sujungtos sistemos 
operatoriams ir agentūrai. Kiekvienas 
sistemos operatorius paskiria kontaktinį 
centrą, atsakingą už atsakymą į agentūros 
ar kitų sistemos operatorių pateiktus 
tokios informacijos prašymus.

Or. en

Pagrindimas

Dėl vis didėjančio tinklo sudėtingumo ir tarpusavio priklausomybės reikia Europos lygmens 
sistemų veiklos koordinavimo, kad tikruoju laiku būtų renkama informacija apie elektros ir 
dujų tarpvalstybinius srautus, jų sąlygines kainas, siekiant, kad Komisija, valstybės narės, 
reguliuotojai ir perdavimo sistemų operatoriai turėtų naudingus duomenis, kurių reikia 
siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą infrastruktūros tinklų eksploatavimą ir planavimą 
ateityje. 

Pakeitimas 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Veiklos koordinavimas

1. Siekiant užtikrinti patikimą ir 
veiksmingą Sąjungos energetikos 
infrastruktūros, įskaitant bendro intereso 
projektus, veikimą, ENTSO-E ir 
ENTSOG per šešis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos pateikia 
agentūrai ir Komisijai atitinkamų 
pasiūlymų dėl tinkamo veiklos 
koordinavimo tikruoju laiku formos ir 
įgyvendinimo, atsižvelgiant į skirtingų 
regionų veiklos reikalavimus.
2. Pasiūlymuose nurodoma: 
a) visos veiklos specifikacijos, aiškiai 
nurodant, kokią informaciją turi rinkti ir 
kokia informacija turi dalintis visi 
kiekvienos sujungtų tinklų zonos 
tarpusavyje sujungtų perdavimo sistemų 
operatoriai;
b) įgyvendinimo grafikai. 
3. Per 3 mėnesius nuo pasiūlymų gavimo 
dienos agentūra paskelbia pagrįstą 
nuomonę dėl pasiūlymų. 
4. Per 3 mėnesius nuo agentūros 
nuomonės gavimo dienos Komisija 
nurodo ENTSO-E ir ENTSO-G pradėti 
įgyvendinti atitinkamą veiklos 
koordinavimą. 
5. 2a straipsnyje nurodyta veiklos 
informacija prieinama tikruoju laiku 
visiems tarpusavyje sujungtos sistemos 
operatoriams ir agentūrai. Kiekvienas 
sistemos operatorius paskiria kontaktinį 
centrą, atsakingą už atsakymą į agentūros 
ar kitų sistemos operatorių pateiktus 
tokios informacijos prašymus. 

Or. en
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Pagrindimas

Nors ir remiant sumanymą realiuoju laiku koordinuoti perdavimo sistemos operatorių veiklą, 
teisinę atsakomybę už energijos tiekimo saugumą ir saugų sistemos veikimą turi prisiimti 
valstybės narės ir jų perdavimo sistemos operatoriai. Turi būti atsižvelgta į didžiulius 
perdavimo sistemų eksploatavimo reikalavimų skirtumus. Be to, dabartiniuose Europos teisės 
aktuose numatyta pakankamai reikalavimų dėl perdavimo sistemų operatorių valdymo ir 
atsakomybės.

Pakeitimas 580
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus -15 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-15 straipsnis 

Projektams, kuriems pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį ar Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį suteikta 
išimtis, negali gauti Sąjungos finansinės 
pagalbos pagal (Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė).

Or. en

Pagrindimas

Bendro intereso projektams finansinės pagalbos skyrimo nuostatos iš dalies sutampa su 
nuostatomis dėl išimčių pagal Direktyvos 2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 17 straipsnį. Visų pirma papildoma finansinė pagalba gali turėti įtakos naujos 
infrastruktūros amortizacijos laikotarpiui ir tokiu būdu sprendimui dėl išimties suteikimo. Dėl 
to projektams, kuriems taikoma išimtis, neturėtų būti suteikta teisė į finansinę paramą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 

Pakeitimas 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų atitiktis Sąjungos finansinės 
pagalbos skyrimo kriterijams 

Išbraukta.

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti
Sąjungos finansinę paramą ir šiuo tikslu 
numatyti dotacijas tyrimams ir finansines 
priemones pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas.
2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso 
projektams, išskyrus elektros energijos 
akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus, 
galima taip pat skirti Sąjungos finansinę 
paramą ir šiuo tikslu numatyti dotacijas 
darbams pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas, jeigu jie įgyvendinami pagal 5 
straipsnio 6 dalies b punkte nurodytą 
procedūrą ar atitinka šiuos kriterijus:
a) pagal 13 straipsnio 4 dalies a punktą 
atlikus konkretaus projekto sąnaudų ir 
naudos analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį, pvz., susijusį su tiekimo saugumu, 
solidarumu ar naujovėmis; ir 
b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą 
dėl paskatų ir jų pagrindimo; ir
c) dėl projekto pagal 13 straipsnį priimtas 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
sprendimas, arba, jei tai projektai, 
kuriems pagal Direktyvos 2009/73/EB 36 
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straipsnį arba Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 17 straipsnį suteikta išimtis, 
kompetentingos nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir agentūra pareiškė nuomonę 
dėl projekto komercinio perspektyvumo.
3. II priedo 1 dalies e punkte ir 4 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamiems 
bendro intereso projektams galima taip 
pat skirti Sąjungos finansinę paramą ir 
šiuo tikslu numatyti dotacijas darbams 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas, jeigu atitinkamo projekto 
rengėjai gali aiškiai įrodyti didelį teigiamą 
išorės veiksnių poveikį ir jų komercinio 
perspektyvumo stoką.

Or. en

Pagrindimas

Energetikos gairėse turėtų būti numatyti bendro intereso projektai, kurie turėtų būti 
įgyvendinti iki 2020 m. Todėl svarbu, kad gairės būtų priimtos kuo greičiau. Projektų atitiktis 
Sąjungos finansinės pagalbos skyrimo kriterijams pagal EITP reglamentą turėtų būti 
nustatoma neperžengiant EITP reglamento taikymo srities. Tokiu būdu būtų galima 
nuosekliau taikyti ne tik ES finansavimo priemones, prieinamas po DFP užbaigimo, bet ir 
finansavimo priemones bendro intereso projektams, kurie turėtų būti finansuojami per EITP. 

Pakeitimas 582
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų atitiktis Sąjungos finansinės 
pagalbos skyrimo kriterijams

Projektų atitiktis Sąjungos finansinės 
pagalbos skyrimo kriterijams ir jos 
skyrimo sąlygos

Or. en
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Pakeitimas 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti 
Sąjungos finansinę paramą ir šiuo tikslu 
numatyti dotacijas tyrimams ir finansines 
priemones pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Energetikos gairėse turėtų būti numatyti bendro intereso projektai, kurie turėtų būti 
įgyvendinti iki 2020 m. Todėl svarbu, kad gairės būtų priimtos kuo greičiau. Projektų atitiktis 
Sąjungos finansinės pagalbos skyrimo kriterijams pagal EITP reglamentą turėtų būti 
nustatoma neperžengiant EITP reglamento taikymo srities. Tokiu būdu būtų galima 
nuosekliau taikyti ne tik ES finansavimo priemones, prieinamas po DFP užbaigimo, bet ir 
finansavimo priemones bendro intereso projektams, kurie turėtų būti finansuojami per EITP.

Pakeitimas 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

1. II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti 
Sąjungos finansinę pagalbą ir šiuo tikslu 
numatyti dotacijas tyrimams ir finansines 
priemones pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė] 
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nuostatas, jei jie vykdomi atitinkamose 
dujų infrastruktūros sektorių dalyse, 
kuriose pagal Direktyvą 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių yra įdiegtos veiklos rūšių 
atskyrimo nuostatos, įskaitant projektus 
tose valstybėse narėse, kuriose šiuo 
atžvilgiu yra taikomos nukrypti 
leidžiančios nuostatos.
II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu įgyvendinti Trečiąjį energetikos liberalizavimo dokumentų rinkinį, ypač dujų 
rinkoje, taip pat užtikrinti, kad būtų atskirta dujų gavybos ir tiekimo veikla bei atsieti esami 
monopoliniai tinklai. Tai galimai palengvinti nustatant būtiną sąlygą, kad Sąjungos finansinę 
pagalbą galima skirti tik valstybėse narėse, kuriose įgyvendinamas veiksmingos nuosavybės 
atskyrimo priemonės, vykdomiems bendro intereso projektų kategorijai priskiriamiems dujų 
infrastruktūros sektoriaus projektams.

Pakeitimas 585
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines 
priemones pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė,] 

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas.
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nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 586
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas. 
Finansinės priemonės turi būti 
parenkamos atsižvelgiant į projektą. Ne 
visos finansavimo galimybės būtinai turi 
būti pritaikomos kiekvienam projektui.

Or. de

Pakeitimas 587
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

1. Bendro intereso projektams galima skirti 
Sąjungos finansinę paramą ir šiuo tikslu 
numatyti dotacijas tyrimams ir finansines 
priemones pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas.
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Or. en

Pakeitimas 588
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

1. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 589
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. II priedo 1, 2 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

1. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas tyrimams ir finansines priemones 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas.

Or. en



PE487.999v01-00 72/96 AM\900618LT.doc

LT

Pakeitimas 590
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima skirti 
Sąjungos finansinę pagalbą ir šiuo tikslu 
numatyti dotacijas tyrimams ir finansines 
priemones pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė] 
nuostatas, jei projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos atlieka visų pirma 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 

Or. de

Pakeitimas 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso 
projektams, išskyrus elektros energijos 
akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus, 
galima taip pat skirti Sąjungos finansinę 
paramą ir šiuo tikslu numatyti dotacijas 
darbams pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas, jeigu jie įgyvendinami pagal 5 
straipsnio 6 dalies b punkte nurodytą 
procedūrą ar atitinka šiuos kriterijus:

Išbraukta.
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a) pagal 13 straipsnio 4 dalies a punktą 
atlikus konkretaus projekto sąnaudų ir 
naudos analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį, pvz., susijusį su tiekimo saugumu, 
solidarumu ar naujovėmis; ir
b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą 
dėl paskatų ir jų pagrindimo; ir
c) dėl projekto pagal 13 straipsnį priimtas 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
sprendimas, arba, jei tai projektai, 
kuriems pagal Direktyvos 2009/73/EB 36 
straipsnį arba Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 17 straipsnį suteikta išimtis, 
kompetentingos nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir agentūra pareiškė nuomonę 
dėl projekto komercinio perspektyvumo.

Or. en

Pagrindimas

Energetikos gairėse turėtų būti numatyti bendro intereso projektai, kurie turėtų būti 
įgyvendinti iki 2020 m. Todėl svarbu, kad gairės būtų priimtos kuo greičiau. Projektų atitiktis 
Sąjungos finansinės pagalbos skyrimo kriterijams pagal EITP reglamentą turėtų būti 
nustatoma neperžengiant EITP reglamento taikymo srities. Tokiu būdu būtų galima 
nuosekliau taikyti ne tik ES finansavimo priemones, prieinamas po DFP užbaigimo, bet ir 
finansavimo priemones bendro intereso projektams, kurie turėtų būti finansuojami per EITP.

Pakeitimas 592
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
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priskiriamiems bendro intereso projektams, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 
projektus, galima taip pat skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies b 
punkte nurodytą procedūrą ar atitinka šiuos 
kriterijus:

priskiriamiems bendro intereso projektams 
galima taip pat skirti Sąjungos finansinę 
paramą ir šiuo tikslu numatyti dotacijas 
darbams pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas, jeigu jie įgyvendinami pagal 
5 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytą 
procedūrą ar atitinka šiuos kriterijus:

Or. de

Pagrindimas

Sparčiai vystantis atsinaujinančiosios energijos sektoriui būtina didelio masto akumuliavimo 
pajėgumų plėtra. Elektros energijos akumuliavimo naudojant hidroakumuliacines elektrines 
įrenginiai šiuo metu techniniu ir ekonominiu požiūriu yra efektyviausia elektros energijos 
akumuliavimo technologija. Neatsižvelgus į šiuos įrenginius paramos sistemose gali sumažėti 
jų plėtra, o kartu elektros energijos tiekimo saugumas. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad 
ateityje statant elektros energijos akumuliavimo naudojant hidroakumuliacines elektrines 
įrenginius bus kur kas didesnės plėtros išlaidos, nes ekonomiškiausias potencialas jau 
išnaudotas.  

Pakeitimas 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 
projektus, galima taip pat skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies b 

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 bei 
3 dalyse nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams 
galima taip pat skirti Sąjungos finansinę
paramą ir šiuo tikslu numatyti dotacijas 
darbams pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas, jeigu jie įgyvendinami pagal 
5 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytą 
procedūrą ar atitinka šiuos kriterijus:
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punkte nurodytą procedūrą ar atitinka šiuos 
kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 594
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines
projektus, galima taip pat skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies b 
punkte nurodytą procedūrą ar atitinka šiuos 
kriterijus:

2. II priedo 1 dalies a, b ir d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams 
galima taip pat skirti Sąjungos finansinę 
paramą ir šiuo tikslu numatyti dotacijas 
darbams pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas, jeigu jie įgyvendinami pagal 
5 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytą 
procedūrą ar atitinka šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 595
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams 
galima taip pat skirti Sąjungos finansinę 
paramą ir šiuo tikslu numatyti dotacijas 
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projektus, galima taip pat skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies b 
punkte nurodytą procedūrą ar atitinka šiuos 
kriterijus: 

darbams pagal [Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas, jeigu jie įgyvendinami pagal 
5 straipsnio 6 dalies b punkte nurodytą 
procedūrą ar atitinka šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 596
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 
projektus, galima taip pat skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies b 
punkte nurodytą procedūrą ar atitinka šiuos 
kriterijus:

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 bei 
3 dalyse nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 
projektus, galima taip pat skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies 
b punkte nurodytą procedūrą ar atitinka 
šiuos kriterijus:

Or. en

Pagrindimas

Būtų nelogiška į nuostatas dėl finansinės paramos neįtraukti naftotiekių.

Pakeitimas 597
Konrad Szymański
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 
projektus, galima taip pat skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies b 
punkte nurodytą procedūrą ar atitinka šiuos 
kriterijus:

2. II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 bei 
3 dalyse nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams, 
išskyrus elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 
projektus, galima taip pat skirti Sąjungos 
finansinę paramą ir šiuo tikslu numatyti 
dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies 
b punkte nurodytą procedūrą ar atitinka 
šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 598
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagal 13 straipsnio 4 dalies a punktą 
atlikus konkretaus projekto sąnaudų ir 
naudos analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį, pvz., susijusį su tiekimo saugumu, 
solidarumu ar naujovėmis; ir

(a) pagal 13 straipsnio 4 dalies a punktą 
atlikus konkretaus projekto sąnaudų ir 
naudos analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį, pvz., susijusį su aplinkosaugine ir 
socialine nauda, tiekimo saugumu, 
solidarumu ar naujovėmis; ir

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos apsauga, įskaitant išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kieki mažinimą, gali 
būti vienas iš pagrindinių naudos visuomenei iš investicijų į infrastruktūrą šaltinių. Į tai 
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turėtų būti atsižvelgta priimant sprendimus dėl atitikties finansinės pagalbos skyrimo pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę kriterijams.

Pakeitimas 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą dėl 
paskatų ir jų pagrindimo; ir 

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą 
dėl paskatų ir jų pagrindimo; bet kuriuo 
atveju, Europos Sąjungos finansinė 
parama statybos darbams skiriama tik 
bendro intereso projektams, teikiantiems 
ekonominės, aplinkosauginės ir socialinės 
naudos, kurios nebūtų galima gauti 
įgyvendinant kuriuos nors 
konkuruojančius komercinius projektus; 
ir 

Or. en

Pakeitimas 600
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 
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straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą dėl 
paskatų ir jų pagrindimo; ir

14 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą 
dėl paskatų ir jų pagrindimo; bet kuriuo 
atveju, Europos Sąjungos finansinė 
parama statybos darbams skiriama tik 
bendro intereso projektams, teikiantiems 
ekonominės ir (arba) socialinės ir (arba) 
aplinkosauginės naudos, kurios nebūtų 
galima gauti įgyvendinant kuriuos nors 
konkuruojančius komercinius projektus.

Or. en

Pagrindimas

Bet kuris energetikos infrastruktūros finansavimo mechanizmas turėtų būti parengtas taip, 
kad būtų išlaikytas tinkamas privačių investicijų srautas, neiškraipant konkurencijos Europos 
energetikos rinkose. Jei remiantis nuo šio principo leidžiančia nukrypti nuostata būtų 
svarstoma galimybė į galutinį bendro intereso projektų sąrašą įtraukti ir „komerciškai 
neperspektyvius“ projektus, ji turėtų būti aiškiai ir griežtai ribota. 

Pakeitimas 601
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą dėl 
paskatų ir jų pagrindimo; ir 

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą 
dėl paskatų ir jų pagrindimo; bet kuriuo 
atveju, Europos Sąjungos finansinė 
parama statybos darbams skiriama tik 
bendro intereso projektams, teikiantiems 
ekonominės ir socialinės naudos, kurios 
nebūtų galima gauti įgyvendinant kuriuos 
nors konkuruojančius komercinius 
projektus;

Or. en
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Pagrindimas

Bet kuris energetikos infrastruktūros finansavimo mechanizmas turėtų būti parengtas taip, 
kad būtų išlaikytas tinkamas privačių investicijų srautas, neiškraipant konkurencijos Europos 
energetikos rinkose. Jei remiantis nuo šio principo leidžiančia nukrypti nuostata būtų 
svarstoma galimybė į galutinį bendro intereso projektų sąrašą įtraukti ir „komerciškai 
neperspektyvius“ projektus, ji turėtų būti aiškiai ir griežtai ribota. 

Pakeitimas 602
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą dėl 
paskatų ir jų pagrindimo; ir

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą dėl 
paskatų ir jų pagrindimo; jei konkuruoja 
keli komerciškai neperspektyvūs projektai, 
reikėtų įvertinti kiekvieno projekto visas 
sąnaudas ir naudą bei pasirinkti geriausią 
projektą sąnaudų ir naudos atžvilgiu; ir

Or. fr

Pagrindimas

Vien tik komercinio neperspektyvumo sąlygos nepakanka, jei nepateikiama garantija, kad 
kalbama apie geriausią komerciškai neperspektyvų projektą.

Pakeitimas 603
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas nėra komerciškai (b) projektas nėra komerciškai 
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perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą dėl 
paskatų ir jų pagrindimo; ir 

perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą 
dėl paskatų ir jų pagrindimo; teikiant
finansinę paramą bendro intereso 
projektui, patikrinama, ar nėra jokių 
žalingų padarinių kitiems komerciniu 
požiūriu perspektyviems projektams; ir

Or. en

Pakeitimas 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) dėl projekto pagal 13 straipsnį priimtas 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
sprendimas, arba, jei tai projektai, 
kuriems pagal Direktyvos 2009/73/EB 36 
straipsnį arba Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 17 straipsnį suteikta išimtis, 
kompetentingos nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir agentūra pareiškė nuomonę 
dėl projekto komercinio perspektyvumo.

(c) dėl projekto pagal 13 straipsnį priimtas 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
sprendimas. 

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginio ES finansavimo ir išimties dėl trečiosios šalies prieigos nuostatos atlieka panašų 
vaidmenį teikiant paramą projekto finansiniam gyvybingumui užtikrinti, dėl to sprendimai 
abiem klausimais turėtų būti priimami tuo pačiu etapu, kad būtų užtikrinta tinkama abiejų 
priemonių pusiausvyra ir išvengta su projektais susijusių iškraipymų.

Pakeitimas 605
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) nėra iškraipoma konkurencija tarp 
projektų, prisidedančių prie tų pačių 
Sąjungos prioritetinių koridorių 
plėtojimo.

Or. en

Pakeitimas 606
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) projektas neturi lemti rinkos 
iškraipymų, t. y. daryti neigiamos įtakos 
kitiems komerciškai perspektyviems 
projektams.

Or. en

Pagrindimas

Bendro intereso projektų atranka turėtų būti vykdoma apdairiai, kad nebūtų iškreiptos rinkos 
sąlygos.

Pakeitimas 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priedo 1 dalies e punkte ir 4 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamiems 
bendro intereso projektams galima taip 

Išbraukta.
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pat skirti Sąjungos finansinę paramą ir 
šiuo tikslu numatyti dotacijas darbams 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] 
nuostatas, jeigu atitinkamo projekto 
rengėjai gali aiškiai įrodyti didelį teigiamą 
išorės veiksnių poveikį ir jų komercinio 
perspektyvumo stoką.

Or. en

Pagrindimas

Energetikos gairėse turėtų būti numatyti bendro intereso projektai, kurie turėtų būti 
įgyvendinti iki 2020 m. Todėl svarbu, kad gairės būtų priimtos kuo greičiau. Projektų atitiktis 
Sąjungos finansinės pagalbos skyrimo kriterijams pagal EITP reglamentą turėtų būti 
nustatoma neperžengiant EITP reglamento taikymo srities. Tokiu būdu būtų galima 
nuosekliau taikyti ne tik ES finansavimo priemones, prieinamas po DFP užbaigimo, bet ir 
finansavimo priemones bendro intereso projektams, kurie turėtų būti finansuojami per EITP.

Pakeitimas 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priedo 1 dalies e punkte ir 4 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamiems 
bendro intereso projektams galima taip pat 
skirti Sąjungos finansinę paramą ir šiuo 
tikslu numatyti dotacijas darbams pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas, 
jeigu atitinkamo projekto rengėjai gali 
aiškiai įrodyti didelį teigiamą išorės 
veiksnių poveikį ir jų komercinio 
perspektyvumo stoką.

3. II priedo 1 dalies e punkte ir 4 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamiems 
bendro intereso projektams galima taip pat 
skirti Sąjungos finansinę paramą ir šiuo 
tikslu numatyti dotacijas darbams pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas, 
jeigu atitinkamo projekto rengėjai gali 
aiškiai įrodyti didelį teigiamą išorės 
veiksnių poveikį ir jų komercinio 
perspektyvumo stoką.

Bendro intereso projektui jau suteikta 
finansinė parama negali būti atšaukta 
atgaline data, jei projektas prarastų 
bendro intereso projekto statusą. Tai 
nepažeidžia jokio Audito Rūmų 
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sprendimo. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad bendro intereso projektui jau teikiama finansinė parama (įskaitant ir 
investicijų skatinimą) negalėtų būti atgaline data atšaukta, jei projektas prarastų bendro 
intereso projekto statusą, išskyrus atvejus, kai projekto rengėjas pateikė aiškiai klaidingą 
informaciją, siekdamas gauti bendro intereso projekto statusą. 

Pakeitimas 609
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priedo 1 dalies e punkte ir 4 dalyje
nurodytoms kategorijoms priskiriamiems 
bendro intereso projektams galima taip pat 
skirti Sąjungos finansinę paramą ir šiuo 
tikslu numatyti dotacijas darbams pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas, 
jeigu atitinkamo projekto rengėjai gali 
aiškiai įrodyti didelį teigiamą išorės 
veiksnių poveikį ir jų komercinio 
perspektyvumo stoką.

3. II priedo 1 dalies e punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima taip pat skirti 
Sąjungos finansinę paramą ir šiuo tikslu 
numatyti dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu atitinkamo 
projekto rengėjai gali aiškiai įrodyti didelį 
teigiamą išorės veiksnių poveikį ir jų 
komercinio perspektyvumo stoką.

Or. de

Pakeitimas 610
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priedo 1 dalies e punkte ir 4 dalyje 3. II priedo 1 dalies e punkte nurodytoms 
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nurodytoms kategorijoms priskiriamiems 
bendro intereso projektams galima taip pat 
skirti Sąjungos finansinę paramą ir šiuo 
tikslu numatyti dotacijas darbams pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas, 
jeigu atitinkamo projekto rengėjai gali 
aiškiai įrodyti didelį teigiamą išorės 
veiksnių poveikį ir jų komercinio 
perspektyvumo stoką.

kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima taip pat skirti 
Sąjungos finansinę paramą ir šiuo tikslu 
numatyti dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu atitinkamo 
projekto rengėjai gali aiškiai įrodyti didelį 
teigiamą išorės veiksnių poveikį ir jų 
komercinio perspektyvumo stoką.

Or. en

Pakeitimas 611
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. II priedo 1 dalies e punkte ir 4 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamiems 
bendro intereso projektams galima taip pat 
skirti Sąjungos finansinę paramą ir šiuo 
tikslu numatyti dotacijas darbams pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas, 
jeigu atitinkamo projekto rengėjai gali 
aiškiai įrodyti didelį teigiamą išorės 
veiksnių poveikį ir jų komercinio 
perspektyvumo stoką.

3. II priedo 1 dalies e punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams galima taip pat skirti 
Sąjungos finansinę paramą ir šiuo tikslu 
numatyti dotacijas darbams pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu atitinkamo 
projekto rengėjai gali aiškiai įrodyti didelį 
teigiamą išorės veiksnių poveikį ir jų 
komercinio perspektyvumo stoką.

Or. en

Pakeitimas 612
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bendro intereso projektų atitiktis 
Sąjungos finansinės pagalbos skyrimo 
kriterijams bus įvertintas atsižvelgiant į jų 
indėlį įgyvendinant vieną ar daugiau 
atitinkamų tikslų, kaip nustatyta 
1a straipsnyje. Indėlis kiekvienam tikslui 
pasiekti turėtų būti vertinamas 
atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 
i) tolesnės vidaus energetikos rinkos 
integracijos ir tarpvalstybinių elektros ir 
dujų tinklų sąveikos skatinimas:
– skaičius projektų, veiksmingai 
sujungiančių valstybių narių tinklus ir 
pašalinančių vidaus suvaržymus;

- – valstybių narių energetinės izoliacijos 
sumažinimas arba pašalinimas; 
– tarpvalstybinių elektros perdavimo linijų 
galios ir turimų elektros energijos 
gamybos pajėgumų atitinkamose 
valstybėse narėse santykis procentais; ir 
– dviejų susijusių valstybių narių, 
sujungtų dujų srautams priešinga 
kryptimi skirtomis jungiamosiomis 
linijomis, didžiausio poreikio vertės 
išraiška procentais. 
ii) Sąjungos energijos tiekimo saugumo, 
įvertinamo atsižvelgiant į sistemos 
atsparumo ir sistemos darbo saugumo 
pokyčius, stiprinimas: 
– projektų skaičius ir jų pajėgumai, 
reikalingi tam, kad būtų galima įvairinti 
tiekimo šaltinius, tiekėjus ir maršrutus; 
– saugojimo pajėgumus didinančių 
projektų skaičius; 
– numatomų sutrikimų skaičiaus 
sumažinimas ir jų trukmė; 
– dėl tarpvalstybinių jungčių trūkumo 
atsiradęs atsinaujinančios energijos 
perteklius, kurio galima išvengti; 
– izoliuotų rinkų ir įvairesnių tiekimo 
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šaltinių jungtys; arba 
iii) prisidėjimas prie tvaraus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos:
– elektros energijos iš atsinaujinančių 
išteklių perdavimas iš gamybos vietų į 
pagrindinius vartojimo centrus ir 
saugojimo vietas;
– CO2 teršalų kiekis, kurio išvengta dėl 
statybos projektų, kuriems vykdyti 
pasinaudota finansavimu pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę. 

Or. en

Pakeitimas 613
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Projektams, kuriais prisidedama prie 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
decentralizuotos atsinaujinančiosios 
energijos gamybos integracijos, turi būti 
skiriami ne mažiau kaip du trečdaliai 
finansinės paramos, skirtos energetikos 
infrastruktūros projektams.

Or. de

Pakeitimas 614
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pabrėžia, kad turi būti išvengta 
konkurencijos tarp projektų, 
prisidedančių prie tų pačių Sąjungos 
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prioritetinių koridorių plėtojimo, 
iškraipymų. 

Or. en

Pakeitimas 615
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Elektros energijos infrastruktūros 
projektams teikiama bent du trečdaliai 
turimos energetikos infrastruktūros 
projektų paramos. 

Or. en

Pagrindimas

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Pakeitimas 616
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Elektros energijos infrastruktūros 

finansavimo numatymas 
1. Energetikos infrastruktūrai skiriama 
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finansinė parama. Elektros energijos 
infrastruktūros projektams teikiama bent 
du trečdaliai turimos energetikos 
infrastruktūros projektų paramos. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos projektų finansavimo poreikiai yra dvigubai didesni 
nei dujų sektoriuje, investicijų poreikio skirtumas turėtų aiškiai atsispindėti skiriant elektros 
energijos infrastruktūros projektams bent dvigubai daugiau lėšų nei dujų ir kitų potencialių 
energetikos sektorių infrastruktūros projektams.

Pakeitimas 617
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau nei iki 2017 m. Komisija
paskelbia bendro intereso projektų 
įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje 
įvertinama:

1. Komisija kiekvienais metais siunčia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą,
kurioje pateikiama: 

Or. ro

Pakeitimas 618
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) bendro intereso projektų faktinės 
sąnaudos ir poveikis Sąjungos mastu; 

Or. en
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Pakeitimas 619
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirmos pastraipos d punkto trečia įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– geriausios ir naujoviškos praktikos, 
turint mintyje suinteresuotųjų subjektų 
įtraukimą ir poveikio klimatui švelninimą, 
leidimų išdavimo procedūrose 
nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 620
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki 2017 m. Komisija 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl bendro intereso projektų 
įgyvendinimo. Šioje ataskaitoje 
įvertinama: 
a) pagal 3 straipsnį atrinktų bendro 
intereso projektų parengimo, jų objektų 
statybos ir atidavimo eksploatuoti pažanga 
ir, jeigu taikoma, įgyvendinimo vėlavimas 
ir kiti iškilę sunkumai; 
b) Sąjungos panaudotos ir pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė] 
nuostatas bendro intereso projektams 
skirtos lėšos, palyginti su visa 
finansuojamų bendro intereso projektų 
verte; 
c) elektros energijos ir dujų sektorių 
atveju – jungčių tarp valstybių narių lygio 
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didinimas, atitinkama energijos kainų 
raida, jos priežastys ir susijusios 
ekonominės sąnaudos; 
d) su leidimų išdavimu ir visuomenės 
dalyvavimu susiję klausimai: 
– vidutinė ir ilgiausia bendra leidimų 
išdavimo bendro intereso projektams 
procedūrų trukmė, įskaitant kiekvieno 
leidimų išdavimo procedūros etapo 
trukmę, palyginti su 11 straipsnio 3 dalyje 
nurodytiems pradiniams svarbiausiems 
etapams numatyta trukme; 
– pasipriešinimo bendro intereso 
projektams lygis (visų pirma vykstant 
viešoms konsultacijoms raštu pateiktų 
prieštaravimų skaičius, teisinėmis 
priemonėmis grindžiamų veiksmų 
skaičius); 
e) su reguliavimu susiję klausimai:
– bendro intereso projektų, dėl kurių 
pagal 13 straipsnį priimtas sprendimas 
tarptautiniu mastu paskirstyti sąnaudas, 
skaičius; 
– bendro intereso projektų, kuriems pagal 
14 straipsnį suteiktos konkrečios paskatos, 
skaičius ir tipas. 

Or. ro

Pakeitimas 621
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sukuria plačiajai visuomenei 
lengvai prieinamą infrastruktūros 
skaidrumo platformą. Platformoje 
pateikiama ši informacija:

Komisija sukuria plačiajai visuomenei 
lengvai prieinamą internetinę
infrastruktūros skaidrumo platformą 
oficialiomis ES kalbomis. Platformoje 
pateikiama ši informacija:
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Or. de

Pakeitimas 622
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvienam bendro intereso projektui 
skiriama bendro pobūdžio reguliariai 
atnaujinama informacija, įskaitant 
geografinę informaciją;

(a) kiekvienam bendro intereso projektui 
skiriama bendro pobūdžio reguliariai 
atnaujinama informacija, įskaitant 
geografinę informaciją ir informaciją apie 
išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 623
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) reguliariai atnaujinama informacija 
apie pagal 3 straipsnio 2 dalį numatytų 
grupių darbą, įskaitant dokumentus ir 
tyrimus, pateiktus apsvarstyti grupėms, 
neatskleidžiant juose esančių komercinių 
paslapčių; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų užtikrintas platesnis visuomenės dalyvavimas įgyvendinant šiuos projektus 
ir padidintas projektų priimtinumas, turėtų būti kuo anksčiau apibrėžtos nuostatos dėl tinklo 
planavimo procedūrų skaidrumo. Jei skaidrumas būtų užtikrintas tik vėlesniame etape, tai 
reikštų, kad kai kam šie projektai būtų jau įvykęs faktas, o tai pakenktų bendram pasiūlymo 
tikslui.
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Pakeitimas 624
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) susijusių bendro intereso projektų 
sąnaudų ir naudos analizės, atliktos 
remiantis pagal 12 straipsnį parengta 
metodika, pagrindiniai rezultatai, išskyrus 
bet kokią slaptą komercinę informaciją. 

(c) susijusių bendro intereso projektų 
sąnaudų ir naudos analizės, atliktos 
remiantis pagal 12 straipsnį parengta 
metodika, išsamūs rezultatai, išskyrus bet 
kokią slaptą komercinę informaciją. 

Or. en

Pagrindimas

Išsamūs kiekvieno projekto sąnaudų ir naudos analizės rezultatai turi būti lengvai ir 
visapusiškai prieinami suinteresuotosioms šalims (kartu laikantis slaptos komercinės 
informacijos konfidencialumo principo). Informavimo ir viešinimo procesas turėtų sudaryti 
galimybę suinteresuotosioms šalims bet kuriuo metu gauti informaciją apie projekto eigą.

Pakeitimas 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) susijusių bendro intereso projektų 
sąnaudų ir naudos analizės, atliktos 
remiantis pagal 12 straipsnį parengta 
metodika, pagrindiniai rezultatai, išskyrus 
bet kokią slaptą komercinę informaciją. 

(c) susijusių bendro intereso projektų 
sąnaudų ir naudos analizės, atliktos 
remiantis pagal 12 straipsnį parengta 
metodika, išsamūs rezultatai, išskyrus bet 
kokią slaptą komercinę informaciją. 

Or. en

Pakeitimas 626
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) susijusių bendro intereso projektų 
sąnaudų ir naudos analizės, atliktos 
remiantis pagal 12 straipsnį parengta 
metodika, pagrindiniai rezultatai, išskyrus 
bet kokią slaptą komercinę informaciją.

(c) susijusių bendro intereso projektų 
ex ante sąnaudų ir naudos analizės, atliktos 
remiantis pagal 12 straipsnį parengta 
metodika, pagrindiniai rezultatai, išskyrus 
bet kokią slaptą komercinę informaciją.

Or. en

Pakeitimas 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) reguliariai atnaujinama informacija 
apie pagal 3 straipsnio 2 dalį numatytų 
grupių darbą, taip pat darbotvarkės ir 
posėdžių protokolai, išskyrus bet kokią 
slaptą komercinę informaciją; 

Or. en

Pakeitimas 628
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) informacija apie einamąjį 
prioritetinių projektų sąrašą, sprendimų 
priėmimo proceso etapų apžvalga, 
regioninių grupių posėdžių datos ir 
darbotvarkės, o vėliau – jų protokolai ir 
priimti sprendimai. 
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Or. en

Pakeitimas 629
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) ex post poveikio vertinimas, kuriame 
aprašomas visoje Sąjungoje įgyvendintų 
bendro intereso projektų poveikis.

Or. en

Pakeitimas 630
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis 
Reglamentas (EB) Nr. 713/2009 iš dalies 
keičiamas taip:
22 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:
Pateikus prašymą dėl išimties taikymo 
pagal 9 straipsnio 1 dalį, agentūrai 
mokami mokesčiai. Mokesčiai mokami 
taip pat ir už bet kurias kitas agentūros 
paslaugas, teikiamas pagal [Reglamentą 
dėl transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1364/2006/EB]. 

Or. en

Pagrindimas

Biudžetiniai suvaržymai, su kuriais susiduria ERIBA, neturėtų sukliudyti įvykdyti svarbių jos 
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uždavinių.


