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Pakeitimas 631
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Jėgainių Šiaurės jūrose tinklas
(angl. NSOG): integruotas elektros 
energijos jėgainių tinklas Šiaurės jūroje, 
Airijos jūroje, Lamanšo sąsiauryje, Baltijos 
jūroje ir gretimuose vandenyse, kuriuo iš 
atsinaujinančiųjų jūros energijos išteklių 
pagaminta elektros energija būtų 
transportuojama į vartojimo centrus ir 
akumuliuojama ir kuris padėtų didinti 
tarpvalstybinį keitimąsi elektros energija.

(1) Jėgainių Šiaurės jūrose tinklas
(angl. NSOG): integruotas elektros 
energijos jėgainių tinklas Šiaurės jūroje, 
Airijos jūroje, Lamanšo sąsiauryje, Baltijos 
jūroje ir gretimuose vandenyse, ir susijusi 
tinklų infrastruktūra (jungtys, aukštos 
įtampos vidaus sausumos tinklai), kuriais
iš atsinaujinančiųjų jūros energijos išteklių 
pagaminta elektros energija būtų 
transportuojama į vartojimo centrus ir 
akumuliuojama ir kurie padėtų didinti 
tarpvalstybinį keitimąsi elektros energija.

Or. en

Pagrindimas

Pastraipa turi apimti sausumos infrastruktūrą ir po jūra esančias jungtis.

 Pakeitimas 632
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje (angl. NSI West 
Electricity): jungtys tarp regiono valstybių 
narių ir su Viduržemio jūros regiono 
trečiosiomis valstybėmis, visų pirma 
siekiant integruoti iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją.

(2) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje (angl. NSI West 
Electricity): jungtys tarp regiono valstybių 
narių, t. y. tarp Iberijos pusiasalio ir 
Prancūzijos, ir su Viduržemio jūros 
regiono trečiosiomis valstybėmis, visų 
pirma siekiant baigti kurti vidaus rinką ir
integruoti iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių pagamintą elektros energiją.
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Or. en

Pakeitimas 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje (angl. NSI West 
Electricity): jungtys tarp regiono valstybių 
narių ir su Viduržemio jūros regiono 
trečiosiomis valstybėmis, visų pirma 
siekiant integruoti iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją.

(2) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vidurio, Vakarų ir Pietvakarių
Europoje (angl. NSI West Electricity): 
jungtys tarp regiono valstybių narių ir su 
Viduržemio jūros regiono trečiosiomis 
valstybėmis, visų pirma siekiant integruoti 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją.

Or. en

Pakeitimas 634
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje (angl. NSI West 
Electricity): jungtys tarp regiono valstybių 
narių ir su Viduržemio jūros regiono
trečiosiomis valstybėmis, visų pirma 
siekiant integruoti iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją.

(2) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje (angl. NSI West 
Electricity): jungtys tarp regiono valstybių 
narių ir su trečiosiomis valstybėmis, visų 
pirma siekiant integruoti iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją.

Or. en
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Pakeitimas 635
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje (angl. NSI West 
Electricity): jungtys tarp regiono valstybių 
narių ir su Viduržemio jūros regiono
trečiosiomis valstybėmis, visų pirma 
siekiant integruoti iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją.

(2) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje (angl. NSI West 
Electricity): jungtys tarp regiono valstybių 
narių ir su trečiosiomis valstybėmis, visų 
pirma siekiant integruoti iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją.

Or. en

Pagrindimas

Tai leistų bet kuriai trečiajai valstybei (tai galėtų būti Viduržemio jūros regiono valstybės, 
Šveicarija, Norvegija) atitikti nustatytus reikalavimus, visų pirma įgyvendinant elektros 
energijos akumuliavimo projektus, kurie yra labai svarbūs ir reikalingi siekiant geriau 
integruoti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją.

Pakeitimas 636
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje (angl. NSI West 
Electricity): jungtys tarp regiono valstybių 
narių ir su Viduržemio jūros regiono
trečiosiomis valstybėmis, visų pirma 
siekiant integruoti iš atsinaujinančių 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją.

(2) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje (angl. NSI West 
Electricity): jungtys tarp regiono valstybių 
narių ir su trečiosiomis valstybėmis, visų 
pirma siekiant integruoti iš atsinaujinančių 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją.

Or. de
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Pagrindimas

Pagal dabartinę formuluotę įtraukiamas tik Viduržemio jūros regionas, kitos trečiosios šalys 
– ne.

Pakeitimas 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusios valstybės narės: Airija, Belgija, 
Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, 
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, 
Portugalija, Prancūzija ir Vokietija;

Susijusios valstybės narės: Airija, Belgija, 
Ispanija, Jungtinė Karalystė, 
Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, 
Prancūzija ir Vokietija.
Pietų–Vakarų elektros energijos 
subkoridorius (angl. SWE Sub-corridor):

Or. en

Pakeitimas 638
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusios valstybės narės: Airija, Belgija, 
Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, 
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, 
Portugalija, Prancūzija ir Vokietija;

Susijusios valstybės narės: Airija, Austrija,
Belgija, Ispanija, Italija, Jungtinė 
Karalystė, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija;

Or. en

Pakeitimas 639
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusios valstybės narės: Airija, Belgija, 
Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, 
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, 
Portugalija, Prancūzija ir Vokietija;

Susijusios valstybės narės: Airija, Austrija,
Belgija, Ispanija, Italija, Jungtinė 
Karalystė, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija;

Or. de

Pagrindimas

Dėl geografinės ir energetinės padėties Austrijai tenka svarbus vaidmuo kalbant apie 
Šiaurės–Pietų elektros energijos srautus Vakarų Europoje, ypač trikampyje Vokietija–
Austrija–Šveicarija, todėl Austriją, kaip susijusią valstybę narę, reikėtų įtraukti į Šiaurės–
Pietų elektros energijos jungčių Vakarų Europoje (angl. NSI West Electricity) kategoriją ir 
tai aiškiai nurodyti I priedo 1 dalies 2 punkte.

Pakeitimas 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto antros pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Pietų–Vakarų elektros energijos 
subkoridorius (Ispanija, Portugalija ir 
Prancūzija): didesni jungčių pajėgumai, 
skatinantys rinkos integraciją ir 
visapusišką atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, įskaitant galimybę juos 
importuoti iš Afrikos, panaudojimą, ir

Or. en

Pakeitimas 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto antros pastraipos b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Vidurio–Vakarų elektros energijos 
subkoridorius (Airija, Belgija, Jungtinė 
Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Prancūzija, Vokietija)

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi elektros energijos koridoriai yra per platūs. Turėtų būti nustatyti pogrupiai, 
atsižvelgiant į dabartines ir įgyvendinamas elektros energijos regionines iniciatyvas, kuriose 
projektai, kuriems prašoma suteikti bendro intereso projekto statusą, turėtų būti iš anksto 
aptariami. Jau turima patirties įgyvendinant elektros energijos regionines iniciatyvas ir jose 
nustatyta tinkama valdymo struktūra ir jas įgyvendinant įtraukiami suinteresuotieji subjektai. 
Todėl koridoriai turėtų būti kuo labiau priartinami prie jau veikiančių ir sėkmingų regioninio 
bendradarbiavimo struktūrų.

Pakeitimas 642
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Electricity): 
jungtys ir vidaus linijos Šiaurės–Pietų ir 
Rytų–Vakarų kryptimis, siekiant baigti 
kurti vidaus rinką ir integruoti iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją;

(3) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje: jungtys tarp 
regiono valstybių narių ir su trečiosiomis 
Viduržemio jūros šalimis bei elektros 
energijos kaupimo pajėgumai, visų pirma
siekiant integruoti ir skatinti iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
gaminamą elektros energiją;

Or. fr

Pakeitimas 643
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje
(angl. NSI East Electricity): jungtys ir 
vidaus linijos Šiaurės–Pietų ir Rytų–
Vakarų kryptimis, siekiant baigti kurti 
vidaus rinką ir integruoti iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją.

(3) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje
(angl. NSI East Electricity): jungtys ir 
vidaus linijos Šiaurės–Pietų ir Rytų–
Vakarų kryptimis ir su trečiosiomis 
valstybėmis, siekiant baigti kurti vidaus 
rinką ir integruoti iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją.

Or. en

Pakeitimas 644
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje
(angl. NSI East Electricity): jungtys ir 
vidaus linijos Šiaurės–Pietų ir Rytų–
Vakarų kryptimis, siekiant baigti kurti 
vidaus rinką ir integruoti iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją.

(3) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vidurio ir Rytų Europoje
(angl. NSI East Electricity): jungtys ir 
vidaus linijos Šiaurės–Pietų ir Rytų–
Vakarų kryptimis, siekiant baigti kurti 
vidaus rinką ir integruoti iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją.

Or. en

Pakeitimas 645
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje

(3) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje
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(angl. NSI East Electricity): jungtys ir 
vidaus linijos Šiaurės–Pietų ir Rytų–
Vakarų kryptimis, siekiant baigti kurti 
vidaus rinką ir integruoti iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją.

(angl. NSI East Electricity): jungtys ir 
vidaus linijos Šiaurės–Pietų ir Rytų–
Vakarų kryptimis, siekiant baigti kurti 
vidaus rinką ir (arba) integruoti iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai siūlomi siekiant neriboti koridoriaus tikslo padėti baigti kurti vidaus rinką ne tik 
integruojant iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją.

Pakeitimas 646
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusios valstybės narės: Austrija, 
Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, Kipras,
Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, 
Vengrija, Vokietija;

Susijusios valstybės narės: Austrija, 
Bulgarija, Čekija, Italija, Lenkija, 
Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, 
Vokietija;

Or. en

Pakeitimas 647
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Šiaurės–Pietų elektros energijos 
jungtys Pietryčių Europoje (angl. NSI 
South East Electricity): jungtys ir vidaus 
linijos Šiaurės–Pietų kryptimis, jungtys su 
valstybėmis už Sąjungos ribų, siekiant 
baigti kurti vidaus rinką ir integruoti iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
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pagamintą elektros energiją
Susijusios valstybės narės: Bulgarija, 
Graikija, Italija, Kipras, Rumunija, 
Slovėnija, Vengrija;

Or. en

Pagrindimas

Prioritetiniai elektros energijos koridoriai turėtų būti priderinti prie ankstesnių regionų. 
Parengtas Šiaurės–Pietų elektros energijos jungčių Pietryčių Europoje veiksmų planas su 
pasiūlymu dėl bendro intereso projektų apima 9 valstybes nares, kurios numatytos pakeistame 
1 dalies 3 punkte. 3a punkte nurodytos valstybės narės turėtų parengti savo veiksmų planą. 
Regionų praplėtimas nėra tinkamas, nes tai labai apsunkins galimybes pasiekti konsensusą.

Pakeitimas 648
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Atviroje jūroje esančių elektros 
energijos sistemų jungtys su žemynu, 
siekiant abipusės integruotos elektros 
energijos rinkos naudos, didesnio 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimo ir sudaryti galimybes perduoti 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją į žemyną.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelius Graikijos salose esančius atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kuriais, siekdamos savo tikslų, galėtų pasinaudoti ES valstybės narės, siūlytume papildomai 
apsvarstyti galimybę papildyti šį punktą.

Pakeitimas 649
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Baltijos šalių energijos rinkos elektros 
energijos jungčių planas (angl. BEMIP 
Electricity): jungtys tarp Baltijos regiono 
valstybių narių ir atitinkamas vidinių tinklų 
infrastruktūros stiprinimas, siekiant 
išspręsti Baltijos valstybių atskyrimo 
klausimą ir paskatinti regiono rinkos 
integraciją;

(4) Baltijos šalių energijos rinkos elektros 
energijos jungčių planas (angl. BEMIP 
Electricity): jungtys tarp Baltijos regiono 
valstybių narių ir atitinkamas vidinių tinklų 
infrastruktūros stiprinimas, siekiant 
išspręsti Baltijos valstybių atskyrimo 
klausimą ir paskatinti regiono rinkos 
integraciją ir integruoti regione iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją;

Or. en

Pakeitimas 650
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vakarų Europoje (angl. NSI 
West Gas): dujų srautams Šiaurės–Pietų 
kryptimis skirti jungčių pajėgumai Vakarų 
Europoje, siekiant dar labiau įvairinti 
tiekimo maršrutus ir padidinti trumpalaikio 
dujų tiekimo patikimumą.

(5) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vakarų Europoje (angl. NSI 
West Gas): dujų srautams Šiaurės–Pietų 
kryptimis skirta dujų infrastruktūra
Vakarų Europoje, siekiant dar labiau 
įvairinti išorės tiekimo šaltinius, tiekimo 
maršrutus ir sustiprinti tiekimo Vidurio 
Europai saugumą, padidinant
trumpalaikio dujų tiekimo patikimumą ir 
pastatant suskystintųjų gamtinių dujų 
terminalus ir sukuriant dujų saugojimo 
infrastruktūrą ir optimizuojant jų veiklą.

Or. en

Pakeitimas 651
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vakarų Europoje (angl. NSI 
West Gas): dujų srautams Šiaurės–Pietų 
kryptimis skirti jungčių pajėgumai Vakarų 
Europoje, siekiant dar labiau įvairinti 
tiekimo maršrutus ir padidinti 
trumpalaikio dujų tiekimo patikimumą.

(5) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vakarų Europoje (angl. NSI 
West Gas): dujų srautams Šiaurės–Pietų
kryptimis skirti jungčių pajėgumai Vakarų 
Europoje, siekiant pašalinti vidaus kliūtis
ir padidinti trumpalaikio tiekimo 
patikimumą, taip visapusiškai išnaudojant 
galimus kitus išorės elektros energijos 
tiekimo šaltinius, įskaitant Afrikos 
tiekėjus, ir optimizuojant dabartinių 
suskystintųjų gamtinių dujų terminalų ir 
saugojimo įrenginių veiklą.

Or. en

Pakeitimas 652
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vakarų Europoje (angl. NSI 
West Gas): dujų srautams Šiaurės–Pietų 
kryptimis skirti jungčių pajėgumai Vakarų 
Europoje, siekiant dar labiau įvairinti 
tiekimo maršrutus ir padidinti trumpalaikio 
dujų tiekimo patikimumą.

(5) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vakarų Europoje (angl. NSI 
West Gas): dujų srautams Šiaurės–Pietų 
kryptimis skirta dujų infrastruktūra
Vakarų Europoje, siekiant dar labiau 
įvairinti tiekimo maršrutus ir padidinti 
trumpalaikio dujų tiekimo patikimumą.

Or. en

Pakeitimas 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusios valstybės narės: Airija, Belgija, 
Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija,
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, 
Prancūzija, Portugalija, Vokietija;

Susijusios valstybės narės: Airija, Belgija, 
Danija, Didžioji Britanija, Ispanija, 
Liuksemburgas, Norvegija, Nyderlandai, 
Prancūzija, Portugalija, Šiaurės Airija,
Švedija, Vokietija.
Susiję subkoridoriai:

Or. en

Pakeitimas 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punkto antros pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Pietų koridorius (Ispanija, Portugalija, 
Prancūzija): padidinti jungčių 
pajėgumus, visapusiškai išnaudoti 
galimus kitus išorės elektros energijos 
tiekimo šaltinius, įskaitant Afrikos 
tiekėjus, ir įskaitant dabartinių 
suskystintųjų gamtinių dujų terminalų ir 
saugojimo įrenginių veiklos 
optimizavimą;

Or. en

Pakeitimas 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punkto antros pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Šiaurės–Vakarų koridorius (angl.
North-West corridor) (Airija, Belgija, 
Danija, Didžioji Britanija, Ispanija, 
Liuksemburgas, Norvegija (stebėtoja), 
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Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, 
Šiaurės Airija, Švedija ir Vokietija;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi dujų koridoriai yra per platūs ir juose jau dalyvauja suinteresuotieji subjektai. Turėtų 
būti nustatyti pogrupiai, atsižvelgiant į dabartines ir įgyvendinamas elektros energijos 
regionines iniciatyvas, kuriose projektai, kuriems prašoma suteikti bendro intereso projekto 
statusą, turėtų būti iš anksto aptariami. Jau turima patirties įgyvendinant elektros energijos 
regionines iniciatyvas ir jose nustatyta tinkama valdymo struktūra ir jas įgyvendinant 
įtraukiami suinteresuotieji subjektai. Todėl koridoriai turėtų būti kuo labiau priartinami prie 
jau veikiančių ir sėkmingų regioninio bendradarbiavimo struktūrų.

Pakeitimas 656
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioniniai 
dujų jungiamieji vamzdynai tarp Baltijos 
jūros regiono, Adrijos ir Egėjo jūrų ir
Juodosios jūros, visų pirma siekiant 
įvairinti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti 
dujų tiekimo saugumą;

(6) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): energijos 
infrastruktūra tarp Baltijos jūros regiono, 
Adrijos ir Egėjo jūrų, Juodosios jūros ir 
Rytų Viduržemio jūros regiono baseino, 
visų pirma siekiant įvairinti dujų tiekimo 
šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai siūlomi siekiat labiau pabrėžti koridoriaus tikslą, t. y. įvairinimas, taip pat įtraukti 
Rytų Viduržemio jūros regiono baseiną, atsižvelgiant į tai, kad tai yra susiję su dvejomis 
valstybėmis narėmis, kurios jau įtrauktos į atitinkamą sąrašą.

Pakeitimas 657
Adina-Ioana Vălean
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioniniai 
dujų jungiamieji vamzdynai tarp Baltijos 
jūros regiono, Adrijos ir Egėjo jūrų ir 
Juodosios jūros, visų pirma siekiant 
įvairinti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti 
dujų tiekimo saugumą;

(6) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioniniai 
dujų jungiamieji vamzdynai ir 
infrastruktūra tarp Baltijos jūros regiono, 
Adrijos ir Egėjo jūrų ir Juodosios jūros, 
įskaitant suskystintųjų ir suslėgtųjų 
gamtinių dujų terminalus ir saugojimą,
visų pirma siekiant įvairinti dujų tiekimo 
šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą;

Or. en

Pakeitimas 658
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioniniai
dujų jungiamieji vamzdynai tarp Baltijos 
jūros regiono, Adrijos ir Egėjo jūrų ir 
Juodosios jūros, visų pirma siekiant 
įvairinti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti 
dujų tiekimo saugumą;

(6) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioninė
dujų infrastruktūra ir jungiamieji 
vamzdynai tarp Baltijos jūros regiono, 
Adrijos ir Egėjo jūrų ir Juodosios jūros, 
visų pirma siekiant įvairinti dujų tiekimo 
šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą;

Or. en

Pakeitimas 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioniniai 
dujų jungiamieji vamzdynai tarp Baltijos 
jūros regiono, Adrijos ir Egėjo jūrų ir 
Juodosios jūros, visų pirma siekiant 
įvairinti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti 
dujų tiekimo saugumą;

(6) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioninė 
dujų jungiamųjų vamzdynų 
infrastruktūra tarp Baltijos jūros regiono, 
Adrijos ir Egėjo jūrų ir Juodosios jūros, 
visų pirma siekiant įvairinti dujų tiekimo 
šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą;

Or. en

Pakeitimas 660
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioniniai
dujų jungiamieji vamzdynai tarp Baltijos 
jūros regiono, Adrijos ir Egėjo jūrų ir 
Juodosios jūros, visų pirma siekiant 
įvairinti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti 
dujų tiekimo saugumą;

(6) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Gas): regioninė
dujų infrastruktūra tarp Baltijos jūros 
regiono, Adrijos ir Egėjo jūrų ir Juodosios 
jūros, visų pirma siekiant įvairinti dujų 
tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo 
saugumą;

Or. en

Pakeitimas 661
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Pietų dujų koridorius (angl. SGC): dujų 
perdavimas iš Kaspijos jūros baseino, 
Centrinės Azijos, Artimųjų Rytų ir rytinės 

(7) Pietų dujų koridorius (angl. SGC): 
infrastruktūra, skirta dujų perdavimui iš 
Kaspijos jūros baseino, Centrinės Azijos, 
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Viduržemio jūros baseino dalies į Sąjungą, 
siekiant įvairinti dujų tiekimo šaltinius.

Artimųjų Rytų ir rytinės Viduržemio jūros 
baseino dalies į Sąjungą, įskaitant 
suskystintųjų ir suslėgtųjų gamtinių dujų 
terminalus, siekiant įvairinti dujų tiekimo 
šaltinius ir padidinti tiekimo saugumą.

Or. en

Pakeitimas 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Pietų dujų koridorius (angl. SGC): dujų 
perdavimas iš Kaspijos jūros baseino, 
Centrinės Azijos, Artimųjų Rytų ir rytinės 
Viduržemio jūros baseino dalies į Sąjungą, 
siekiant įvairinti dujų tiekimo šaltinius.

(7) Pietų dujų koridorius (angl. SGC): dujų 
infrastruktūra, skirta dujų, perduodamų
iš Kaspijos jūros baseino, Centrinės Azijos, 
Artimųjų Rytų ir rytinės Viduržemio jūros 
baseino dalies į Sąjungą, tiekimo šaltinių 
įvairinimui.

Or. en

Pakeitimas 663
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Pietų dujų koridorius (angl. SGC): dujų 
perdavimas iš Kaspijos jūros baseino, 
Centrinės Azijos, Artimųjų Rytų ir rytinės 
Viduržemio jūros baseino dalies į Sąjungą, 
siekiant įvairinti dujų tiekimo šaltinius.

(7) Pietų dujų koridorius (angl. SGC): dujų 
infrastruktūra, skirta dujų, perduodamų
iš Kaspijos jūros baseino, Centrinės Azijos, 
Artimųjų Rytų ir rytinės Viduržemio jūros 
baseino dalies į Sąjungą, tiekimo šaltinių 
įvairinimui.

Or. en
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Pakeitimas 664
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Pietų dujų koridorius (angl. SGC): dujų 
perdavimas iš Kaspijos jūros baseino, 
Centrinės Azijos, Artimųjų Rytų ir rytinės 
Viduržemio jūros baseino dalies į Sąjungą, 
siekiant įvairinti dujų tiekimo šaltinius.

(7) Pietų dujų koridorius (angl. SGC): dujų 
perdavimas iš Kaspijos jūros baseino, 
Centrinės Azijos, Artimųjų Rytų ir rytinės 
Viduržemio jūros baseino dalies į Sąjungą, 
siekiant įvairinti dujų tiekimo šaltinius ir 
maršrutus ir užtikrinti jų saugumą.

Or. en

Pakeitimas 665
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 8 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Baltijos šalių energijos rinkos dujų 
sektoriaus jungčių planas (angl. BEMIP 
Gas): infrastruktūra, kuria siekiama 
išspręsti trijų Baltijos valstybių ir Suomijos 
atskyrimo ir jų priklausomumo nuo vieno 
tiekėjo klausimą ir įvairinti tiekimo 
šaltinius Baltijos jūros regione;

(8) Baltijos šalių energijos rinkos dujų 
sektoriaus jungčių planas (angl. BEMIP 
Gas): dujų infrastruktūra tarp Baltijos 
regiono valstybių narių, atitinkamai 
sustiprinant dujų vidaus tinklų 
infrastruktūrą, kuria siekiama išspręsti 
trijų Baltijos valstybių ir Suomijos 
atskyrimo ir jų priklausomumo nuo vieno 
tiekėjo klausimą, įvairinti tiekimo šaltinius 
Baltijos jūros regione ir užtikrinti jų 
saugumą

Or. en

Pakeitimas 666
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 8 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Baltijos šalių energijos rinkos dujų 
sektoriaus jungčių planas (angl. BEMIP 
Gas): infrastruktūra, kuria siekiama 
išspręsti trijų Baltijos valstybių ir Suomijos 
atskyrimo ir jų priklausomumo nuo vieno 
tiekėjo klausimą ir įvairinti tiekimo 
šaltinius Baltijos jūros regione;

(8) Baltijos šalių energijos rinkos dujų 
sektoriaus jungčių planas (angl. BEMIP 
Gas): infrastruktūra, kuria siekiama 
išspręsti trijų Baltijos valstybių ir Suomijos 
atskyrimo ir jų priklausomumo nuo vieno 
tiekėjo klausimą ir įvairinti dujų tiekimo 
šaltinius ir maršrutus Baltijos jūros 
regione ir užtikrinti jų saugumą;

Or. en

Pakeitimas 667
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Naftos tiekimo jungtys Vidurio ir Rytų 
Europoje (angl. OSC): Vidurio ir Rytų 
Europos naftos vamzdynų tinklo sąveika, 
siekiant didinti tiekimo saugumą ir mažinti 
pavojų aplinkai.

(9) Naftos tiekimo jungtys Vidurio, Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. OSC): Vidurio ir 
Rytų Europos naftos vamzdynų tinklo 
sąveika, siekiant didinti tiekimo saugumą ir 
mažinti pavojų aplinkai.

Or. ro

Pakeitimas 668
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Naftos tiekimo jungtys Vidurio ir Rytų 
Europoje (angl. OSC): Vidurio ir Rytų 
Europos naftos vamzdynų tinklo sąveika, 
siekiant didinti tiekimo saugumą ir mažinti 
pavojų aplinkai.

(9) Naftos tiekimo įvairinimą 
užtikrinantys koridoriai Vidurio ir Rytų 
Europoje (angl. OSC): Vidurio ir Rytų 
Europos naftos vamzdynų tinklo sąveika, 
siekiant didinti tiekimo saugumą ir mažinti 
pavojų aplinkai.
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Or. en

Pakeitimas 669
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusios valstybės narės: Austrija, 
Čekija, Lenkija, Slovakija, Vengrija, 
Vokietija.

Susijusios valstybės narės: Austrija, 
Čekija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, 
Vengrija, Vokietija.

Or. ro

Pakeitimas 670
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 10 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Pažangiųjų tinklų plėtra: pažangiųjų 
tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai integruoti 
visų prie elektros energijos tinklo 
prisijungusių vartotojų elgseną ir veiksmus, 
visų pirma didelius iš atsinaujinančių 
energijos išteklių ar naudojant 
paskirstytuosius energijos išteklius 
pagamintos elektros energijos kiekius ir 
atsaką į vartotojų poreikius;

(10) Pažangiųjų tinklų plėtra: pažangiųjų 
tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai integruoti 
visų prie elektros energijos ir dujų tinklo 
prisijungusių vartotojų elgseną ir veiksmus, 
visų pirma didelius iš atsinaujinančių 
energijos išteklių ar naudojant 
paskirstytuosius energijos išteklius 
pagamintos elektros energijos ir dujų
kiekius ir atsaką į vartotojų poreikius;

Or. fr

Pakeitimas 671
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 10 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Pažangiųjų tinklų plėtra: pažangiųjų 
tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai integruoti 
visų prie elektros energijos tinklo 
prisijungusių vartotojų elgseną ir veiksmus, 
visų pirma didelius iš atsinaujinančių 
energijos išteklių ar naudojant 
paskirstytuosius energijos išteklius 
pagamintos elektros energijos kiekius ir 
atsaką į vartotojų poreikius;

(10) Pažangiųjų tinklų plėtra: pažangiųjų 
tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai integruoti 
visų prie elektros energijos ar dujų tinklo 
prisijungusių vartotojų elgseną ir veiksmus, 
visų pirma didelius iš atsinaujinančių 
energijos išteklių ar naudojant 
paskirstytuosius energijos išteklius 
pagamintos elektros energijos ar dujų
kiekius ir atsaką į vartotojų poreikius;

Or. fr

Pagrindimas

Pažangiųjų dujų tinklų įtraukimas leistų sukurti realią pridėtinę vertę Europos energetikos 
tinklui, visų pirma dėl savo lankstumo ir atsinaujinančių šaltinių integravimo.

Pakeitimas 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 10 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Pažangiųjų tinklų plėtra: pažangiųjų 
tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje siekiant veiksmingai integruoti 
visų prie elektros energijos tinklo 
prisijungusių vartotojų elgeseną ir
veiksmus, visų pirma didelius iš 
atsinaujinančių energijos išteklių ar 
naudojant paskirstytuosius energijos 
išteklius pagamintos elektros energijos 
kiekius ir atsaką į vartotojų poreikius;

(10) Pažangiųjų tinklų plėtra: pažangiųjų 
tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje siekiant veiksmingai integruoti 
visų prie elektros energijos tinklo 
prisijungusių vartotojų elgeseną ir 
veiksmus, visų pirma iš atsinaujinančių 
energijos išteklių ar naudojant 
paskirstytuosius energijos išteklius 
pagamintą elektros energiją ir atsaką į 
vartotojų poreikius;

Or. nl

Pakeitimas 673
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 11 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Elektros energijos magistralės: iki 
2020 m. turi būti nutiestos pirmosios 
elektros energijos magistralės, siekiant 
visoje Sąjungoje sukurti elektros energijos 
magistralių sistemą;

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: visos;

Or. de

Pakeitimas 674
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 11 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Elektros energijos magistralės: iki 
2020 m. turi būti nutiestos pirmosios 
elektros energijos magistralės, siekiant 
visoje Sąjungoje sukurti elektros energijos 
magistralių sistemą;

(11) Elektros energijos magistralės: iki 
2020 m. turi būti nutiestos pirmosios 
elektros energijos magistralės, siekiant 
visoje Sąjungoje sukurti elektros energijos 
magistralių sistemą, kuri leistų:
– panaudoti nuolat didėjantį vėjo energijos 
Šiaurės ir Baltijos jūrose ir jų apylinkėse 
perteklių ir padidinti atsinaujinančiosios 
elektros energijos gamybą Rytų ir Pietų 
Europoje;

– sujungti šiuos naujus elektros energijos 
gamybos centrus su pagrindiniais 
saugojimo pajėgumais Šiaurės valstybėse 
ir Alpėse ir su pagrindiniais elektros 
energijos vartotojais Vidurio Europoje, ir
– spręsti vis lankstesnės ir 
decentralizuotos elektros energijos 
paklausos ir tiekimo klausimus;

Or. en
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Pakeitimas 675
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Tarpvalstybinis anglies dioksido 
tinklas: anglies dioksido transportavimo 
infrastruktūros tarp valstybių narių ir su 
kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis 
sukūrimas, siekiant sukurti anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo sistemą.

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: visos.

Or. en

Pakeitimas 676
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Tarpvalstybinis anglies dioksido 
tinklas: anglies dioksido transportavimo 
infrastruktūros tarp valstybių narių ir su 
kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis 
sukūrimas, siekiant sukurti anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo sistemą.

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: visos.

Or. de

Pakeitimas 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Tarpvalstybinis anglies dioksido 
tinklas: anglies dioksido transportavimo 
infrastruktūros tarp valstybių narių ir su 
kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis 
sukūrimas, siekiant sukurti anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo sistemą.

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: visos.

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 678
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) aukštosios įtampos oro elektros 
energijos perdavimo linijos, jeigu jos 
suprojektuotos 220 kV ar aukštesnei 
įtampai, ir požeminiai ir povandeniniai 
perdavimo kabeliai, jeigu jie suprojektuoti 
150 kV ar aukštesnei įtampai;

(a) aukštosios įtampos oro elektros 
energijos perdavimo linijos, jeigu jos 
suprojektuotos 220 kV ar aukštesnei 
įtampai, ir požeminiai ir povandeniniai 
perdavimo kabeliai, jeigu jie suprojektuoti 
150 kV ar aukštesnei įtampai, bei prie 
nurodytų linijų prijungtos vidutinės ir 
žemosios įtampos, ne mažesnės kaip 
10 kV, linijos;

Or. de

Pakeitimas 679
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) aukštosios įtampos oro elektros 
energijos perdavimo linijos, jeigu jos 
suprojektuotos 220 kV ar aukštesnei 
įtampai, ir požeminiai ir povandeniniai 
perdavimo kabeliai, jeigu jie suprojektuoti 
150 kV ar aukštesnei įtampai;

(a) aukštosios įtampos oro elektros 
energijos perdavimo linijos, jeigu jos 
suprojektuotos 220 kV ar aukštesnei 
įtampai, ir požeminiai ir povandeniniai 
perdavimo kabeliai, jeigu jie suprojektuoti 
150 kV ar aukštesnei įtampai; įskaitant 
vidutiniosios ir mažosios 10 kV įtampos 
perdavimo linijas ir jų prijungimą prie 
pirmiau minėtų linijų.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimas ir paskirstymas yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir neturėtų būti vertinami 
atskirai rengiant bendro intereso projektus. Todėl svarstant galimus elektros energijos 
infrastruktūros projektus turėtų būti atsižvelgiama į paskirstymo linijas, susijusias su 
perdavimo linijomis, kurios pripažįstamos „bendro intereso projektais“ Tai ypač svarbu 
tiesiant perdavimo „greitkelius“ skirtus elektros energijai iš stambių atsinaujinančiųjų 
elektros energijos išteklių projektų perduoti elektros energiją vartojančioms teritorijoms, nes, 
norint pasiekti tikslą, elektros energijos „greitkelių“ statyba turi baigtis prie paskirstymo 
tinklo.

Pakeitimas 680
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) aukštosios įtampos oro elektros 
energijos perdavimo linijos, jeigu jos 
suprojektuotos 220 kV ar aukštesnei 
įtampai, ir požeminiai ir povandeniniai 
perdavimo kabeliai, jei jie suprojektuoti 
150 kV ar aukštesnei įtampai;

(a) aukštosios įtampos oro elektros 
energijos perdavimo linijos, jeigu jos 
suprojektuotos 220 kV ar aukštesnei 
įtampai, ir požeminiai ir povandeniniai 
perdavimo kabeliai, jei jie suprojektuoti 
150 kV ar aukštesnei įtampai, įskaitant 
vidutinės ar žemos įtampos linijas, 
suprojektuotas 10 kV ar aukštesnei 
įtampai, sujungtas su šiomis aukštosios 
įtampos oro elektros energijos perdavimo 
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linijomis ar šiais perdavimo kabeliais;

Or. nl

Pakeitimas 681
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) elektros energijos kaupimo įrenginiai, 
naudojami elektrai nuolat arba laikinai 
akumuliuoti antžeminiuose arba 
požeminiuose įrenginiuose arba 
geologiniuose objektuose, jeigu jie yra 
tiesiogiai sujungti su aukštosios įtampos 
elektros perdavimo linijomis, skirtomis 
110 kV ar aukštesnei įtampai;

(c) elektros energijos kaupimo įrenginiai, 
naudojami elektrai nuolat arba laikinai 
akumuliuoti antžeminiuose arba 
požeminiuose įrenginiuose arba 
geologiniuose objektuose;

Or. nl

Pakeitimas 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) elektros energijos kaupimo įrenginiai, 
naudojami elektrai nuolat arba laikinai 
akumuliuoti antžeminiuose arba 
požeminiuose įrenginiuose arba 
geologiniuose objektuose, jeigu jie yra 
tiesiogiai sujungti su aukštosios įtampos 
elektros perdavimo linijomis, skirtomis 
110kV ar aukštesnei įtampai;

(c) elektros energijos kaupimo įrenginiai, 
naudojami elektrai nuolat arba laikinai 
akumuliuoti antžeminiuose arba 
požeminiuose įrenginiuose arba 
geologiniuose objektuose;

Or. en
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Pagrindimas

Pažangiuosius tinklus diegiantys paskirstymo sistemos operatoriai taip pat turėtų būti 
remiami. Todėl pažangiųjų tinklų apimtį reikia praplėsti, kad jie apimtų ir mažosios įtampos 
tinklus, kuriuos šiuo metu įdiegus būtų galima gauti didžiausią naudą, ir prie kurių yra 
prijungti daugybė vartotojų ir nedidelės galios, privatūs elektros energijos gamybos 
įrenginiai. Be to, paskirstymo sistemos operatoriai atlieka labai svarbų vaidmenį integruojant 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą elektros energiją.

Pakeitimas 683
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) bet kokia įranga ar įrenginys, taikomas 
perdavimo ir vidutinės įtampos 
paskirstymo lygiu, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksmingą, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 
pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

(e) bet kokia pažangiojo tinklo įranga ar 
įrenginys, taikomas visiems įtampos 
lygiams, kuriais siekiama užtikrinti 
dvikryptį skaitmeninį ryšį ir elektros 
energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksmingą, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 
pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

Or. en

Pakeitimas 684
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e papunktis



AM\900619LT.doc 29/121 PE488.000v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) bet kokia įranga ar įrenginys, taikomas 
perdavimo ir vidutinės įtampos 
paskirstymo lygiu, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksmingą, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 
pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

(e) bet kokia pažangiesiems tinklams 
svarbi įranga ar įrenginys, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksminga, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 
pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

Or. de

Pakeitimas 685
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) bet kokia įranga ar įrenginys, taikomas 
perdavimo ir vidutinės įtampos
paskirstymo lygiu, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksminga, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 

(e) bet kokia įranga ar įrenginys, taikomas 
perdavimo ir paskirstymo lygiu, kuriuo 
siekiama užtikrinti dvikryptį skaitmeninį 
ryšį ir elektros energijos gamybos, 
perdavimo, paskirstymo ir vartojimo 
elektros energijos tinkle tikrojo laiko ar 
beveik tikrojo laiko interaktyvųjį ir 
intelektualųjį stebėjimą ir valdymą, kad 
plėtojant tinklą būtų veiksmingai 
integruojama visų prie tinklo prisijungusių 
vartotojų – elektros energijos gamintojų, 
vartotojų ir abi šias veiklas vykdančių 
subjektų – elgsena ir veiksmai ir taip būtų 
sukurta ekonomiškai veiksminga, tvari 
elektros energijos sistema, kuri pasižymėtų 
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pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

mažais nuostoliais, aukšta kokybe, tiekimo 
saugumu ir sauga;

Or. nl

Pakeitimas 686
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) bet kokia įranga ar įrenginys, taikomas 
perdavimo ir vidutinės įtampos 
paskirstymo lygiu, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksmingą, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 
pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

(e) bet kokia įranga ar įrenginys, taikomas 
perdavimo ir vidutinės ir žemos įtampos 
paskirstymo lygiu, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksmingą, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 
pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

Or. en

Pagrindimas

Pažangiųjų tinklų projektų atrankos kriterijus reikia nustatyti vadovaujantis 
nediskriminavimo principu.

Pakeitimas 687
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) bet kokia įranga ar įrenginys, taikomas 
perdavimo ir vidutinės įtampos 
paskirstymo lygiu, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksmingą, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 
pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

(e) bet kokia įranga ar įrenginys, taikomas 
perdavimo ir vidutinės ir žemos įtampos 
paskirstymo lygiu, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksmingą, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 
pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

Or. en

Pakeitimas 688
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) bet kokia įranga ar įrenginys, taikomas 
perdavimo ir vidutinės įtampos 
paskirstymo lygiu, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksmingą, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 

(e) bet kokia įranga ar įrenginys, taikomas 
perdavimo ir vidutinės bei žemos įtampos 
paskirstymo lygiu, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir vartojimo elektros energijos 
tinkle tikrojo laiko ar beveik tikrojo laiko 
interaktyvųjį ir intelektualųjį stebėjimą ir 
valdymą, kad plėtojant tinklą būtų 
veiksmingai integruojama visų prie tinklo 
prisijungusių vartotojų – elektros energijos 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai ir 
taip būtų sukurta ekonomiškai veiksmingą, 
tvari elektros energijos sistema, kuri 
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pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

Or. fr

Pakeitimas 689
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) infrastruktūra, susijusi su elektros 
energijos tiekimu elektra varomoms arba 
hibridinėms variklinėms transporto 
priemonėms;

Or. ro

Pakeitimas 690
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) uosto įranga, skirta prisišvartavusius 
laivus aprūpinti sausumoje pagaminta 
elektros energija, užuot laivams gaminus 
elektros energiją atviruose vandenyse 
naudojant juose esančius variklius;

Or. ro

Pakeitimas 691
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto c papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) suskystintųjų gamtinių dujų arba 
suslėgtųjų gamtinių dujų priėmimo, 
saugojimo, pakartotinio dujinimo ar slėgio 
sumažinimo įrenginiai;

(c) suskystintųjų gamtinių dujų arba 
suslėgtųjų gamtinių dujų priėmimo, 
saugojimo, transportavimo, pakartotinio 
dujinimo ar slėgio sumažinimo įrenginiai;

Or. en

Pakeitimas 692
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) bet kokia įranga ar įrenginys, 
taikomas perdavimo ir vidutinės įtampos 
paskirstymo lygiu, kuriuo siekiama 
užtikrinti dvikryptį skaitmeninį ryšį ir 
dujų gamybos, perdavimo, paskirstymo ir 
vartojimo tinkle tikrojo laiko ar beveik 
tikrojo laiko interaktyvųjį ir intelektualųjį 
stebėjimą ir valdymą, kad plėtojant tinklą 
būtų veiksmingai integruojama visų prie 
tinklo prisijungusių vartotojų – dujų 
gamintojų, vartotojų ir abi šias veiklas 
vykdančių subjektų – elgsena ir veiksmai 
ir taip būtų sukurta ekonomiškai 
veiksmingą, tvari dujų sistema, kuri 
pasižymėtų mažais nuostoliais, aukšta 
kokybe, tiekimo saugumu ir sauga;

Or. fr

Pagrindimas

Pažangieji tinklai dujų srityje taip pat turėtų būti skatinami, nes jie leidžia integruoti 
atsinaujinančius šaltinius ir užtikrinti didesnį tinklo lankstumą ir veiksmingumą.

Pakeitimas 693
Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) naftos sektoriuje: Išbraukta.
(a) žalios naftos transportavimo 
vamzdynai;
(b) siurblinės ir saugojimo įrenginiai, 
būtini eksploatuojant žalios naftos 
vamzdynus;
(c) bet kokia įranga ar įrenginys, 
reikalingas tinkamam, saugiam ir 
veiksmingam atitinkamos sistemos 
eksploatavimui, įskaitant apsaugos, 
stebėjimo ir kontrolės sistemas ir srautų 
priešinga kryptimi prietaisus;

Or. en

Pakeitimas 694
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) žalios naftos transportavimo 
vamzdynai;

(a) žalios naftos transportavimo į 
perdirbimo įmones vamzdynai;

Or. en

Pakeitimas 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) anglies dioksido sektoriuje: Išbraukta.
(a) specialūs vamzdynai, išskyrus gavybos 
proceso vamzdynų tinklą, naudojami 
antropogeninės kilmės anglies dioksidui 
transportuoti daugiau nei iš vieno šaltinio 
(t. y. iš pramoninių įrenginių (įskaitant 
elektrines), kuriuose vykstant degimo 
procesui ar kitoms cheminėms 
reakcijoms, kurioms naudojami 
iškastiniai arba neiškastiniai junginiai, 
kurių sudėtyje yra anglies, susidaro 
anglies dioksido dujos), skirti nuolatiniam 
geologiniam anglies dioksido saugojimui 
pagal Direktyvą 2009/31/EB;
(b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir susiję paviršiaus bei įleidimo įrenginiai;
(c) bet kokia įranga ar įrenginys, 
reikalingas tinkamam, saugiam ir 
veiksmingam atitinkamos sistemos 
eksploatavimui, įskaitant apsaugos, 
stebėjimo ir kontrolės sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Investicijų į dujų ir elektros energijos infrastruktūrą poreikis iki 2020 m. ir vėliau yra 
milžiniškas, todėl atskirų dotacijų skyrimas anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
transportavimo ir saugojimo infrastruktūrai kurti pagal šį reglamentą yra nepagrįstas. 
Reglamentas turėtų išlikti tikslus, kad būtų pasiekti rezultatai svarbiausioje elektros energijos 
ir dujų srityje.

Pakeitimas 696
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) anglies dioksido sektoriuje: Išbraukta.
(a) specialūs vamzdynai, išskyrus gavybos 
proceso vamzdynų tinklą, naudojami 
antropogeninės kilmės anglies dioksidui 
transportuoti daugiau nei iš vieno šaltinio 
(t. y. iš pramoninių įrenginių (įskaitant 
elektrines), kuriuose vykstant degimo 
procesui ar kitoms cheminėms 
reakcijoms, kurioms naudojami 
iškastiniai arba neiškastiniai junginiai, 
kurių sudėtyje yra anglies, susidaro 
anglies dioksido dujos), skirti nuolatiniam 
geologiniam anglies dioksido saugojimui 
pagal Direktyvą 2009/31/EB;
(b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir susiję paviršiaus bei įleidimo įrenginiai;
(c) bet kokia įranga ar įrenginys, 
reikalingas tinkamam, saugiam ir 
veiksmingam atitinkamos sistemos 
eksploatavimui, įskaitant apsaugos, 
stebėjimo ir kontrolės sistemas.

Or. en

Pakeitimas 697
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) anglies dioksido sektoriuje: Išbraukta.
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(a) specialūs vamzdynai, išskyrus gavybos 
proceso vamzdynų tinklą, naudojami 
antropogeninės kilmės anglies dioksidui 
transportuoti daugiau nei iš vieno šaltinio 
(t. y. iš pramoninių įrenginių (įskaitant 
elektrines), kuriuose vykstant degimo 
procesui ar kitoms cheminėms 
reakcijoms, kurioms naudojami 
iškastiniai arba neiškastiniai junginiai, 
kurių sudėtyje yra anglies, susidaro 
anglies dioksido dujos), skirti nuolatiniam 
geologiniam anglies dioksido saugojimui 
pagal Direktyvą 2009/31/EB;
(b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir susiję paviršiaus bei įleidimo įrenginiai;
(c) bet kokia įranga ar įrenginys, 
reikalingas tinkamam, saugiam ir 
veiksmingam atitinkamos sistemos 
eksploatavimui, įskaitant apsaugos, 
stebėjimo ir kontrolės sistemas.

Or. de

Pakeitimas 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) anglies dioksido sektoriuje: Išbraukta.
(a) specialūs vamzdynai, išskyrus gavybos 
proceso vamzdynų tinklą, naudojami 
antropogeninės kilmės anglies dioksidui 
transportuoti daugiau nei iš vieno šaltinio 
(t. y. iš pramoninių įrenginių (įskaitant 
elektrines), kuriuose vykstant degimo 
procesui ar kitoms cheminėms 



PE488.000v01-00 38/121 AM\900619LT.doc

LT

reakcijoms, kurioms naudojami 
iškastiniai arba neiškastiniai junginiai, 
kurių sudėtyje yra anglies, susidaro 
anglies dioksido dujos), skirti nuolatiniam 
geologiniam anglies dioksido saugojimui 
pagal Direktyvą 2009/31/EB;
(b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir susiję paviršiaus bei įleidimo įrenginiai;
(c) bet kokia įranga ar įrenginys, 
reikalingas tinkamam, saugiam ir 
veiksmingam atitinkamos sistemos 
eksploatavimui, įskaitant apsaugos, 
stebėjimo ir kontrolės sistemas.

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 699
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir susiję paviršiaus bei įleidimo įrenginiai.

(b) anglies dioksido suskystinimo ir 
saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau.
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Or. en

Pakeitimas 700
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai, 
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT.

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai, pateikę 
projektą, kuris gali būti atrinktas,
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT. Kitiems atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant 
susijusiems gamintojams ir vartotojams 
atstovaujančias organizacijas, ir aplinkos 
apsaugos organizacijoms, suteikiamas 
stebėtojų statusas ir jie gali dalyvauti 
regioninių grupių posėdžiuose, siekiant 
platesnio socialinio pritarimo per bendro 
intereso projektų rengimo procesą ir 
vėliau įgyvendinant tokius projektus.

Or. en

Pakeitimas 701
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai, 
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT.

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję atitinkami projekto 
rengėjai ir regioninio lygmens 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
gamintojus ir paskirstymo sistemos 
operatorius, Komisija, agentūra ir elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad projektų sėkmė labai priklauso nuo atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
regioninėse grupėse visateisės narystės, nes ji leidžia jiems dalyvauti visuose proceso 
etapuose nuo pat pradžių ir palengvina rizikos vertinimo etapą.

Pakeitimas 702
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
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prioritetu susiję projekto rengėjai, 
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT.

prioritetu susiję projekto rengėjai, 
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT ir atitinkami regioninio 
lygmens suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo 
sistemos operatorius ir vartotojus.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad projektų sėkmė labai priklauso nuo atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
regioninėse grupėse visateisės narystės: viena vertus, ji leidžia jiems dalyvauti visuose 
proceso etapuose nuo pat pradžių ir palengvina rizikos vertinimo etapą; kita vertus, ji leidžia 
regioninių grupių nariams pasinaudoti savo specialiosiomis žiniomis ir grįžtamąja 
informacija apie patirtį įgyvendinant panašius projektus (kartu laikantis neskelbtinos 
komercinės informacijos konfidencialumo principo).

Pakeitimas 703
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai, 
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT.

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai, pateikę 
projektą, kuris gali būti atrinktas,
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT.

Or. en
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Pakeitimas 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai, 
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT.

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių kompetentingų institucijų, 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
perdavimo sistemos operatorių atstovai, 
įsipareigoję bendradarbiauti regioniniu 
lygiu pagal Direktyvos 2009/72/EB 6 
straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 714/2009 
12 straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
elektros energijos sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pakeitimas 705
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, taip pat su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu 
prioritetu susiję projekto rengėjai, 
Komisija, agentūra ir elektros energijos 
sektoriaus EPSOT.

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo ir paskirstymo
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/72/EB 6 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 12 
straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
elektros energijos sektoriaus EPSOT.
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Or. fr

Pakeitimas 706
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų dujų projektų atveju kiekvieną 
grupę sudaro valstybių narių, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
12 straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
dujų sektoriaus EPSOT.

II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų dujų projektų atveju kiekvieną 
grupę sudaro valstybių narių, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
12 straipsnį, su kiekvienu I priede nustatytu 
atitinkamu prioritetu susiję projekto 
rengėjai, pateikę projektą, kuris gali būti 
atrinktas, Komisija, agentūra ir dujų 
sektoriaus EPSOT.

Nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
agentūros dalyvavimas regioninėse 
grupėse neturi įtakos jų tikslų ir pareigų 
įgyvendinimui pagal šį reglamentą arba 
Direktyvos 2009/72/EB 36 ir 37 
straipsnius ir Direktyvos 2009/73/EB 40 ir 
41 straipsnius, arba pagal Reglamentą 
(EB)Nr. 713/2009.

Or. en

Pakeitimas 707
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų dujų projektų atveju kiekvieną 

II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų dujų projektų atveju kiekvieną 
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grupę sudaro valstybių narių, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
12 straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
dujų sektoriaus EPSOT.

grupę sudaro valstybių narių, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
12 straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
atitinkami projekto rengėjai ir regioninio 
lygmens suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant gamintojus ir paskirstymo 
sistemos operatorius, Komisija, agentūra ir 
dujų sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju pagrindimas atitinka dėl III priedo pirmos pastraipos pateiktą pagrindimą.

Pakeitimas 708
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų dujų projektų atveju kiekvieną 
grupę sudaro valstybių narių, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
12 straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
dujų sektoriaus EPSOT.

II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų dujų projektų atveju kiekvieną 
grupę sudaro valstybių narių, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
12 straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
dujų sektoriaus EPSOT, ir atitinkami 
regioninio lygmens suinteresuotieji 
subjektai, įskaitant gamintojus, 
paskirstymo sistemos operatorius ir 
vartotojus.

Or. en
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Pagrindimas

Atrodo, kad projektų sėkmė labai priklauso nuo atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
regioninėse grupėse visateisės narystės: viena vertus, ji leidžia jiems dalyvauti visuose 
proceso etapuose nuo pat pradžių ir palengvina rizikos vertinimo etapą; kita vertus, ji leidžia 
regioninių grupių nariams pasinaudoti savo specialiosiomis žiniomis ir grįžtamąja 
informacija apie patirtį įgyvendinant panašius projektus (kartu laikantis neskelbtinos 
komercinės informacijos konfidencialumo principo).

Pakeitimas 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų dujų projektų atveju kiekvieną 
grupę sudaro valstybių narių, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
12 straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
dujų sektoriaus EPSOT.

II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų dujų projektų atveju kiekvieną 
grupę sudaro valstybių narių 
kompetentingų institucijų, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
12 straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
dujų sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pakeitimas 710
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 

Išbraukta.
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kiekvieną grupę sudaro valstybių narių 
atstovai, su kiekvienu I priede nustatytu 
atitinkamu prioritetu susiję projekto 
rengėjai ir Komisija.

Or. en

Pakeitimas 711
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekvieną grupę sudaro valstybių narių 
atstovai, su kiekvienu I priede nustatytu 
atitinkamu prioritetu susiję projekto 
rengėjai ir Komisija.

II priedo 3 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų naftos transportavimo projektų 
atveju kiekvieną grupę sudaro valstybių 
narių atstovai, su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai ir Komisija.

Or. de

Pakeitimas 712
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekvieną grupę sudaro valstybių narių 
atstovai, su kiekvienu I priede nustatytu 
atitinkamu prioritetu susiję projekto 
rengėjai ir Komisija.

II priedo 3 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų naftos transportavimo projektų 
atveju kiekvieną grupę sudaro valstybių 
narių atstovai, su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai ir Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 713
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekvieną grupę sudaro valstybių narių 
atstovai, su kiekvienu I priede nustatytu 
atitinkamu prioritetu susiję projekto 
rengėjai ir Komisija.

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekvieną grupę sudaro valstybių narių 
atstovai, su kiekvienu I priede nustatytu 
atitinkamu prioritetu susiję projekto 
rengėjai ir Komisija, ir atitinkami 
regioninio lygmens suinteresuotieji 
subjektai, visų pirma gamintojai.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad projektų sėkmė labai priklauso nuo atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
regioninėse grupėse visateisės narystės: viena vertus, ji leidžia jiems dalyvauti visuose 
proceso etapuose nuo pat pradžių ir palengvina rizikos vertinimo etapą; kita vertus, ji leidžia 
regioninių grupių nariams pasinaudoti savo specialiosiomis žiniomis ir grįžtamąja 
informacija apie patirtį įgyvendinant panašius projektus (kartu laikantis neskelbtinos 
komercinės informacijos konfidencialumo principo).

Pakeitimas 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekvieną grupę sudaro valstybių narių 
atstovai, su kiekvienu I priede nustatytu 
atitinkamu prioritetu susiję projekto 
rengėjai ir Komisija.

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekvieną grupę sudaro valstybių narių 
kompetentingų institucijų atstovai, su 
kiekvienu I priede nustatytu atitinkamu
prioritetu susiję projekto rengėjai ir 
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Komisija.

Or. en

Pakeitimas 715
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupės narių teises turintys projekto 
rengėjai ir agentūra neturi teisės balsuoti 
ir gali pagal 3 straipsnio 4 dalį dalyvauti 
kaip stebėtojai tik tvirtinant galutinį 
siūlomų finansuoti projektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Subregioninės grupės sukuriamos 
atsižvelgiant į I priedo 5 punkte nustatytas 
papildomas koridorių kategorijas. 
Kiekviena subregioninė grupei taikomos 
jau įgyvendinamos regioninės iniciatyvos 
elektros energijos ir dujų srityse.

Or. en

Pagrindimas

Projekto rengėjai, išskyrus perdavimo sistemos operatorius ir paskirstymo sistemos 
operatorius, neturėtų dalyvauti procesuose, kuriuose dalyvauja regioninės grupės, nes jie yra 
suinteresuoti savo pačių projektų sėkmingu atrinkimu. Be to, dalyvių skaičius gali pastebimai 
padidėti, o tai turėtų įtakos regioninių grupių darbo veiksmingumui ir efektyvumui.
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Pakeitimas 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Kiekviena grupė savo darbą 
organizuoja atsižvelgdama į regioninio 
bendradarbiavimo pastangas pagal 
Direktyvos 2009/72/EB 6 straipsnį, 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį, 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 12 
straipsnį ir Reglamento EB (Nr.) 715/2009 
12 straipsnį, taip pat kitas esamas 
regioninio bendradarbiavimo struktūras.

(2) Kiekviena grupė savo darbą 
organizuoja atsižvelgdama į regioninio 
bendradarbiavimo pastangas pagal 
Direktyvos 2009/72/EB 6 straipsnį, 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį, 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 12 
straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 
12 straipsnį, taip pat kitas esamas 
regioninio bendradarbiavimo struktūras, 
pvz., dabartinės regioninės iniciatyvos 
elektros energijos ir dujų srityje.

Or. en

Pakeitimas 718
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Kiekviena grupė savo darbą 
organizuoja atsižvelgdama į regioninio 
bendradarbiavimo pastangas pagal 
Direktyvos 2009/72/EB 6 straipsnį, 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį, 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 12 
straipsnį ir Reglamento EB (Nr.) 715/2009 
12 straipsnį, taip pat kitas esamas 
regioninio bendradarbiavimo struktūras.

(2) Kiekviena grupė savo darbą 
organizuoja atsižvelgdama į regioninio 
bendradarbiavimo pastangas pagal 
Direktyvos 2009/72/EB 6 straipsnį, 
Direktyvos 2009/73/EB 7 straipsnį, 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 12 
straipsnį ir Reglamento EB (Nr.) 715/2009 
12 straipsnį, taip pat kitas esamas 
regioninio bendradarbiavimo struktūras, 
pvz., dabartines elektros ir dujų 
regionines iniciatyvas.

Or. en
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Pagrindimas

Regioninis bendradarbiavimas turėtų būti suderintas su dabartinėmis elektros ir dujų 
regioninėmis iniciatyvomis.

Pakeitimas 719
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Atsižvelgdama į tai, kas būtina I priede 
nurodytam atitinkamam prioritetui 
įgyvendinti, kiekviena grupė kviečia ES 
kandidačių ir galimų kandidačių šalių 
nacionalinių administracijų ir reguliavimo 
institucijų atstovus, projekto rengėjus ir 
perdavimo sistemos operatorius, Europos 
ekonominės erdvės ir Europos laisvosios 
prekybos asociacijos valstybes nares, 
Energijos Bendrijos institucijas ir įmones, 
Europos Kaimynystės politikos šalis ir 
šalis, su kuriomis Sąjunga yra užmezgusi 
konkretų bendradarbiavimą energetikos 
srityje.

(3) Atsižvelgdama į tai, kas būtina I priede 
nurodytam atitinkamam prioritetui 
įgyvendinti, kiekviena grupė gali kviesti
ES kandidačių ir galimų kandidačių šalių 
nacionalinių administracijų ir reguliavimo 
institucijų atstovus, projekto rengėjus, 
kurių projektai gali būti atrinkti kaip 
bendro intereso projektai, ir perdavimo 
sistemos operatorius, Europos ekonominės 
erdvės ir Europos laisvosios prekybos 
asociacijos valstybes nares, Energijos 
Bendrijos institucijas ir įmones, Europos 
Kaimynystės politikos šalis ir šalis, su 
kuriomis Sąjunga yra užmezgusi konkretų 
bendradarbiavimą energetikos srityje.
Spendimas pakviesti trečiąsias šalis 
grindžiamas konsensusu.

Or. en

Pakeitimas 720
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kiekviena grupė konsultuojasi su 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo 

Išbraukta.
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sistemos operatorius, tiekėjus ir 
vartotojus, atstovaujančiomis 
organizacijomis ir 5 straipsnio 2 dalyje 
nustatytų užduočių atveju – aplinkos 
apsaugos organizacijomis. Jeigu siekiant 
įvykdyti jos užduotis būtina, grupė gali 
organizuoti svarstymą ar konsultacijas.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad atitinkamų suinteresuotųjų šalių visapusiška narystė regioninėse grupėse yra 
svarbus projektų sėkmės veiksnys: pirma, tai suinteresuotosioms šalims sudaro sąlygas 
visapusiškai dalyvauti procese nuo pirmųjų etapų – taip lengviau įgyvendinti rizikos 
vertinimo etapą; antra, taip regioninės grupės nariams suteikiama galimybė pasinaudoti jų 
patirtimi ir gauti atgalinį ryšį apie patirtį su panašiais projektais (laikantis slaptos 
komercinės informacijos konfidencialumo).

Pakeitimas 721
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kiekviena grupė konsultuojasi su 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus ir vartotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis ir 5 
straipsnio 2 dalyje nustatytų užduočių 
atveju – aplinkos apsaugos 
organizacijomis. Jeigu siekiant įvykdyti jos 
užduotis būtina, grupė gali organizuoti 
svarstymą ar konsultacijas.

(4) Kiekviena grupė konsultuojasi su 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus ir vartotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis ir 
aplinkos apsaugos organizacijomis. Jeigu 
siekiant įvykdyti jos užduotis būtina, grupė 
gali organizuoti svarstymą ar konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 722
Adina-Ioana Vălean
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Per sprendimo dėl bendro intereso 
projektų sąrašo priėmimo procesą, 
kiekviena regioninė grupė siekia 
konsensuso tik su tomis valstybėmis 
narėmis, kurios tiesiogiai dalyvauja 
projektuose.

Or. en

Pakeitimas 723
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Kiekviena grupė savo posėdžių 
darbotvarkes ir protokolus skelbia šio 
reglamento 17 straipsnyje nurodytoje 
infrastruktūros skaidrumo platformoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti skaidrumą, pagerinti tai, kaip visuomenė priima bendro intereso projektų 
procesą ir vėlesnį projektų įgyvendinimą, svarbu visuomenei ir kitoms suinteresuotosioms 
šalims suprasti, kada ir kokius sprendimus priima regioninės grupės ir tokių sprendimų 
rezultatus.

Pakeitimas 724
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Aptariamame projekte 
nedalyvaujančios valstybės narės neturi 
teisės blokuoti tokio projekto įtraukimo į 
bendro intereso projektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 725
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c)Kiekviena grupė skelbia savo vidaus 
taisykles ir atnaujinamą narių sąrašą ir 
užtikrina, kad ši informacija būtų 
nesunkiai prieinama bet kuriuo metu. 
Kiekviena grupė taip pat skelbia nuolat 
atnaujinamą informaciją apie savo darbo 
pažangą ir savo galutines išvadas ir 
sprendimus ir užtikrina, kad ši 
informacija būtų nesunkiai prieinama.

Or. en

Pakeitimas 726
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a). Kiekviena grupė skelbia savo vidaus 
taisykles ir atnaujinamą narių sąrašą ir 
užtikrina, kad ši informacija būtų 
nesunkiai prieinama bet kuriuo metu. 
Kiekviena grupė taip pat skelbia nuolat 
atnaujinamą informaciją apie savo darbo 
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pažangą ir savo galutines išvadas ir 
sprendimus ir užtikrina, kad ši 
informacija būtų nesunkiai prieinama.

Or. en

Pagrindimas

Regioninių grupių valdymo taisyklės turėtų būti aiškios, tikslios ir viešai prieinamos, kad būtų 
užtikrinta, jog vykdomas skaidrus procesas. Dėl tos pačios priežasties informacija apie 
regioninių grupių darbą turėtų būti nesunkiai ir viešai prieinama: visos suinteresuotosios 
šalys turi turėti galimybę bet kuriuo metu žinoti apie projekto pažangą. Praktiškai, siekiant 
išlaikyti slaptos informacijos konfidencialumą ir išspręsti galimus interesų konfliktus, labai 
rekomenduotina sukurti pogrupį, kad būtų išsaugotas konfidencialumas.

Pakeitimas 727
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Kiekviena grupė skelbia savo vidaus 
taisykles ir atnaujinamą narių sąrašą ir 
užtikrina, kad ši informacija būtų 
nesunkiai prieinama bet kuriuo metu. 
Kiekviena grupė taip pat skelbia nuolat 
atnaujinamą informaciją apie savo darbo 
pažangą ir savo galutines išvadas ir 
sprendimus ir užtikrina, kad ši 
informacija būtų nesunkiai prieinama.

Or. en

Pagrindimas

Regioninių grupių valdymo taisyklės turėtų būti aiškios, tikslios ir viešai prieinamos, kad būtų 
užtikrinta, jog vykdomas skaidrus procesas. Dėl tos pačios priežasties informacija apie 
regioninių grupių darbą turėtų būti nesunkiai ir viešai prieinama: visos suinteresuotosios 
šalys turi turėti galimybę bet kuriuo metu žinoti apie projekto pažangą.

Pakeitimas 728
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl reglamento
 III priedo 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Kiekvienas projekto rengėjas 
atitinkamos grupės nariams pateikia 
prašymą projektą atrinkti kaip bendro 
intereso projektą, prie kurio prideda 
projekto (-ų) indėlio įgyvendinant I priede 
nurodytus prioritetus įvertinimą, 
informaciją, iš kurios matyti, kad 
projektas atitinka 6 straipsnyje apibrėžtus 
atitinkamus kriterijus ir bet kokią kitą su 
projekto vertinimu susijusią informaciją.

(1) Komisija, kaip regioninių grupių 
pirmininkė, skelbia kvietimą teikti 
pasiūlymus dėl bendro intereso projektų 
statuso, projektų rengėjus kviečiant siūlyti 
savo projektus pripažinti kaip bendro 
intereso projektus.

Kiekvienas projekto rengėjas atitinkamai 
grupei pateikia prašymą projektą atrinkti 
kaip bendro intereso projektą, kaip 
nurodyta kvietime teikti pasiūlymus, ir 
prideda su projektu susijusią sąnaudų ir 
naudos analizę pagal 12 straipsnio 6 dalį.

Or. en

Pakeitimas 729
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Kiekvienas projekto rengėjas 
atitinkamos grupės nariams pateikia 
prašymą projektą atrinkti kaip bendro 
intereso projektą, prie kurio prideda 
projekto (-ų) indėlio įgyvendinant I priede 
nurodytus prioritetus įvertinimą, 
informaciją, iš kurios matyti, kad 
projektas atitinka 6 straipsnyje apibrėžtus 
atitinkamus kriterijus ir bet kokią kitą su 
projekto vertinimu susijusią informaciją.

(1) Kiekvienas projekto rengėjas 
atitinkamos grupės nariams pateikia 
prašymą projektą atrinkti kaip bendro 
intereso projektą, prie kurio prideda 
projekto (-ų) indėlio įgyvendinant I priede 
nurodytų energetikos infrastruktūros
prioritetinių koridorių ir sričių tikslus 
įvertinimą, atitinkamų 4 straipsnyje 
apibrėžtų kriterijų atitikimo įvertinimą ir 
bet kokią kitą su projekto vertinimu 
susijusią informaciją. Projekto rengėjai 
pateikia konkrečią projekto sąnaudų ir 
naudos analizę, atliktą pagal 12 
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straipsnyje nurodytą metodiką.

Or. en

Pakeitimas 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Kiekvienas projekto rengėjas 
atitinkamos grupės nariams pateikia 
prašymą projektą atrinkti kaip bendro 
intereso projektą, prie kurio prideda 
projekto (-ų) indėlio įgyvendinant I priede 
nurodytus prioritetus įvertinimą, 
informaciją, iš kurios matyti, kad projektas 
atitinka 6 straipsnyje apibrėžtus 
atitinkamus kriterijus ir bet kokią kitą su 
projekto vertinimu susijusią informaciją.

(1) Kiekvienas projekto rengėjas 
atitinkamos grupės nariams pateikia 
prašymą projektą atrinkti kaip bendro 
intereso projektą, prie kurio prideda 
projekto (-ų) indėlio įgyvendinant I priede 
nurodytus prioritetus įvertinimą, 
informaciją, iš kurios matyti, kad projektas 
atitinka 4 straipsnyje apibrėžtus 
atitinkamus kriterijus ir bet kokią kitą su 
projekto vertinimu susijusią informaciją.
Projekto rengėjai pateikia konkrečią 
projekto sąnaudų ir naudos analizę, 
atliktą pagal 12 straipsnyje nurodytą 
metodiką.

Or. en

Pakeitimas 731
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Kiekvienas projekto rengėjas 
atitinkamos grupės nariams pateikia 
prašymą projektą atrinkti kaip bendro 
intereso projektą, prie kurio prideda 
projekto (-ų) indėlio įgyvendinant I priede 
nurodytus prioritetus įvertinimą, 
informaciją, iš kurios matyti, kad projektas 

(1) Kiekvienas projekto rengėjas 
atitinkamos grupės nariams pateikia 
prašymą projektą atrinkti kaip bendro
intereso projektą, prie kurio prideda 
projekto (-ų) indėlio įgyvendinant I priede 
nurodytus prioritetus įvertinimą, 
informaciją, iš kurios matyti, kad projektas 
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atitinka 6 straipsnyje apibrėžtus 
atitinkamus kriterijus ir bet kokią kitą su 
projekto vertinimu susijusią informaciją.

atitinka 4 straipsnyje apibrėžtus 
atitinkamus kriterijus ir bet kokią kitą su 
projekto vertinimu susijusią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Klaida tekste.

Pakeitimas 732
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Kiekvienas galimas projekto rengėjas 
gali atitinkamai regioninei grupei pateikti 
savo projekto įvertinimą, nurodant 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nustatytus prioritetus ir atitikimą 
atitinkamiems 4 straipsnyje, II priede ir 
III priede nustatytiems kriterijams. 
Atitinkamos regioninės grupės turi 
pateikti pagrįstą nuomonę dėl projektų 
pripažinimo bendro intereso projektu per 
6 mėnesių laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti tinkamai atsižvelgiama į visus projektus, atitinkančius bendro intereso projekto 
kriterijus.

Pakeitimas 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 1 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Atitinkamoms grupės turi būti 
leidžiama išsamiau prižiūrėti ir apsvarstyti 
II priedo 1 dalies a–b punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriamus 
siūlomus elektros energijos perdavimo 
projektus, jei taip siūlo suinteresuotosios 
šalys ir jei tokie projektai atitinka bent 4 
straipsnio 1 punkte, 4 straipsnio 2 punkto 
a papunktyje ir II priedo 1 punkte 
išvardintus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 734
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) Projektų, priskiriamų II priedo 1 ir 2 
kategorijoms, atveju nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina 
vertinimo kriterijų ir sąnaudų ir naudos 
analizės nuoseklų taikymą, jei reikia, 
siūlant pataisymus.

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente jau numatytas regioninės grupės užtikrinamas nuoseklumas. Nebereikėtų 
įtraukti jokio papildomo ar antrojo vertinimo ir (arba) įvertinimo.

Pakeitimas 735
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Visi gavėjai užtikrina slaptos 
komercinės informacijos 
konfidencialumą.

(2) Gairėse atsižvelgiama į galimą 
interesų konfliktą grupėse ir sudaromos 
sąlygos, jei reikia, sukurti pogrupius.

Or. en

Pagrindimas

Regioninių grupių valdymo taisyklės turėtų būti aiškios, tikslios ir viešai prieinamos, kad būtų 
užtikrinta, jog vykdomas skaidrus procesas. Dėl tos pačios priežasties informacija apie 
regioninių grupių darbą turėtų būti nesunkiai ir viešai prieinama: visos suinteresuotosios 
šalys turi turėti galimybę bet kuriuo metu žinoti apie projekto pažangą. Praktiškai, siekiant 
išlaikyti slaptos informacijos konfidencialumą ir išspręsti galimus interesų konfliktus, labai 
rekomenduotina sukurti pogrupį, kad būtų išsaugotas konfidencialumas.

Pakeitimas 736
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektai turi būti įtraukti į 
naujausią turimą elektros energijos 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dešimties metų tinklo plėtros plano procesas turi būti atviras ir lankstus, kad į jį būtų galima 
įtraukti regioninės grupės siūlomus bendro intereso projektus.

Pakeitimas 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektai turi būti įtraukti į 
naujausią turimą elektros energijos 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

(3) II priedo 1 dalies a, b ir d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo 
projektai turi būti įtraukti į atitinkamus
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 12 
straipsnyje nustatytus regioninius 
investavimo planus ir elektros energijos 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pagrindimas

Ne tik dešimties metų tinklo plėtros plano projektai turėtų būti tinkami būti bendro intereso 
projektais. Reikėtų išlaikyti suderinamumą su 3 straipsnio 7 dalimi ir viršenybė turėtų tekti 3 
straipsnio 7 dalies aiškinimui, todėl bendro intereso projektai, gavę tokį statusą, turėtų būti 
įtraukti į dešimties metų tinklo plėtros planą ir regioninius planus.

Pakeitimas 738
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektai turi būti įtraukti į 
naujausią turimą elektros energijos 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

(3) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektai turi būti įtraukti į 
atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 
714/2009 12 straipsnyje nustatytus 
regioninius investavimo planus ir elektros 
energijos sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.



AM\900619LT.doc 61/121 PE488.000v01-00

LT

Or. da

Pagrindimas

Komisijos bendro intereso projektų sąrašo nereikėtų apriboti tik tais projektais, kurie įtraukti 
į dešimties metų tinklo plėtros planą. Šiuo metu šiuo klausimu reglamente trūksta aiškumo, 
nes visame reglamente turėtų būti vienodai aiškinama 3 straipsnio 7 dalis. Kelios valstybės 
nedalyvauja EPSOT bendradarbiavime, todėl dėmesys turėtų būti sutelktas į kriterijus 
atitinkančių projektų, kuriuos inicijavo ne perdavimo sistemos operatoriai, pritraukimą į 
bendro intereso projektų sąrašą.

Pakeitimas 739
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektai turi būti įtraukti į 
naujausią turimą elektros energijos 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

(3) II priedo 1 dalies a, b ir d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo 
projektai turi būti įtraukti į atitinkamus
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 12 
straipsnyje nustatytus regioninius 
investavimo planus ir elektros energijos 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pakeitimas 740
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektai turi būti įtraukti į 
naujausią turimą elektros energijos 

(3) II priedo 1 dalies a–d punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektai turi būti arba
įtraukti į naujausią turimą elektros 
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sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

energijos sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT arba atitikti 4 
straipsnio 1 punkte, 4 straipsnio 2 punkto 
a papunktyje ir II priedo 1 punkte 
išvardintus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Bendro intereso projektų atranką grindžiant vien tik dešimties metų tinklo plėtros planu nebus 
įtraukti visi projektai, kurių reikia, norint sukurti energetikos infrastruktūros prioritetinius 
koridorius, todėl į atranką reikia įtraukti papildomus projektus. Be to, į dešimties metų tinklo 
plėtros planą ir (arba) bendro intereso projektų sąrašą neįtraukti projektai gali susidurti su 
didesne finansavimo rizika, kuri bus dirbtinai sukurta vien tik dėl tokio sąrašo buvimo ir taip 
bus iškreipta rinka.

Pakeitimas 741
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) II priedo 1 dalies a–d punktuose
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektai turi būti įtraukti į 
naujausią turimą elektros energijos 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

(3) II priedo 1 dalies a, b ir d punktuose
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi elektros energijos perdavimo ir 
akumuliavimo projektai turi būti įtraukti į 
naujausią turimą elektros energijos 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 8 straipsnį parengė elektros 
energijos sektoriaus EPSOT.

Or. de

Pagrindimas

Dėl bendro intereso projektų nustatymo procedūros 3 straipsnyje numatyta, kad prisiimti šią 
užduotį ir parengti pasiūlymus turi regioninės grupės. Pasiūlymus vertina Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ERIBA), patvirtina Komisija. Tačiau 
III priede patikslinta, kad visi projektai turi būti naujausio dešimties metų tinklo plėtros plano 
dalis. Arba reikėtų išbraukti akumuliavimo įrenginius, arba užtikrinti, kad tokie projektai būtų 
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įtraukti į dešimties metų tinklo plėtros planą.

Pakeitimas 742
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Visi II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriami dujų perdavimo 
ir saugojimo projektai, kuriuos siūloma 
įtraukti į Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašus, tvirtinamus po 2013 m. 
rugpjūčio 1 d., turi būti naujausio turimo 
dujų sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros plano, kurį pagal Reglamento 
(EB) 715/2009 8 straipsnį parengė dujų 
sektoriaus EPSOT, dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dešimties metų tinklo plėtros plano procesas turi būti atviras ir lankstus, kad į jį būtų galima 
įtraukti regioninės grupės siūlomus bendro intereso projektus.

Pakeitimas 743
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Visi II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriami dujų perdavimo ir 
saugojimo projektai, kuriuos siūloma 
įtraukti į Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašus, tvirtinamus po 2013 m. 
rugpjūčio 1 d., turi būti naujausio turimo 
dujų sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros plano, kurį pagal Reglamento (EB) 
715/2009 8 straipsnį parengė dujų 

(4) Siūlomi II priedo 1 dalies a–d 
punktuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriami dujų perdavimo ir saugojimo 
projektai turi arba būti naujausio turimo 
dujų sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros plano, kurį pagal Reglamento (EB) 
715/2009 8 straipsnį parengė dujų 
sektoriaus EPSOT, dalis arba atitikti 4 
straipsnio 1 punkte, 4 straipsnio 2 punkto 
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sektoriaus EPSOT, dalis. b papunktyje ir II priedo 2 punkte 
išvardintus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Bendro intereso projektų atranką grindžiant vien tik dešimties metų tinklo plėtros planu nebus 
įtraukti visi projektai, kurių reikia, norint sukurti energetikos infrastruktūros prioritetinius 
koridorius, todėl į atranką reikia įtraukti papildomus projektus. Be to, į dešimties metų tinklo 
plėtros planą ir (arba) bendro intereso projektų sąrašą neįtraukti projektai gali susidurti su 
didesne finansavimo rizika, kuri bus dirbtinai sukurta vien tik dėl tokio sąrašo buvimo ir taip 
bus iškreipta rinka.

Pakeitimas 744
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Visi II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriami dujų perdavimo ir 
saugojimo projektai, kuriuos siūloma 
įtraukti į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašus, tvirtinamus po 2013 m. rugpjūčio 
1 d., turi būti naujausio turimo dujų 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pagal Reglamento (EB) 
715/2009 8 straipsnį parengė dujų 
sektoriaus EPSOT, dalis.

(4) Patvirtinus pirmąjį bendro intereso 
projektų sąrašą, visi vėlesni II priedo 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriami dujų perdavimo ir saugojimo 
projektai, kuriuos siūloma įtraukti į 
priimtus Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašus, turi būti naujausio turimo dujų 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pagal Reglamento (EB) 
715/2009 8 straipsnį parengė ENTSO-G, 
dalis.

Or. en

Pagrindimas

Dešimties metų tinklo plėtros planas vis dar žengia išsamios visų atitinkamų dujų ir elektros 
energijos sektorių projektų koncepcijos link.

Pakeitimas 745
Konrad Szymański
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Visi II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriami dujų perdavimo ir 
saugojimo projektai, kuriuos siūloma 
įtraukti į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašus, tvirtinamus po 2013 m. rugpjūčio
1 d., turi būti naujausio turimo dujų 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pagal Reglamento (EB) 
715/2009 8 straipsnį parengė dujų 
sektoriaus EPSOT, dalis.

(4) Visi II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriami dujų perdavimo, 
suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) 
priėmimo, pakartotinio dujinimo ar slėgio 
sumažinimo įrenginių ir saugojimo 
projektai, kuriuos siūloma įtraukti į 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašus, 
tvirtinamus po 2013 m. lapkričio 1 d., turi 
būti naujausio turimo dujų sektoriaus 
dešimties metų tinklo plėtros plano, kurį 
pagal Reglamento (EB) 715/2009 8 
straipsnį parengė dujų sektoriaus EPSOT, 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 746
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Visi II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriami dujų perdavimo ir 
saugojimo projektai, kuriuos siūloma 
įtraukti į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašus, tvirtinamus po 2013 m. rugpjūčio 
1 d., turi būti naujausio turimo dujų 
sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pagal Reglamento (EB) 
715/2009 8 straipsnį parengė dujų 
sektoriaus EPSOT, dalis.

(4) Visi II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriami dujų perdavimo, 
suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) 
terminalų ir saugojimo projektai, kuriuos 
siūloma įtraukti į Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašus, tvirtinamus po 2013 m. 
rugpjūčio 1 d., turi būti naujausio turimo 
dujų sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros plano, kurį pagal Reglamento (EB) 
715/2009 8 straipsnį parengė dujų 
sektoriaus EPSOT, dalis.

Or. en
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Pakeitimas 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) II priedo 4 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriami siūlomi anglies dioksido 
transportavimo projektai pateikiami kaip 
daugiau nei dviejų valstybių narių 
parengto tarpvalstybinės anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo 
infrastruktūros sukūrimo plano, kurį 
atitinkamos valstybės narės ar šių 
valstybių narių paskirti subjektai pateikia 
Komisijai, dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Poreikis investuoti į dujų ir elektros energijos infrastruktūrą išliks milžiniškas iki 2020 m. ir 
vėliau, todėl nėra pagrindo šiame reglamente atskirai skirti lėšų anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo infrastruktūrai. Reglamente reikėtų sutelkti dėmesį į tikslų 
pasiekimą pagrindinėse elektros energijos ir dujų srityse.

Pakeitimas 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) II priedo 4 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriami siūlomi anglies dioksido 
transportavimo projektai pateikiami kaip 
daugiau nei dviejų valstybių narių 
parengto tarpvalstybinės anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo 
infrastruktūros sukūrimo plano, kurį 
atitinkamos valstybės narės ar šių 
valstybių narių paskirti subjektai pateikia 
Komisijai, dalis.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 749
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) II priedo 4 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriami siūlomi anglies dioksido 
transportavimo projektai pateikiami kaip 
daugiau nei dviejų valstybių narių 
parengto tarpvalstybinės anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo 
infrastruktūros sukūrimo plano, kurį 
atitinkamos valstybės narės ar šių 
valstybių narių paskirti subjektai pateikia 
Komisijai, dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 750
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) II priedo 4 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriami siūlomi anglies dioksido 
transportavimo projektai pateikiami kaip 
daugiau nei dviejų valstybių narių 
parengto tarpvalstybinės anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo 
infrastruktūros sukūrimo plano, kurį 
atitinkamos valstybės narės ar šių 
valstybių narių paskirti subjektai pateikia 
Komisijai, dalis.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) II priedo 4 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriami siūlomi anglies dioksido 
transportavimo projektai pateikiami kaip 
daugiau nei dviejų valstybių narių 
parengto tarpvalstybinės anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo 
infrastruktūros sukūrimo plano, kurį 
atitinkamos valstybės narės ar šių 
valstybių narių paskirti subjektai pateikia 
Komisijai, dalis.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 752
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) II priedo 4 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriami siūlomi anglies dioksido 
transportavimo projektai pateikiami kaip 
daugiau nei dviejų valstybių narių parengto 
tarpvalstybinės anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo infrastruktūros 
sukūrimo plano, kurį atitinkamos valstybės 
narės ar šių valstybių narių paskirti 

(5) II priedo 4 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriami siūlomi anglies dioksido 
transportavimo projektai pateikiami kaip 
daugiau nei dviejų valstybių narių parengto 
tarpvalstybinės anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo infrastruktūros 
sukūrimo plano, kurį atitinkamos valstybės 
narės ar šių valstybių narių paskirti 
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subjektai pateikia Komisijai, dalis. subjektai pateikia Komisijai, dalis.
Galutinio regioninio sąrašo patvirtinimas 
grupėje ir aukšto lygio valdymo grupėje 
(ALVG) turėtų būti grindžiamas 
konsensusu. Šiuo tikslu nei viena 
regioninės grupės valstybė narė, kuriai 
projektas turėtų padaryti didelį poveikį, 
ypač jos energetikos infrastruktūros ir 
vidaus rinkos veikimui ar energijos 
tiekimo saugumui, neteikia neigiamos 
nuomonės dėl nei vieno į sąrašą siūlomo 
projekto. Jei vis tik tokia nuomonė 
teikiama dėl naftos ir anglies dioksido 
transportavimo projektų, ji turi būti 
motyvuota, grindžiama agentūros 
nuomone arba Komisijos vertinimu.

Or. en

Pakeitimas 753
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) II priedo 4 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriami siūlomi anglies dioksido 
transportavimo projektai pateikiami kaip 
daugiau nei dviejų valstybių narių 
parengto tarpvalstybinės anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo infrastruktūros 
sukūrimo plano, kurį atitinkamos valstybės 
narės ar šių valstybių narių paskirti 
subjektai pateikia Komisijai, dalis.

(5) II priedo 4 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriami siūlomi anglies dioksido 
transportavimo projektai pateikiami kaip 
tarpvalstybinės anglies dioksido 
transportavimo ir saugojimo infrastruktūros 
sukūrimo plano, kurį atitinkamos valstybės 
narės ar šių valstybių narių paskirti 
subjektai pateikia Komisijai, dalis.

Or. en

Pakeitimas 754
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2dalies 6 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Vertindama II priedo 1 dalies a–d 
punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamus siūlomus 
elektros energijos ir dujų projektus 
kiekviena grupė, nepažeisdama 4 dalies 
nuostatų, atsižvelgia į, II priedo 1 dalies a–
d punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų siūlomų elektros 
energijos ir dujų projektų, įtrauktų į 
naujausią turimą dujų ir elektros energijos 
sektorių dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
714/2009 ir Reglamento (EB) 715/2009 8 
straipsnį parengė elektros energijos ir dujų 
sektorių EPSOT, pagal 12 straipsnio 7 
dalies nuostatas atliktą analizę.

(6) Vertindama II priedo 1 dalies a–d 
punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamus siūlomus 
elektros energijos ir dujų projektus 
kiekviena grupė, nepažeisdama 4 dalies 
nuostatų, atsižvelgia į atliktų sąnaudų ir 
naudos analizių rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Sąnaudų ir naudos analizė taip pat turėtų būti atliekama ir dėl į naujausią dešimties metų 
tinklo plėtros planą neįtrauktų bendro intereso projektų.

Pakeitimas 755
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
 IV priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektros perdavimo sektoriuje –
įgyvendinus projektą, tinklo perdavimo
pajėgumas tos valstybės narės pasienyje 
su viena ar keliomis valstybėmis narėmis 
arba bet kurioje kitoje atitinkamoje to 
paties perdavimo koridoriaus atrankinėje 
vietoje pakinta bent 500 megavatų, 
palyginti su padėtimi, jeigu projekto 
objektas nebūtų atiduotas eksploatuoti;

a) elektros perdavimo sektoriuje -
įgyvendinant projektą reikia įdiegtos bent 
250 MW generavimo galios ir per metus 
vidutiniškai pagaminti ne mažesnį nei 400 
GWh energijos kiekį, atsižvelgiant į 
siūlomą įrenginio valdymą, kurio 
veikimas tikrinamas pirmuosius trejus 
metus;

Or. es
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Pagrindimas

Pajėgumo padidėjimas 500 MW, siekiant projektą laikyti bendro intereso projektu, gali būti 
pagrįstas tarpvalstybinių projektų atveju. Tačiau toks kiekis vienos valstybės narės vidaus 
projektui yra labai didelis; atsižvelgiant į faktus vidaus projektas negali atitikti bendro 
intereso projekto, taigi šiuo atveju, turėtų būti daug mažesnis.

Pakeitimas 756
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) elektros perdavimo sektoriuje –
įgyvendinus projektą, tinklo perdavimo 
pajėgumas tos valstybės narės pasienyje su 
viena ar keliomis valstybėmis narėmis arba 
bet kurioje kitoje atitinkamoje to paties 
perdavimo koridoriaus atrankinėje vietoje 
pakinta bent 500 megavatų, palyginti su 
padėtimi, jeigu projekto objektas nebūtų 
atiduotas eksploatuoti;

(a) elektros perdavimo sektoriuje –
įgyvendinus projektą, tinklo perdavimo 
pajėgumas tos valstybės narės pasienyje su 
viena ar keliomis valstybėmis narėmis arba 
bet kurioje kitoje atitinkamoje to paties 
perdavimo koridoriaus atrankinėje vietoje 
pakinta bent 500 megavatų arba 20 proc., 
palyginti su padėtimi, jeigu projekto 
objektas nebūtų atiduotas eksploatuoti;

Or. de

Pagrindimas

Elektros perdavimo projektams taikoma absoliučioji riba turėtų būti papildyta santykine riba, 
kad mažesni projektai galėtų gauti BIP statusą.

Pakeitimas 757
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) elektros energijos akumuliavimo 
sektoriuje – įgyvendinus projektą 
sukuriami akumuliavimo pajėgumai, 
kuriuos naudojant suteikiama galimybė 
per metus pagaminti ne mažesnį nei 500 

(b) elektros energijos akumuliavimo 
sektoriuje – įgyvendinus projektą 
sukuriami ne mažesni nei 100 
megavatvalandžių (100 MW) pajėgumai;
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gigavatvalandžių elektros energijos kiekį;

Or. en

Pakeitimas 758
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) elektros energijos akumuliavimo 
sektoriuje – įgyvendinus projektą 
sukuriami akumuliavimo pajėgumai, 
kuriuos naudojant suteikiama galimybė 
per metus pagaminti ne mažesnį nei 
500 gigavatvalandžių elektros energijos
kiekį;

(b) elektros energijos akumuliavimo 
sektoriuje – įgyvendinus projektą 
sukuriami ne mažesni nei 
100 gigavatvalandžių akumuliavimo 
pajėgumai;

Or. de

Pagrindimas

Nors IV priede iš esmės pripažįstama, kad elektros energijos akumuliavimo įrenginių 
projektai gali būti bendro intereso projektai, tačiau tik jei jais sukuriami akumuliavimo 
pajėgumai, kuriuos naudojant per metus pagaminamas ne mažesnis kaip 500 GWh elektros 
energijos kiekis. Viena vertus, „reguliaraus darbo pajėgumų” kriterijus, su kuriuo siejama 
dabartinė formuluotė, kalbant apie elektros energijos akumuliavimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines įrenginius, nėra lemiamas. Iš tikrųjų elektros energijos 
akumuliavimo naudojant hidroakumuliacines elektrines įrenginių indėlis į tinklo stabilumą 
matuojamas pagal įdiegtą turbinų ir siurblių galingumą. Kita vertus, pasirinktas dydis –
500 GWh – yra per didelis.

Pakeitimas 759
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
 IV priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) dujų saugojimo ar suskystintųjų 
gamtinių dujų ir (arba) suslėgtųjų gamtinių 
dujų sektoriuje – įgyvendinant projektą 

(d) dujų saugojimo ar suskystintųjų 
gamtinių dujų ir (arba) suslėgtųjų gamtinių 
dujų sektoriuje – įgyvendinant projektą 
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siekiama užtikrinti tiesioginį ar 
netiesioginį tiekimą bent dviems 
valstybėms narėms ar atitiktį 
infrastruktūros standartui (N–1) regiono 
lygiu pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 
6 straipsnio 3 dalį;

siekiama užtikrinti atitiktį infrastruktūros 
standartui (N–1) regiono lygiu pagal 
Reglamento (ES) Nr. 994/2010 6 straipsnio 
3 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Ši frazė nereikalinga, nes visas dujų saugojimo ar suskystintųjų ir (arba) suspaustųjų dujų 
sektorius gali aprūpinti daugiau kaip vieną šalį, jei tarp valstybių narių yra reikalinga 
jungčių infrastruktūra.

Pakeitimas 760
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) dujų saugojimo ar suskystintųjų 
gamtinių dujų ir (arba) suslėgtųjų gamtinių 
dujų sektoriuje – įgyvendinant projektą 
siekiama užtikrinti tiesioginį ar 
netiesioginį tiekimą bent dviems 
valstybėms narėms ar atitiktį 
infrastruktūros standartui (N–1) regiono 
lygiu pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 
6 straipsnio 3 dalį;

(d) dujų saugojimo ar suskystintųjų 
gamtinių dujų ir (arba) suslėgtųjų gamtinių 
dujų sektoriuje – įgyvendinant projektą 
siekiama užtikrinti atitiktį infrastruktūros 
standartui (N–1) regiono lygiu pagal 
Reglamento (ES) Nr. 994/2010 6 straipsnio 
3 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Ši frazė nereikalinga, nes visas dujų saugojimo ar suskystintųjų ir (arba) suspaustųjų dujų 
sektorius gali aprūpinti daugiau kaip vieną šalį, jei tarp valstybių narių yra reikalinga 
jungčių infrastruktūra.

Pakeitimas 761
Konrad Szymański
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) dujų saugojimo ar suskystintųjų 
gamtinių dujų ir (arba) suslėgtųjų gamtinių 
dujų sektoriuje – įgyvendinant projektą 
siekiama užtikrinti tiesioginį ar 
netiesioginį tiekimą bent dviems 
valstybėms narėms ar atitiktį 
infrastruktūros standartui (N–1) regiono 
lygiu pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 
6 straipsnio 3 dalį;

(d) dujų saugojimo ar suskystintųjų 
gamtinių dujų ir (arba) suslėgtųjų gamtinių 
dujų sektoriuje – įgyvendinant projektą 
siekiama užtikrinti atitiktį infrastruktūros 
standartui (N–1) regiono lygiu pagal 
Reglamento (ES) Nr. 994/2010 6 straipsnio 
3 dalį;

Or. en

Pakeitimas 762
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) dujų saugojimo ar suskystintųjų 
gamtinių dujų ir (arba) suslėgtųjų gamtinių 
dujų sektoriuje – įgyvendinant projektą 
siekiama užtikrinti tiesioginį ar netiesioginį 
tiekimą bent dviems valstybėms narėms ar 
atitiktį infrastruktūros standartui (N–1) 
regiono lygiu pagal Reglamento (ES) 
Nr. 994/2010 6 straipsnio 3 dalį;

(d) dujų saugojimo ar suskystintųjų 
gamtinių dujų ir (arba) suslėgtųjų gamtinių 
dujų sektoriuje – įgyvendinant projektą 
siekiama užtikrinti tiesioginį ar netiesioginį 
tiekimą bent dviems valstybėms narėms ar 
atitiktį infrastruktūros standartui (N–1) 
regiono lygiu pagal Reglamento (ES) 
Nr. 994/2010 6 straipsnio 3 dalį, įskaitant 
akumuliavimo įrenginius, sujungtus su 
paskirstymo tinklais;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi saugojimo objektai gali būti susieti su platinimo grandine, tačiau vis tiek gali būti 
būtina užtikrinti tiekimo saugumą ir lankstumą, jie turėtų turėti teisę gauti BIP statusą.
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Pakeitimas 763
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas aukštojo ir vidutinio įtampos lygio 
įrangai bei įrenginiams, kurie pritaikyti 10 
kV ar aukštesnei įtampai. Jis apima bent 
dviejų valstybių narių perdavimo ir 
paskirstymo sistemų operatorius, kurie 
aptarnauja bent 100 000 naudotojų, 
gaminančių arba vartojančių elektros 
energiją arba vykdančių abi šias veiklas ne 
mažesniame nei 300 gigavatvalandžių per
metus, iš kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus elektros energijos 
šaltinius, naudojimo rajone.

(e) pažangiųjų elektros energijos tinklų 
sektoriuje – projektas skirtas aukštojo ir 
vidutinio įtampos lygio įrangai bei 
įrenginiams, kurie pritaikyti 10 kV ar 
aukštesnei įtampai. Jis apima bent dviejų 
valstybių narių perdavimo ir paskirstymo 
sistemų operatorius, kurie aptarnauja bent 
100 000 naudotojų, gaminančių arba 
vartojančių elektros energiją arba 
vykdančių abi šias veiklas ne mažesniame 
nei 300 gigavatvalandžių per metus, iš 
kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus elektros energijos 
šaltinius, naudojimo rajone. Pažangiųjų 
dujų tinklų sektoriuje – projektas skirtas 
aukštojo ir vidutinio įtampos lygio įrangai 
bei įrenginiams, kurie pritaikyti 1 baro ir 
didesniam slėgiui. Jis apima bent dviejų 
valstybių narių perdavimo ir paskirstymo 
sistemų operatorius, kurie aptarnauja 
bent 100 000 naudotojų, gaminančių arba 
vartojančių dujas arba vykdančių abi šias 
veiklas ne mažesniame nei 500 
gigavatvalandžių per metus naudojimo 
rajone.

Or. fr

Pagrindimas

Pažangieji tinklai dujų srityje taip pat turėtų būti skatinami, nes jie leidžia integruoti 
atsinaujinančius šaltinius ir užtikrinti didesnį tinklo lankstumą ir veiksmingumą.

Pakeitimas 764
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas aukštojo ir vidutinio įtampos lygio 
įrangai bei įrenginiams, kurie pritaikyti 
10 kV ar aukštesnei įtampai. Jis apima 
bent dviejų valstybių narių perdavimo ir 
paskirstymo sistemų operatorius, kurie 
aptarnauja bent 100 000 naudotojų, 
gaminančių arba vartojančių elektros 
energiją arba vykdančių abi šias veiklas ne 
mažesniame nei 300 gigavatvalandžių per 
metus, iš kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus elektros energijos 
šaltinius, naudojimo rajone.

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas bet kokiam įtampos lygiui. Jis 
apima bent dviejų valstybių narių projektų 
rengėjų bendradarbiavimą, kurie 
aptarnauja bent 100 000 naudotojų, 
gaminančių arba vartojančių elektros 
energiją arba vykdančių abi šias veiklas ne 
mažesniame nei 300 gigavatvalandžių per 
metus, iš kurių po projekto įgyvendinimo 
bent 20 % bus pagaminama naudojant 
atsinaujinančiuosius ir nevaldomus 
elektros energijos šaltinius, naudojimo 
rajone.

Or. en

Pagrindimas

Pažangiųjų tinklų koncepciją reikia taikyti ir žemos įtampos tinklams, kur šiuo metu galima 
gauti naudos iš pažangiųjų tinklų ir yra daugiausia prisijungusių vartotojų ir mažų energijos 
gamybos įmonių. Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu skatinamas praktinės patirties įgijimas, 
ypač jei dalyvauja įrangos, technologijų ir paslaugų tiekėjai.

Pakeitimas 765
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje: projektas 
skirtas aukštojo ir vidutinio įtampos lygio
įrangai bei įrenginiams, kurie pritaikyti 10 
kV ar aukštesnei įtampai. Jis apima bent 
dviejų valstybių narių perdavimo ir
paskirstymo sistemų operatorius, kurie 
aptarnauja bent 100 000 naudotojų, 
gaminančių arba vartojančių elektros 
energiją arba vykdančių abi šias veikla ne 
mažesniame nei 300 gigavatvalandžių per 

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje: projektas 
gali būti skirtas visų lygių įtampos įrangai 
ir įrenginiams. Jis apima bent dviejų 
valstybių narių perdavimo ir (arba) 
paskirstymo sistemų operatorius, kurie 
prisidėdami prie projekto aptarnauja bent 
10 000 naudotojų, gaminančių arba 
vartojančių elektros energiją arba
vykdančių abi šias veiklas ne mažesniame 
nei 100 gigavatvalandžių per metus, iš 
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metus, iš kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus elektros energijos 
šaltinius, naudojimo rajone.

kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus atsinaujinančius 
elektros energijos išteklius.

Or. nl

Pakeitimas 766
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas aukštojo ir vidutinio įtampos lygio 
įrangai bei įrenginiams, kurie pritaikyti 
10 kV ar aukštesnei įtampai. Jis apima bent 
dviejų valstybių narių perdavimo ir 
paskirstymo sistemų operatorius, kurie 
aptarnauja bent 100 000 naudotojų, 
gaminančių arba vartojančių elektros 
energiją arba vykdančių abi šias veiklas ne 
mažesniame nei 300 gigavatvalandžių per 
metus, iš kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus elektros energijos 
šaltinius, naudojimo rajone.

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas bet kokio įtampos lygio įrangai bei 
įrenginiams, kurie pritaikyti 10 kV ar 
aukštesnei įtampai. Jis apima perdavimo ir 
(ar) paskirstymo sistemų operatorius, kurie 
aptarnauja bent 10 000 naudotojų, 
gaminančių arba vartojančių elektros 
energiją arba vykdančių abi šias veiklas ne 
mažesniame nei 100 gigavatvalandžių per 
metus, iš kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus 
atsinaujinančiuosius elektros energijos 
šaltinius, naudojimo rajone.

Or. de

Pakeitimas 767
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas aukštojo ir vidutinio įtampos lygio 
įrangai bei įrenginiams, kurie pritaikyti 10 
kV ar aukštesnei įtampai. Jis apima bent 
dviejų valstybių narių perdavimo ir 
paskirstymo sistemų operatorius, kurie 

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas aukštojo, vidutinio ir žemo įtampos 
lygio įrangai bei įrenginiams, kaip 
nustatyta taikomuose europiniuose 
standartuose. Jis apima bent dviejų 
valstybių narių perdavimo ir paskirstymo 
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aptarnauja bent 100 000 naudotojų, 
gaminančių arba vartojančių elektros 
energiją arba vykdančių abi šias veiklas ne 
mažesniame nei 300 gigavatvalandžių per 
metus, iš kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus elektros energijos 
šaltinius, naudojimo rajone.

sistemų operatorius, kurie aptarnauja bent 
50 000 naudotojų, gaminančių arba 
vartojančių elektros energiją arba 
vykdančių abi šias veiklas ne mažesniame 
nei 150 gigavatvalandžių per metus, iš 
kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus elektros energijos 
šaltinius ir (arba) paskirstytuosius 
šaltinius, naudojimo rajone.

Or. fr

Pakeitimas 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas aukštojo ir vidutinio įtampos lygio 
įrangai bei įrenginiams, kurie pritaikyti 
10 kV ar aukštesnei įtampai. Jis apima 
bent dviejų valstybių narių perdavimo ir 
paskirstymo sistemų operatorius, kurie 
aptarnauja bent 100 000 naudotojų, 
gaminančių arba vartojančių elektros 
energiją arba vykdančių abi šias veiklas ne 
mažesniame nei 300 gigavatvalandžių per 
metus, iš kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus elektros energijos 
šaltinius, naudojimo rajone.

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas aukštojo, vidutinio ir žemojo
įtampos lygio įrangai bei įrenginiams, kaip 
apibrėžta atitinkamais Europos 
standartais. Jis apima bent dviejų valstybių 
narių perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatorius, kurie aptarnauja bent 100 000 
naudotojų, gaminančių arba vartojančių 
elektros energiją arba vykdančių abi šias 
veiklas ne mažesniame nei 
300 gigavatvalandžių per metus, iš kurių 
bent 20 % yra pagaminama naudojant 
nevaldomus elektros energijos šaltinius, 
naudojimo rajone.

Or. en

Pakeitimas 769
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas aukštojo ir vidutinio įtampos lygio 
įrangai bei įrenginiams, kurie pritaikyti 
10 kV ar aukštesnei įtampai. Jis apima 
bent dviejų valstybių narių perdavimo ir 
paskirstymo sistemų operatorius, kurie 
aptarnauja bent 100 000 naudotojų, 
gaminančių arba vartojančių elektros 
energiją arba vykdančių abi šias veiklas ne 
mažesniame nei 300 gigavatvalandžių per 
metus, iš kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus elektros energijos 
šaltinius, naudojimo rajone.

(e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
skirtas aukštojo, vidutinio ir žemojo
įtampos lygio įrangai bei įrenginiams, kaip 
apibrėžta atitinkamais Europos 
standartais. Jis apima perdavimo ir 
paskirstymo sistemų operatorius, kurie 
aptarnauja bent 100 000 naudotojų, 
gaminančių arba vartojančių elektros 
energiją arba vykdančių abi šias veiklas ne 
mažesniame nei 300 gigavatvalandžių per 
metus, iš kurių bent 20 % yra pagaminama 
naudojant nevaldomus elektros energijos 
šaltinius, naudojimo rajone.

Or. en

Pagrindimas

Pažangiųjų tinklų projektų atrankos kriterijai turi būti nediskriminuojantys. Reikia atsižvelgti 
į tai, kad žemosios nominalios įtampos lygis kai kuriose ES šalyse naudojamas vidutinei 
įtampai. Nuoroda į „bent dvi valstybes nares“ nederama, nes IV priedo 1 punkte nurodoma, 
kad tai – „didelį tarpvalstybinį poveikį turintis projektas – valstybės narės teritorijoje …”.

Pakeitimas 770
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) projektas turi padėti užtikrinti 
valstybių narių solidarumą reaguojant į 
vienoje iš jų atsiradusį laikiną ar 
nuolatinį energijos trūkumą;

Or. ro

Pakeitimas 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto pirmos pastraipos a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tarpvalstybinių projektų atveju 
apskaičiuojant poveikį tinklo perdavimo 
pajėgumams abiem elektros energijos 
srauto kryptimis, matuojamą energijos 
kiekiu (megavatais), arba, jei projektas turi 
didelį tarpvalstybinį poveikį, 
apskaičiuojant poveikį tinklo perdavimo 
pajėgumams pasienyje tarp atitinkamų 
valstybių narių, tarp atitinkamų valstybių 
narių ir trečiųjų valstybių arba atitinkamose 
valstybėse narėse ir poveikį paklausos ir 
pasiūlos pusiausvyrai ir tinklo
eksploatavimui atitinkamose valstybėse 
narėse;

– tarpvalstybinių projektų atveju 
apskaičiuojant poveikį tinklo perdavimo 
pajėgumams abiem elektros energijos 
srauto kryptimis, matuojamą energijos 
kiekiu (megavatais) ir jų indėlį siekiant ne 
mažesnio nei 10 proc. pajėgumų tikslo, 
kurį patvirtino Europos Vadovų Taryba, 
arba, jei projektas turi didelį tarpvalstybinį 
poveikį, apskaičiuojant poveikį tinklo 
perdavimo pajėgumams pasienyje tarp 
atitinkamų valstybių narių, tarp atitinkamų 
valstybių narių ir trečiųjų valstybių arba 
atitinkamose valstybėse narėse ir poveikį 
paklausos ir pasiūlos pusiausvyrai ir tinklo 
eksploatavimui atitinkamose valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 772
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Sąveika ir patikimas sistemos 
eksploatavimas matuojami atsižvelgiant į 
analizę, atliktą pagal naujausią turimą 
elektros energijos sektoriaus dešimties 
metų plėtros planą, visų pirma įvertinant 
projekto poveikį V priedo 10 dalyje 
apibrėžtame analizės rajone numatomam 
apkrovos sumažėjimui, išreikštam 
gamybos ir perdavimo atitiktimi apkrovai 
tipiškais apkrovos laikotarpiais, ir 
atsižvelgiant į galimas su klimatu susijusias 
ekstremalias oro sąlygas ir jų poveikį 
infrastruktūros atsparumui.

(c) Sąveika ir patikimas sistemos 
eksploatavimas matuojami atsižvelgiant į 
analizę, atliktą pagal naujausią turimą 
elektros energijos sektoriaus dešimties 
metų plėtros planą, visų pirma įvertinant 
projekto poveikį V priedo 10 dalyje 
apibrėžtame analizės rajone numatomam 
apkrovos sumažėjimui, išreikštam 
gamybos ir perdavimo atitiktimi apkrovai 
tipiškais apkrovos laikotarpiais, ir 
atsižvelgiant į galimas su klimatu susijusias 
ekstremalias oro sąlygas ir jų poveikį 
infrastruktūros atsparumui, ir tinkamai 
atsižvelgiant į galimybę taikyti 
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nepriklausomą ir patikimą sistemos 
veikimo ir paslaugų kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 773
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto pirmos dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Sąveika ir patikimas sistemos 
eksploatavimas matuojami atsižvelgiant į 
analizę, atliktą pagal naujausią turimą 
elektros energijos sektoriaus dešimties 
metų plėtros planą, visų pirma įvertinant 
projekto poveikį V priedo 10 dalyje 
apibrėžtame analizės rajone numatomam 
apkrovos sumažėjimui, išreikštam 
gamybos ir perdavimo atitiktimi apkrovai 
tipiškais apkrovos laikotarpiais, ir 
atsižvelgiant į galimas su klimatu 
susijusias ekstremalias oro sąlygas ir jų 
poveikį infrastruktūros atsparumui.

(c) Sąveika ir patikimas sistemos 
eksploatavimas matuojami atsižvelgiant į 
analizę, atliktą pagal naujausią turimą 
elektros energijos sektoriaus dešimties 
metų plėtros planą, visų pirma įvertinant 
projekto poveikį V priedo 10 dalyje 
apibrėžtame analizės rajone numatomam 
apkrovos sumažėjimui, išreikštam 
gamybos ir perdavimo atitiktimi apkrovai 
tipiškais apkrovos laikotarpiais, ir 
atsižvelgiant į galimas ekstremalias oro 
sąlygas ir jų poveikį infrastruktūros 
atsparumui.

Or. en

Pakeitimas 774
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto pirmos dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) projektas turi padėti užtikrinti 
valstybių narių solidarumą reaguojant į 
vienoje iš jų atsiradusį laikiną ar 
nuolatinį energijos trūkumą;

Or. ro
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Pakeitimas 775
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto pirmos dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šių kriterijų matavimas grindžiamas 
tik tokiais metodais, kuriais visapusiškai 
atsižvelgiama į Direktyvos 2009/28/EB, 
kitų atitinkamų Sąjungos teisės aktų ir 
ilgalaikius politinius 2050 m. veiksmų 
plano tikslus. Norint nukrypti nuo šios 
nuostatos reikia raštiško agentūros ir 
Komisijos sutikimo ir toks sutikimas turi 
būti skelbiamas viešai.

Or. en

Pakeitimas 776
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) tvarumo lygis. Šis kriterijus 
nustatomas įvertinant išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą ir elektros energijos tinklo 
infrastruktūros poveikį aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kriterijus nuosekliai taikyti visoms projektų kategorijoms, reikėtų visose kategorijose, 
o ne vienoje, nurodyti tvarumo lygį ir kriterijų apibrėžtis turi būti vienoda.
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Pakeitimas 777
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) skatinti panaikinti esamas energetikos 
salas 

Or. es

Pagrindimas

Labai svarbu Reglamento siekiamiems integracijos tikslams.

Pakeitimas 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) konkurencija matuojama atsižvelgiant į 
įvairinimą, įskaitant prieigos prie vietinių 
tiekimo išteklių palengvinimą, vėliau 
atsižvelgiant į išteklių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą, taip pat naujų 
pajėgumų poveikį HHI indeksui, 
apskaičiuojamam remiantis V priedo 10 
dalyje apibrėžto analizės rajono pajėgumų 
lygiu.

(b) konkurencija matuojama atsižvelgiant į 
įvairinimą, neskaitant Sąjungos lygmens, 
bet įskaitant prieigos prie vietinių tiekimo 
išteklių palengvinimą, vėliau atsižvelgiant į 
išteklių, tiekimo subjektų ir maršrutų 
įvairinimą, taip pat naujų pajėgumų 
poveikį HHI indeksui, apskaičiuojamam 
remiantis V priedo 10 dalyje apibrėžto 
analizės rajono pajėgumų lygiu.

Or. en

Pakeitimas 779
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) konkurencija matuojama atsižvelgiant į 
įvairinimą, įskaitant prieigos prie vietinių 
tiekimo išteklių palengvinimą, vėliau
atsižvelgiant į išteklių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą, taip pat naujų 
pajėgumų poveikį HHI indeksui, 
apskaičiuojamam remiantis V priedo 10 
dalyje apibrėžto analizės rajono pajėgumų 
lygiu.

(b) konkurencija matuojama atsižvelgiant į 
įvairinimą, įskaitant prieigos prie vietinių 
tiekimo išteklių palengvinimą, kartu
atsižvelgiant į išteklių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą, taip pat naujų 
pajėgumų poveikį HHI indeksui, 
apskaičiuojamam remiantis V priedo 10 
dalyje apibrėžto analizės rajono pajėgumų 
lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi pakeitimai, kad kalba būtų aiškesnė.

Pakeitimas 780
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) konkurencija matuojama atsižvelgiant į 
įvairinimą, įskaitant prieigos prie vietinių 
tiekimo išteklių palengvinimą, vėliau 
atsižvelgiant į išteklių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą, taip pat naujų 
pajėgumų poveikį HHI indeksui, 
apskaičiuojamam remiantis V priedo 10 
dalyje apibrėžto analizės rajono pajėgumų 
lygiu.

(b) konkurencija matuojama atsižvelgiant į 
įvairinimą Sąjungos lygiu, įskaitant 
prieigos prie vietinių tiekimo išteklių 
palengvinimą, vėliau atsižvelgiant į 
išteklių, tiekimo subjektų ir maršrutų 
įvairinimą, taip pat naujų pajėgumų 
poveikį HHI indeksui, apskaičiuojamam 
remiantis V priedo 10 dalyje apibrėžto 
analizės rajono pajėgumų lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama išlaikyti Europos mastą.

Pakeitimas 781
Francisco Sosa Wagner
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tvarumas matuojamas kaip projekto 
indėlis mažinant išmetamųjų teršalų, 
prisidedant prie elektros energijos gamybos 
iš atsinaujinančių energijos išteklių ar 
elektros energijos naudojimo dujoms 
gaminti ir biodujoms transportuoti, 
atsižvelgiant į numatomus klimato sąlygų 
pokyčius.

(d) tvarumas matuojamas kaip projekto 
indėlis mažinant išmetamųjų teršalų kiekį 
pagal 2020 m. tikslus ir mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios 
energetikos sistemos sukūrimo iki 2050 m. 
veiksmų planą ir prisidedant prie elektros 
energijos gamybos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių ar elektros energijos 
naudojimo dujoms gaminti ir biodujoms 
transportuoti, atsižvelgiant į numatomus 
klimato sąlygų pokyčius

Or. en

Pagrindimas

2009 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino ES tikslą iki 2050 m. 80–95 proc. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius ir tam reikės visiškai anglies 
dioksido į aplinką neišskiriančio energetikos sektoriaus. Visa nauja ES remiama 
infrastruktūra turėtų padėti siekti dabartinių privalomų 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir atsinaujinančiosios energijos tikslų ir atitikti mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančios energetikos sistemos sukūrimo iki 2050 m. veiksmų plano tikslus.

Pakeitimas 782
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tvarumas matuojamas kaip projekto 
indėlis mažinant išmetamųjų teršalų, 
prisidedant prie elektros energijos gamybos 
iš atsinaujinančių energijos išteklių ar 
elektros energijos naudojimo dujoms 
gaminti ir biodujoms transportuoti, 
atsižvelgiant į numatomus klimato sąlygų 
pokyčius.

(d) tvarumas matuojamas kaip projekto 
indėlis mažinant išmetamųjų teršalų kiekį 
pagal 2020 m. tikslus ir mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios 
energetikos sistemos sukūrimo iki 2050 m. 
veiksmų planą ir prisidedant prie elektros 
energijos gamybos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių ar elektros energijos 
naudojimo dujoms gaminti ir biodujoms 
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transportuoti, atsižvelgiant į numatomus 
klimato sąlygų pokyčius

Or. en

Pagrindimas

2009 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino ES tikslą iki 2050 m. 80–95 proc. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius ir tam reikės visiškai anglies 
dioksido į aplinką neišskiriančio energetikos sektoriaus. Visa nauja ES remiama 
infrastruktūra turėtų padėti siekti dabartinių privalomų 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir atsinaujinančiosios energijos tikslų ir atitikti mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančios energetikos sistemos sukūrimo iki 2050 m. veiksmų plano tikslus.

Pakeitimas 783
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tvarumas matuojamas kaip projekto 
indėlis mažinant išmetamųjų teršalų, 
prisidedant prie elektros energijos gamybos 
iš atsinaujinančių energijos išteklių ar 
elektros energijos naudojimo dujoms 
gaminti ir biodujoms transportuoti, 
atsižvelgiant į numatomus klimato sąlygų 
pokyčius.

(d) įvertinant dujų infrastruktūros poveikį 
aplinkai, tvarumas matuojamas kaip 
projekto indėlis mažinant išmetamųjų 
teršalų, prisidedant prie elektros energijos 
gamybos iš atsinaujinančių energijos 
išteklių ar elektros energijos naudojimo 
dujoms gaminti ir biodujoms transportuoti, 
atsižvelgiant į numatomus klimato sąlygų 
pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „poveikis aplinkai“ pridedama siekiant užtikrinti mažiausią suderinamumo lygį su 
kitų projekto kategorijų tvarumo kriterijais.

Pakeitimas 784
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto d papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tvarumas matuojamas kaip projekto 
indėlis mažinant išmetamųjų teršalų, 
prisidedant prie elektros energijos gamybos 
iš atsinaujinančių energijos išteklių ar 
elektros energijos naudojimo dujoms 
gaminti ir biodujoms transportuoti, 
atsižvelgiant į numatomus klimato sąlygų 
pokyčius.

(d) tvarumas matuojamas kaip projekto 
indėlis mažinant išmetamųjų teršalų, 
prisidedant prie elektros energijos gamybos 
iš atsinaujinančių energijos išteklių ar 
elektros energijos naudojimo dujoms 
gaminti ir biodujoms transportuoti, 
atsižvelgiant į numatomus ekstremalių oro 
sąlygų pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 785
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) reaguojant į laikiną ar nuolatinį 
energijos stygių kurioje nors valstybėje 
narėje privaloma užtikrinti valstybių 
narių energijos solidarumą;

Or. ro

Pakeitimas 786
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tvarumo lygis. Šis kriterijus nustatomas 
įvertinant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą ir 
elektros energijos tinklo infrastruktūros 
poveikį aplinkai;

(a) tvarumo lygis. Šis kriterijus nustatomas 
įvertinant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą, 
atitiktį 2020 m. tikslams bei 
Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. planui ir elektros energijos 
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tinklo infrastruktūros poveikį aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba pritarė ES tikslui iki 2050 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc., todėl energijos sektoriuje turės būti beveik neišskiriama 
anglies dioksido. Visomis naujomis ES finansuojamomis infrastruktūromis turėtų būti 
remiami dabartiniai iki 2020 m. numatyti pasiekti privalomieji tikslai dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir atsinaujinančiosios energijos bei laikomasi Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano tikslų.

Pakeitimas 787
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tvarumo lygis. Šis kriterijus nustatomas 
įvertinant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą ir 
elektros energijos tinklo infrastruktūros 
poveikį aplinkai;

(a) tvarumo lygis. Šis kriterijus nustatomas 
įvertinant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą, 
atitiktį 2020 m. tikslams bei 
Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. planui ir elektros energijos 
tinklo infrastruktūros poveikį aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba pritarė ES tikslui iki 2050 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą 80–95 proc., todėl energetikos sektoriuje turės būti beveik neišskiriama anglies 
dioksido. Visomis naujomis ES finansuojamomis infrastruktūromis turėtų būti remiami 
dabartiniai iki 2020 m. numatyti pasiekti privalomieji tikslai dėl šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir atsinaujinančiosios energijos bei laikomasi Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano tikslų.

Pakeitimas 788
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) žymiai didesnės apimties mažai 
anglies dioksido išskiriančių elektros 
prietaisų, pvz., elektrinių transporto 
priemonių, naudojimo pritaikymas 
pasitelkiant technologijų ir rinkos 
intervencines priemones.

Or. en

Pakeitimas 789
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 punkto f b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) reaguojant į laikiną ar nuolatinį 
energijos stygių kurioje nors valstybėje 
narėje privaloma užtikrinti valstybių 
narių energijos solidarumą;

Or. ro

Pakeitimas 790
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) (1) Projektų dėl pažangiųjų dujų 
tinklų atveju vertinant kiekvieną funkciją 
taikomas vienas iš šių kriterijų:
(a) tvarumo lygis. Šis kriterijus 
nustatomas įvertinant išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą ir dujų tinklo infrastruktūros 
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poveikį aplinkai;
(b) perdavimo ir paskirstymo sistemų 
prijungimo ir dujų priėmimo iš vartotojų 
ir perdavimo jiems pajėgumai. Šis 
kriterijus nustatomas įvertinant į 
paskirstymo sistemas įdiegtą energijos 
šaltinių galią, didžiausią leidžiamą priimti 
dujų kiekį perdavimo tinkluose 
nesukeliant perkrovos rizikos ir iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
pagamintą dujų kiekį, kuris nebuvo 
priimtas dėl su perkrova ir saugumo 
rizika susijusių priežasčių;
(c) tinklo junglumas ir prieiga prie visų 
kategorijų tinklo naudotojų. Šis kriterijus 
nustatomas įvertinant priimtus metodus, 
kurie taikomi dujų gamintojų, vartotojų ir 
abi veiklas vykdančių subjektų 
mokesčiams, tarifams ir jų struktūrai 
apskaičiuoti, ir įvertinant eksploatavimo 
lankstumą, numatytą užtikrinti dinaminei 
dujų pusiausvyrai tinkle;
(d) tiekimo saugumas ir kokybė. Šis 
kriterijus nustatomas įvertinant iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
pagamintą dujų dalį, dujų sistemos 
stabilumą, tiekimo nutraukimo trukmę ir 
dažnumą vienam vartotojui, įskaitant su 
klimatu susijusius nutraukimus;
(e) dujų tiekimo ir tinklo eksploatavimo 
veiksmingumas ir techninės priežiūros 
kokybė. Šis kriterijus nustatomas 
įvertinant nuostolių lygį perdavimo ir 
paskirstymo tinkluose, dujų didžiausios ir 
mažiausios paklausos santykį tam tikru 
laikotarpiu, vartotojų dalyvavimą dujų 
rinkose ir taikant efektyvaus energijos 
vartojimo priemones, dujų tinklo 
komponentų naudojimo procentinę dalį (t. 
y. vidutinę apkrovą), tinklo komponentų 
prieinamumą (susijusį su numatyta ir 
nenumatyta technine priežiūra) ir jo 
poveikį tinklo eksploatavimo parametrams 
bei tikruosius turimus tinklo pajėgumus, 
atsižvelgiant į jo įprastą vertę.
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Or. fr

Pakeitimas 791
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Tvarumo lygis. Šis kriterijus
nustatomas įvertinant išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą ir naftos transportavimo 
infrastruktūros poveikį aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 792
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Metodika grindžiama Sąjungos elektros 
energijos ir dujų sistemų n+5, n+10, n+15, 
ir n+20 metais (n – analizės atlikimo 
metai) bendrų įvesties duomenų rinkiniu. 
Šį duomenų rinkinį turi sudaryti bent:

(1) Metodika grindžiama Sąjungos elektros 
energijos ir dujų sistemų n+5, n+10, n+15, 
n+20, n+30 ir n+40 metais (n – analizės 
atlikimo metai) bendrų įvesties duomenų 
rinkiniu. Šį duomenų rinkinį turi sudaryti 
bent:

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena sąnaudų ir naudos analize privaloma atsižvelgti į visą techninį infrastruktūros 
gyvavimo laikotarpį ir galimus šio laikotarpio energetikos sektoriaus pokyčius, susijusius su 
mažai anglies dioksido išskiriančios aplinkos kūrimo tikslais.
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Pakeitimas 793
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Metodika grindžiama Sąjungos elektros 
energijos ir dujų sistemų n+5, n+10, n+15, 
ir n+20 metais (n – analizės atlikimo 
metai) bendrų įvesties duomenų rinkiniu. 
Šį duomenų rinkinį turi sudaryti bent:

(1) Metodika grindžiama Sąjungos elektros 
energijos ir dujų sistemų n+5, n+10, n+15, 
n+20, n+30 ir n+40 metais (n – analizės 
atlikimo metai) bendrų įvesties duomenų 
rinkiniu. Šį duomenų rinkinį turi sudaryti 
bent:

Or. en

Pagrindimas

Atliekant analizę būtina tokia ilgalaikė perspektyva, atsižvelgiant į tai, kad techninis 
energetikos infrastruktūros projektų, ypač elektros energijos perdavimo tinklų, gyvavimo 
laikotarpis gali siekti daug daugiau nei 40 metų. Be to, ilgesnių laiko matmenų reikia ir todėl, 
kad į analizę įtraukiami būtini ES ilgalaikės politikos tikslai.

Pakeitimas 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Metodika grindžiama Sąjungos elektros 
energijos ir dujų sistemų n+5, n+10, n+15, 
ir n+20 metais (n – analizės atlikimo 
metai) bendrų įvesties duomenų rinkiniu. 
Šį duomenų rinkinį turi sudaryti bent:

(1) Metodika grindžiama Sąjungos elektros 
energijos ir dujų sistemų n+5, n+10, n+15, 
n+20, n+30 ir n+40 metais (n – analizės 
atlikimo metai) bendrų įvesties duomenų 
rinkiniu. Šį duomenų rinkinį turi sudaryti 
bent:

Or. en

Pakeitimas 795
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) elektros energijos sektoriuje: paklausos 
scenarijai, gamybos pajėgumai pagal 
naudojamos energijos tipą (biomasė, 
geoterminė, hidroenergija, dujos, 
branduolinė energija, nafta, kietasis kuras, 
vėjo energija, saulės energija, koncentruota 
saulės energija, kitos energijos gamybos iš 
atsinaujinančių išteklių technologijos) ir jų 
geografinė vieta, kuro kainos (įskaitant 
biomasę, akmens anglį, dujas ir naftą), 
anglies dioksido kainos, perdavimo sudėtis 
ir, jeigu reikia, paskirstymo tinklas ir jo 
plėtra atsižvelgiant į visus naujus didelius 
elektros energijos gamybos pajėgumus 
(įskaitant anglies dioksido surinkimo 
pajėgumus), akumuliavimo ir perdavimo 
projektus, dėl kurių priimtas galutinis 
investavimo sprendimas ir kurių objektas 
turi būti atiduotas eksploatuoti iki n+5 
metų pabaigos;

(a) elektros energijos sektoriuje: paklausos 
scenarijai, gamybos pajėgumai pagal 
naudojamos energijos tipą (biomasė, 
geoterminė, hidroenergija, dujos, 
branduolinė energija, nafta, kietasis kuras, 
vėjo energija, saulės energija, koncentruota 
saulės energija, kitos energijos gamybos iš 
atsinaujinančių išteklių technologijos) ir jų 
geografinė vieta, kuro kainos ir 
šilumingumas (įskaitant biomasę, akmens 
anglį, lignitą, dujas, naftą ir atitinkamus 
naftos produktus), anglies dioksido kainos, 
bazinės ir didžiausios apkrovos elektros 
energijos kainos, perdavimo sudėtis ir, 
jeigu reikia, paskirstymo tinklas ir jo plėtra 
atsižvelgiant į visus naujus didelius 
elektros energijos gamybos pajėgumus 
(įskaitant anglies dioksido surinkimo 
pajėgumus), akumuliavimo ir perdavimo 
projektus, dėl kurių priimtas galutinis 
investavimo sprendimas ir kurių objektas 
turi būti atiduotas eksploatuoti iki n+5 
metų pabaigos;

Or. en

Pakeitimas 796
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) elektros energijos sektoriuje: paklausos 
scenarijai, gamybos pajėgumai pagal
naudojamos energijos tipą (biomasė, 
geoterminė, hidroenergija, dujos, 
branduolinė energija, nafta, kietasis kuras, 
vėjo energija, saulės energija, koncentruota 

(a) elektros energijos sektoriuje: paklausos 
scenarijai, gamybos pajėgumai pagal 
naudojamos energijos tipą (biomasė, 
geoterminė, hidroenergija, dujos, 
branduolinė energija, nafta, kietasis kuras, 
vėjo energija, saulės energija, koncentruota 
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saulės energija, kitos energijos gamybos iš 
atsinaujinančių išteklių technologijos) ir jų 
geografinė vieta, kuro kainos (įskaitant 
biomasę, akmens anglį, dujas ir naftą), 
anglies dioksido kainos, perdavimo sudėtis 
ir, jeigu reikia, paskirstymo tinklas ir jo 
plėtra atsižvelgiant į visus naujus didelius 
elektros energijos gamybos pajėgumus 
(įskaitant anglies dioksido surinkimo 
pajėgumus), akumuliavimo ir perdavimo 
projektus, dėl kurių priimtas galutinis 
investavimo sprendimas ir kurių objektas 
turi būti atiduotas eksploatuoti iki n+5 
metų pabaigos;

saulės energija, kitos energijos gamybos iš 
atsinaujinančių išteklių technologijos) ir jų 
geografinė vieta, kuro kainos (įskaitant 
biomasę, akmens anglį, dujas ir naftą), 
anglies dioksido kainos, perdavimo sudėtis 
ir, jeigu reikia, paskirstymo tinklas ir jo 
plėtra atsižvelgiant į visus naujus didelius 
elektros energijos gamybos pajėgumus, 
akumuliavimo ir perdavimo projektus, dėl 
kurių priimtas galutinis investavimo 
sprendimas ir kurių objektas turi būti 
atiduotas eksploatuoti iki n+5 metų 
pabaigos;

Or. de

Pakeitimas 797
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) dujų sektorius: paklausos scenarijai, 
importas, kuro kainos (įskaitant akmens 
anglies, dujų ir naftos), anglies dioksido 
kainos, perdavimo tinklo sudėtis ir jo plėtra 
atsižvelgiant į visus naujus projektus, dėl 
kurių priimtas galutinis investavimo 
sprendimas ir kurių objektas turi būti 
atiduotas eksploatuoti iki n+5 metų 
pabaigos;

(b) dujų sektorius: paklausos scenarijai, 
importas, kuro kainos ir šilumingumas
(įskaitant akmens anglies, lignito, dujų,
naftos ir atitinkamų naftos produktų), 
anglies dioksido kainos, bazinės ir 
didžiausios apkrovos elektros energijos 
kainos, perdavimo tinklo sudėtis ir jo 
plėtra atsižvelgiant į galimybę Europoje 
vystyti skalūnų dujų vartojimą ir į visus 
naujus projektus, dėl kurių priimtas 
galutinis investavimo sprendimas ir kurių 
objektas turi būti atiduotas eksploatuoti iki 
n+5 metų pabaigos;

Or. en

Pakeitimas 798
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus bei Europos Vadovų Tarybos 
tikslą iki 2050 m. sumažinti ES išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
80–95 proc. , palyginti su 1990 m. lygiu. 
Elektros energijos ir dujų sektoriuose 
taikomi duomenys visų pirma turi atitikti 
prielaidas dėl kiekvienos rinkos kainų ir 
kiekių. Duomenų rinkinys parengiamas 
oficialiai pasikonsultavus su valstybėmis 
narėmis ir visoms atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba pritarė ES tikslui iki 2050 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc., todėl energijos sektoriuje turės būti beveik neišskiriama 
anglies dioksido. Svarbu, kad sąnaudų ir naudos analizei naudojami duomenų rinkiniai 
atitiktų ES energijos klimato tikslus, taip pat Europos Komisijos Konkurencingos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano perspektyvas.

Pakeitimas 799
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus bei ES energijos ir klimato 
tikslus, kaip patvirtinta, inter alia, 
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turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

Europos Vadovų Tarybos išvadose. 
Elektros energijos ir dujų sektoriuose 
taikomi duomenys visų pirma turi atitikti 
prielaidas dėl kiekvienos rinkos kainų ir 
kiekių. Duomenų rinkinys parengiamas 
oficialiai pasikonsultavus su valstybėmis 
narėmis ir visoms atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba pritarė ES tikslui iki 2050 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc., todėl energijos sektoriuje turės būti beveik neišskiriama 
anglies dioksido. Svarbu, kad sąnaudų ir naudos analizei naudojami duomenų rinkiniai 
atitiktų ES energijos klimato tikslus, taip pat Europos Komisijos Konkurencingos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano perspektyvas.

Pakeitimas 800
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybių narių agentūromis ir visomis 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis. Jei taikoma, Komisija ir agentūra 
užtikrina prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti skaidrumą. Visoms suinteresuotosioms šalims, turėtų būti suteikta galimybė 
prisidėti prie rinkos analizės, susijusios su sąnaudų ir naudos metodika, o ne tik joms 
atstovaujančioms organizacijoms, kaip įprasta Komisijos, agentūros ir ENTSO rengiamose 
konsultacijose.

Pakeitimas 801
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybių narių agentūromis ir visomis 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis. Jei taikoma, Komisija ir agentūra 
užtikrina prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

Or. en

Pagrindimas

Taikomas toks pat pagrindimas, kaip 12 straipsnio 2 punkto pakeitimui.

Pakeitimas 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
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teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
skelbiamas viešai ir parengiamas oficialiai 
pasikonsultavus su valstybėmis narėmis ir 
visomis atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jei taikoma, 
Komisija ir agentūra užtikrina prieigą prie 
trečiųjų šalių būtinų komercinių duomenų.

Or. en

Pagrindimas

To reikia, siekiant užtikrinti visišką skaidrumą atrenkant visuotinės svarbos projektus, 
įskaitant viešai skelbiamus sąnaudų ir naudos analizės duomenų rinkinius ir deramą 
suinteresuotųjų šalių įtrauktį į regioninių grupių veiklą.

Pakeitimas 803
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis, ypač 
visais dujų tiekimo infrastruktūros 
operatoriais. Jei taikoma, Komisija ir 
agentūra užtikrina prieigą prie trečiųjų 
šalių būtinų komercinių duomenų.

Or. en
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Pakeitimas 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims
atstovaujančiomis organizacijomis. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

(2) Duomenys turi atitikti atliekant analizę 
galiojančius Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus. Elektros energijos ir dujų 
sektoriuose taikomi duomenys visų pirma 
turi atitikti prielaidas dėl kiekvienos rinkos 
kainų ir kiekių. Duomenų rinkinys 
parengiamas oficialiai pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis ir visomis 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis. Jei taikoma, Komisija ir agentūra 
užtikrina prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

Or. en

Pakeitimas 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas. 
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų.

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas. 
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų. Siekiant įvertinti sąnaudų 
efektyvumą, jos turėtų būti patvirtinamos 
pagal kriterijų. Jei projekto rengėjo 
prateiktos sąnaudos akivaizdžiai skiriasi 
nuo nustatytų pagal kriterijų, jis 
pagrindžia jas atsakingai nacionalinei 
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reguliavimo institucijai ir agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 806
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas. 
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų.

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas. 
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų. Sąnaudų ir naudos analize 
atsižvelgiama į mažų ir nuo energijos 
tiekimo atskirtų valstybių narių, turinčių 
ribotą skaičių tinklo naudotojų, ir kuriose 
nebus galimybių visuotinės svarbos 
projektus finansuoti pačios rinkos 
lėšomis, padėtį.

Or. en

Pagrindimas

Sąnaudų ir naudos analizėje reikėtų atsižvelgti į mažų ir atskirtų valstybių narių 
konkurencijos trūkumą.

Pakeitimas 807
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas. 
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų.

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas, 
taip pat į kitas išorines su aplinka 
susijusias sąnaudas. Metodikoje 
pateikiamos gairės dėl atliekant 
apskaičiavimus taikytinų diskonto normų.

Or. en

Pakeitimas 808
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas. 
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų.

(5) Taikant sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į šias sąnaudas: kapitalo 
išlaidas, veiklos ir techninės priežiūros 
išlaidas projekto techninio įgyvendinimo 
laikotarpiu, darbuotojų išlaikymo 
sąnaudas ir, jei taikoma, eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudas. 
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų.

Or. en

Pakeitimas 809
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Sąnaudų ir naudos analize taip pat 
privaloma atsižvelgti į dėl technologijų 
atžvilgiu neutralios leidimų išdavimo 
tvarkos spartesnio projekto realizavimo 
naudą ir svarstyti panaudoti visas
II priedo 1 punkto a papunktyje nurodytas 
technologijų pasirinkimo galimybes arba 
jų derinį, net jei pradžioje tai gali lemti 
didesnes investavimo išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad sąnaudų ir naudos analize būtų atsižvelgiama į visus projekto aspektus ir 
ypač į galimą naudą, gautą dėl spartesnio projekto realizavimo, t. y. sparčiau realizavus 
projektą galima kompensuoti didesnes pradines investavimo sąnaudas, pvz., planuotų elektros 
linijų požeminio tiesimo dalį.

Pakeitimas 810
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Atliekant elektros energijos perdavimo 
ir akumuliavimo sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į III priede apibrėžtų 
rodiklių poveikį. Vadovaujantis metodais, 
taikytais rengiant naujausią elektros 
energijos sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros planą, taip pat privaloma atsižvelgti 
į poveikį, kurį projektas daro:

(6) Atliekant elektros energijos perdavimo 
ir akumuliavimo sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į III priede apibrėžtų 
rodiklių poveikį. Vadovaujantis metodais, 
taikytais rengiant naujausią elektros 
energijos sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros planą, taip pat privaloma atsižvelgti 
į naudą, gautą dėl spartesnio projekto 
realizavimo, kuriuo kompensuojamos 
tinklo perkrovos sąnaudos dėl visų 
II priedo 1 punkto a papunktyje nurodytų 
technologijų panaudojimo galimybių arba 
jų derinio integravimo, ir į poveikį, kurį 
projektas daro:

Or. en
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Pakeitimas 811
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Atliekant elektros energijos perdavimo 
ir akumuliavimo sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į III priede apibrėžtų 
rodiklių poveikį. Vadovaujantis metodais, 
taikytais rengiant naujausią elektros 
energijos sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros planą, taip pat privaloma atsižvelgti 
į poveikį, kurį projektas daro:

(6) Atliekant elektros energijos perdavimo 
ir akumuliavimo sąnaudų ir naudos analizę 
atsižvelgiama bent į IV priede apibrėžtų 
rodiklių poveikį. Vadovaujantis metodais, 
taikytais rengiant naujausią elektros 
energijos sektoriaus dešimties metų tinklo 
plėtros planą, taip pat privaloma atsižvelgti 
į poveikį, kurį projektas daro:

Or. en

Pakeitimas 812
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) elektros energijos tinklo perkrovai.

Or. en

Pagrindimas

Tie patys kriterijai kaip ir dujų projektams (7 punkto e papunktis), tiesiogiai susijusiems su 
energijos tiekimo saugumu ir prieinamumu.

Pakeitimas 813
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 punkto e a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) elektros energijos tinklo perkrovai.

Or. en

Pakeitimas 814
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atliekant dujų sektoriaus sąnaudų ir 
naudos analizę, atsižvelgiama bent į rinkos 
tyrimo rezultatus, pvz., sezonų metu, 
poveikį III priede apibrėžtiems rodikliams 
ir šį poveikį:

(7) Atliekant dujų sektoriaus sąnaudų ir 
naudos analizę, atsižvelgiama bent į 
poveikį III priede apibrėžtiems rodikliams 
ir šį poveikį:

Or. en

Pagrindimas

Projekto sąnaudų ir naudos santykio analize reikėtų atsižvelgti į tai, ar projektas yra 
perspektyvus finansų, aplinkos ir socialiniu požiūriu.

Pakeitimas 815
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tikimybei, kad energija gali būti 
netiekiama, ir energijos kiekiui, kuris 
nebūtų tiekiamas, taip pat tiekimo saugumo 
didinimui ir kokybės gerinimui;

(c) tikimybei, kad energija gali būti 
netiekiama, ir energijos kiekiui, kuris 
nebūtų tiekiamas, taip pat tiekimo saugumo 
didinimui bei kokybės gerinimui ir 
energijos tiekimo ištekliams;

Or. en
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Pakeitimas 816
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tikimybei, kad energija gali būti 
netiekiama, ir energijos kiekiui, kuris 
nebūtų tiekiamas, taip pat tiekimo saugumo 
didinimui ir kokybės gerinimui;

(c) tikimybei, kad energija gali būti 
netiekiama, ir energijos kiekiui, kuris 
nebūtų tiekiamas, taip pat tiekimo saugumo 
didinimui ir kokybės gerinimui Europos 
Sąjungos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 817
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 7 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėliui į skirtingų dujų rinkos sričių 
integraciją;

(d) indėliui į skirtingų dujų rinkos sričių 
integraciją ir nepalankias sąlygas turinčių 
ir salų regionų izoliacijos panaikinimui;

Or. en

Pakeitimas 818
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 7 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) indėliui į labiau subalansuotą 
skirtingų įėjimo į Europos dujų tinklą, 
kuriuo optimizuojamos esamos importo 
priemonės, taškų tiekimą.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad visi įėjimo taškai būtų nustatyti ir subalansuotai prisidėtų tiekiant dujas Europai. 
Jei tai bus pasiekta, Europa galės išvengti tokios padėties, kaip per didelis priklausomumas 
nuo dujų tiekimo iš tam tikrų šalių. Kiekvienas įėjimo taškas yra savitas ir gali prisidėti 
tiekiant dujas Europai iš skirtingų kilmės šaltinių ir skirtingais maršrutais. Reikėtų 
optimizuoti jau egzistuojančias infrastruktūras ir išnaudoti visas jų galimybes.

Pakeitimas 819
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Išsamus metodas, taikomas siekiant 
atsižvelgti į 6–8 dalyse nurodytus 
rodiklius, parengiamas oficialiai 
pasikonsultavus su visoms atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis.

(9) Išsamus metodas, taikomas siekiant 
atsižvelgti į 6–8 dalyse nurodytus 
rodiklius, parengiamas oficialiai 
pasikonsultavus su visoms atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis, ypač 
visais dujų tiekimo infrastruktūros 
operatoriais.

Or. en

Pakeitimas 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Išsamus metodas, taikomas siekiant 
atsižvelgti į 6–8 dalyse nurodytus 
rodiklius, parengiamas oficialiai 
pasikonsultavus su visoms atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis.

(9) Išsamus metodas, taikomas siekiant 
atsižvelgti į rodiklius, parengiamas 
oficialiai pasikonsultavus su visoms 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims 
atstovaujančiomis organizacijomis, kaip 
numatyta 12 straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 821
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Metodikoje apibrėžiama remiantis 
atitinkamais įvesties duomenimis atliktina 
analizė, apskaičiuojant tikslo funkcijos
rezultatus, įgyvendinus kiekvieną projektą 
ir jo neįgyvendinus. Atliekant analizę 
nustatomos valstybės narės, kurios patiria 
grynąją teigiamą projekto poveikį (naudos 
gavėjos) ir tos valstybės narės, kurios 
patiria grynąjį neigiamą projekto poveikį 
(sąnaudų padengėjos). Į kiekvieną sąnaudų 
ir naudos analizę įtraukiama įvesties 
duomenų rinkinio slaptumo analizė, 
skirtingų projektų objektų atidavimo 
eksploatuoti tame pačiame analizės rajone, 
data ir kiti susiję parametrai.

(11) Metodikoje apibrėžiama remiantis 
atitinkamais įvesties duomenimis atliktina 
analizė, įvertinant daugelio kriterijų 
analizės rezultatus, įgyvendinus kiekvieną 
projektą ir jo neįgyvendinus. Atliekant 
analizę nustatomos valstybės narės, kurios 
patiria grynąją teigiamą projekto poveikį 
(naudos gavėjos) ir tos valstybės narės, 
kurios patiria grynąjį neigiamą projekto 
poveikį (sąnaudų padengėjos). Į kiekvieną 
sąnaudų ir naudos analizę įtraukiama 
įvesties duomenų rinkinio slaptumo 
analizė, skirtingų projektų objektų 
atidavimo eksploatuoti tame pačiame 
analizės rajone, data ir kiti susiję 
parametrai.

Or. fr

Pagrindimas

Prieš priimant sprendimą analizę galima būtų atlikti ne tik pagal sąnaudų ir naudos kriterijų, 
bet ir pagal kitus, labiau kokybinius kriterijus (pavyzdžiui, visuomenės požiūrio į poveikį 
aplinkai ar rimto ir netikėto įvykio galimybės kriterijus)

Pakeitimas 822
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Metodikoje apibrėžiama remiantis 
atitinkamais įvesties duomenimis atliktina 
analizė, apskaičiuojant tikslo funkcijos 

(11) Metodikoje apibrėžiama remiantis 
atitinkamais įvesties duomenimis atliktina 
analizė, apskaičiuojant tikslo funkcijos 
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rezultatus, įgyvendinus kiekvieną projektą 
ir jo neįgyvendinus. Atliekant analizę 
nustatomos valstybės narės, kurios patiria 
grynąją teigiamą projekto poveikį (naudos 
gavėjos) ir tos valstybės narės, kurios 
patiria grynąjį neigiamą projekto poveikį 
(sąnaudų padengėjos). Į kiekvieną sąnaudų 
ir naudos analizę įtraukiama įvesties 
duomenų rinkinio slaptumo analizė, 
skirtingų projektų objektų atidavimo 
eksploatuoti tame pačiame analizės rajone, 
data ir kiti susiję parametrai.

rezultatus, įgyvendinus kiekvieną projektą 
ir jo neįgyvendinus. Atliekant analizę 
nustatomos valstybės narės, kurios patiria 
grynąją teigiamą projekto poveikį (naudos 
gavėjos) ir tos valstybės narės, kurios 
patiria grynąjį neigiamą projekto poveikį 
(sąnaudų padengėjos). Į kiekvieną sąnaudų 
ir naudos analizę įtraukiama įvesties 
duomenų rinkinio slaptumo analizė, 
skirtingų projektų objektų atidavimo 
eksploatuoti tame pačiame analizės rajone, 
data ir kiti susiję parametrai, taip pat 
rizikos vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 823
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

(12) Perdavimo, požeminių saugyklų, 
suskystintų gamtinių dujų (LNG) 
terminalų ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10 metus ir taikant šį modelį galima 
visapusiškai įvertinti ekonominį ir socialinį 
poveikį ir poveikį aplinkai, visų pirma 
įtraukiant išorės sąnaudas, pvz., susijusias 
su išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
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išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

Or. en

Pakeitimas 824
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

(12) Perdavimo, paskirstymo, saugojimo 
sistemų ir SGD terminalų operatoriai 
keičiasi metodikai parengti būtina 
informacija, įskaitant susijusio tinklo ir 
rinkos modeliavimo atveju. Bet kuris 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

Or. fr

Pakeitimas 825
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

(12) Perdavimo, požeminių saugyklų, 
suskystintų gamtinių dujų (LNG) 
terminalo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

Or. en

Pakeitimas 826
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 

(12) Perdavimo, požeminių saugyklų, 
suskystintų ir suslėgtų gamtinių dujų 
(LNG, CNG) terminalo ir paskirstymo 
sistemų operatoriai keičiasi metodikai 
parengti būtina informacija, įskaitant 
susijusio tinklo ir rinkos modeliavimo 
atveju. Bet kuris perdavimo ar paskirstymo 
sistemos operatorius, informaciją renkantis 
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perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

kitos perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

Or. en

Pakeitimas 827
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20, n+30 ir n+40 metus ir taikant 
šį modelį visapusiškai įvertinamas
ekonominis ir socialinis poveikis ir 
poveikis aplinkai, visų pirma įtraukiant 



PE488.000v01-00 112/121 AM\900619LT.doc

LT

sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

išorės sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad techninis energetikos infrastruktūros projektų, ypač elektros energijos 
perdavimo tinklų, gyvavimo laikotarpis gali siekti daugiau nei 40 metų, tokia ilgalaikė 
perspektyva būtina, siekiant, kad analizės rezultatai visiškai atspindėtų sąnaudas ir naudą.

Pakeitimas 828
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20 ir n+30 metus ir taikant šį 
modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

(12) Perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai keičiasi metodikai parengti 
būtina informacija, įskaitant susijusio 
tinklo ir rinkos modeliavimo atveju. Bet 
kuris perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius, informaciją renkantis kitos 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorių vardu, dalyvaujantiems 
perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriams perduoda surinktų duomenų 
rezultatus. 12 straipsnio 8 dalyje 
nustatytam bendros elektros energijos bei 
dujų rinkos ir tinklo modeliui naudojami 1 
dalyje nurodyti įvesties duomenys apima 
n+10, n+20, n+30 ir n+40 metus ir taikant 
šį modelį galima visapusiškai įvertinti 
ekonominį ir socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visų pirma įtraukiant išorės 
sąnaudas, pvz., susijusias su 
išmetamosiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis ir įprastiniais į orą 
išmetamais teršalais arba tiekimo saugumu.

Or. en
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Pagrindimas

Kiekviena sąnaudų ir naudos analize privaloma atsižvelgti į visą techninį infrastruktūros 
gyvavimo laikotarpį ir galimus šio laikotarpio energetikos sektoriaus pokyčius, susijusius su 
mažai anglies dioksido išskiriančios aplinkos kūrimo tikslais.

Pakeitimas 829
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant sukurti pasiūlytą metodiką, 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklas ir Europos 
dujų perdavimo sistemos operatorių 
tinklas konsultuojasi su visoms 
atitinkamoms suinteresuotųjų šalių 
asociacijoms atstovaujančia vartotojų 
grupe. Kaip nustatyta 12 straipsnio 
2 dalyje, prieš Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklui ir 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui pateikiant metodiką 
agentūrai ir Komisijai, vartotojų grupė 
susitinka bent du kartus. Kiekviena 
asociacija turi teisę į vartotojų grupę skirti 
du narius. Siekiant užtikrinti visišką 
skaidrumą, susitikimo eiga ir rezultatai 
skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 830
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto a a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) sprendimų priėmimo tvarkos 
apžvalga, įskaitant nacionalinio tinklo 
plėtros planus, dešimties metų tinklo 
plėtros planą, patvirtinimas, kad tai yra 
visuotinio intereso regioninėse grupėse 
projektas, šių procesų svetainių nuorodos;

Or. en

Pakeitimas 831
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) vadovas turi būti paprastas ir netapti 
papildomais, jau egzistuojančiais, teisės 
aktais;

Or. es

Pakeitimas 832
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Siekiant paskatinti visuomenę aktyviau 
dalyvauti leidimų išdavimo procese, 
taikomi šie principai:

(2) Siekiant paskatinti visuomenę aktyviau 
dalyvauti leidimų išdavimo procese ir prieš 
tai užtikrinti nuolatinį informacijos srautą 
bei dialogą su visuomene, taikomi šie 
principai:

Or. en
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Pakeitimas 833
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, žemės 
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 
piliečius, plačiąją visuomenę ir jų 
asociacijas, organizacijas ar grupes, nuolat 
informuojamos ir su jomis atvirai bei 
skaidriai tariamasi pirmaisiais projekto 
įgyvendinimo etapais. Jeigu reikia, 
kompetentinga institucija aktyviai remia 
veiksmus, kurių imasi projekto rengėjas.

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, žemės 
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 
piliečius, plačiąją visuomenę ir jų 
asociacijas, organizacijas ar grupes, nuolat 
informuojamos ir su jomis atvirai bei 
skaidriai tariamasi pirmaisiais projekto 
įgyvendinimo etapais, kai vis dar galima 
atsižvelgti į visuomenės pasiūlytas 
alternatyvas. Jeigu reikia, kompetentinga 
institucija aktyviai remia veiksmus, kurių 
imasi projekto rengėjas.

Or. en

Pakeitimas 834
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, žemės 
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 
piliečius, plačiąją visuomenę ir jų 
asociacijas, organizacijas ar grupes, nuolat 
informuojamos ir su jomis atvirai bei 
skaidriai tariamasi pirmaisiais projekto 
įgyvendinimo etapais. Jeigu reikia, 
kompetentinga institucija aktyviai remia 
veiksmus, kurių imasi projekto rengėjas.

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas nacionalines, 
regionines ir vietos institucijas, žemės 
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 
piliečius, plačiąją visuomenę ir jų 
asociacijas, organizacijas ar grupes, nuolat 
informuojamos ir su jomis atvirai bei 
skaidriai tariamasi pirmaisiais projekto 
įgyvendinimo etapais. Jeigu reikia, 
kompetentinga institucija aktyviai remia 
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veiksmus, kurių imasi projekto rengėjas.

Or. en

Pakeitimas 835
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, žemės 
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 
piliečius, plačiąją visuomenę ir jų 
asociacijas, organizacijas ar grupes, nuolat 
informuojamos ir su jomis atvirai bei 
skaidriai tariamasi pirmaisiais projekto 
įgyvendinimo etapais. Jeigu reikia, 
kompetentinga institucija aktyviai remia 
veiksmus, kurių imasi projekto rengėjas.

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, tarp jų –
vietos institucijas, žemės savininkus ir 
greta teritorijos, kurioje įgyvendinamas 
projektas, gyvenančius piliečius, plačiąją 
visuomenę ir jų asociacijas, organizacijas 
ar grupes, nuolat informuojamos ir su 
jomis atvirai bei skaidriai tariamasi 
pirmaisiais projekto įgyvendinimo etapais. 
Jeigu reikia, kompetentinga institucija 
aktyviai remia veiksmus, kurių imasi 
projekto rengėjas.

Or. ro

Pakeitimas 836
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, žemės 
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 
piliečius, plačiąją visuomenę ir jų 
asociacijas, organizacijas ar grupes, nuolat 
informuojamos ir su jomis atvirai bei 

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, žemės
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 
piliečius, plačiąją visuomenę ir jų 
asociacijas, organizacijas ar grupes, nuolat 
informuojamos ir su jomis atvirai bei 
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skaidriai tariamasi pirmaisiais projekto 
įgyvendinimo etapais. Jeigu reikia, 
kompetentinga institucija aktyviai remia 
veiksmus, kurių imasi projekto rengėjas.

skaidriai tariamasi atitinkamais projekto 
įgyvendinimo etapais. Jeigu reikia, 
kompetentinga institucija aktyviai remia 
veiksmus, kurių imasi projekto rengėjas.

Or. en

Pakeitimas 837
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad viešos konsultacijos dėl bendro 
intereso projektų procedūros, jeigu 
įmanoma, būtų koncentruotos. Kiekvienose 
viešose konsultacijose aptariami visi su 
konkrečiu procedūros etapu susiję 
klausimai ir vykdant vieną viešą 
konsultaciją neturi būti nagrinėjamas 
daugiau nei vienas, su konkrečiu 
procedūros etapu susijęs klausimas. 
Viešoje konsultacijoje aptariami klausimai 
aiškiai nurodomi pranešime apie viešą 
konsultaciją.

(b) Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad viešos konsultacijos dėl bendro 
intereso projektų procedūros, jeigu 
įmanoma, būtų koncentruotos. Kiekvienose 
viešose konsultacijose aptariami visi su 
konkrečiu procedūros etapu susiję 
klausimai. Viešoje konsultacijoje aptariami 
klausimai aiškiai nurodomi pranešime apie 
viešą konsultaciją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paskatinti visuomenės dalyvavimą, reikia nuolatinio dialogo ir informacijos srauto. 
Nenaudinga ES teisės aktų lygmeniu riboti konsultacijų skaičių ir turinį. Kai kuriems 
ginčytiniems klausimams spręsti gali prireikti diskusijų ir dialogo, vien konsultuojantis jie 
nebus išsprendžiami. Taip pat negalima bendrai atmesti, kad tam tikrus kai kurių projektų 
klausimus gali tekti vertinti pakartotinai, siekiant, kad kompetentingos institucijos atitiktų ES 
aplinkos teisės aktus.

Pakeitimas 838
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Pastabos ir prieštaravimai priimami nuo 
viešos konsultacijos pradžios ir tik iki
galutinio termino galiojimo pabaigos.

(c) Pastabos ir prieštaravimai priimami nuo 
viešos konsultacijos pradžios ir tik iki
galutinio termino galiojimo pabaigos.
Siekiant sudaryti sąlygas visuomenei ir 
atitinkamoms suinteresuotoms šalims 
prisidėti iš esmės, konsultacijų trukmė 
turėtų būti pakankama. Informacija apie 
konsultacijų pradžios datą ir galutinį 
terminą turėtų būti skelbiama viešai ir 
gerokai prieš konsultacijų pradžią.

Or. en

Pakeitimas 839
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) numatomas priemones; (b) numatomas priemones, įskaitant 
siūlomas bendras specialių posėdžių 
vietas ir datas;

Or. en

Pakeitimas 840
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Organizuodamos viešas konsultacijas, 
kurios turi įvykti prieš pateikiant paraiškos
dokumentus, atitinkamos šalys turi bent:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Or. en

Pakeitimas 841
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išleisti ne didesnį nei 15 puslapių 
informacinį lankstinuką, kuriame glaustai 
ir aiškiai išdėstomas projekto tikslas ir 
pirminis projekto tvarkaraštis, nurodomi 
bent trys alternatyvūs nagrinėjami 
maršrutai, numatomas poveikis, įskaitant 
tarpvalstybinio pobūdžio poveikį, ir 
galimos poveikio švelninimo priemonės;

(a) išleisti ne didesnį nei 15 puslapių 
informacinį lankstinuką, kuriame glaustai 
ir aiškiai išdėstomas projekto tikslas ir 
pirminis projekto tvarkaraštis, nurodomi 
bent trys alternatyvūs nagrinėjami 
maršrutai, numatomas poveikis, įskaitant 
tarpvalstybinio pobūdžio poveikį, ir 
galimos poveikio švelninimo priemonės; 
siekiant suteikti visuomenei išankstinę 
informaciją, šis lankstinukas išleidžiamas 
gerokai prieš konsultacijų pradžią;

Or. en

Pakeitimas 842
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visas susijusias suinteresuotąsias šalis 
informuoti apie projektą, paskelbdamos 
informaciją 10 straipsnio 7 dalyje 
nurodytoje svetainėje ir kitomis 
atitinkamos informavimo priemonėmis;

(b) visas susijusias suinteresuotąsias šalis 
informuoti apie projektą, paskelbdamos 
informaciją 10 straipsnio 7 dalyje 
nurodytoje svetainėje ir kitomis 
atitinkamos informavimo priemonėmis, 
taip pat užtikrindamos, kad visos 
suinteresuotosios šalys būtų informuotos 
laiku, kai dar gali iš esmės prisidėti;

Or. en
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Pakeitimas 843
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 4 punkto c papunktyje nurodyti 
specialūs posėdžiai vyksta didžiajai 
daugumai suinteresuotųjų šalių 
palankioje vietoje ir palankiu metu. 
Kompetentinga institucija gali reikalauti 
projektų rengėjų sudaryti palankesnes 
sąlygas suinteresuotųjų šalių, negalinčių 
dalyvauti dėl finansinių ar kitų priežasčių, 
dalyvavimui.

Or. en

Pakeitimas 844
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Projekto svetainėje pateikiama bent: (5) Projekto svetainėje, neatskleidžiant 
konfidencialios informacijos, pateikiama 
bent:

Or. en

Pakeitimas 845
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 5 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projekto ir viešų konsultacijų 
planavimas, aiškiai nurodant viešų 
konsultacijų ir posėdžių datas ir vietas;

(b) projekto ir viešų konsultacijų 
planavimas, aiškiai nurodant viešų 
konsultacijų ir posėdžių datas ir vietas, taip 
pat su šiais posėdžiais susiję klausimai;

Or. en


