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PR_CNS_art55am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl pranešimo Komisijai apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus Europos bendrijoje ir dėl Reglamento (EB) Nr. 
736/96 panaikinimo
(COM(2009)0361 – C7-0125/009 – 2009/0106(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0361),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 284 straipsnį ir Euratomo sutarties 187 straipsnį, pagal 
kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0125/009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 119 
straipsnio antrą dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba 
ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Vienas iš tokios politikos elementų yra 
gaunamas bendras energetikos 
infrastruktūros investicijų Bendrijoje 
vaizdas. Jį turėdama Bendrija turėtų galėti 

(2) Būtinas Europos energetikos politikos 
vystymo elementas yra gaunamas bendras 
energetikos infrastruktūros investicijų 
Bendrijoje vaizdas. Jį turėdama Komisija
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atlikti būtinus palyginimus, vertinimus arba 
imtis tinkamais duomenimis ir tyrimais 
pagrįstų susijusių priemonių, ypač dėl 
būsimos energijos pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyros.

turėtų galėti atlikti būtinus palyginimus, 
vertinimus arba pasiūlyti tinkamais 
duomenimis ir tyrimais pagrįstas 
susijusias priemones, ypač dėl būsimos 
energijos pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyros. Visos Bendrijos lygmenyje 
pasiūlytos ar vykdomos priemonės turėtų 
būti neutralios ir jomis neturėtų būti 
kišamasi į rinkos funkcionavimą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai paminėti politinį šio reglamento tikslą. Tai yra svarbi priemonė plėtojant 
bendrą energetikos politiką.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Todėl Komisija, ypač Energetikos 
rinkos stebėjimo tarnyba (angl. Market 
Observatory for Energy), turėtų turėti 
tikslius duomenis ir informaciją apie 
svarbiausių Bendrijos energetikos sistemos 
sudedamųjų dalių investicinius projektus, 
įskaitant eksploatavimo nutraukimo 
projektus.

(6) Todėl Komisija, ypač jos Energetikos 
rinkos stebėjimo tarnyba (angl. Market 
Observatory for Energy), turėtų turėti 
tikslius duomenis ir informaciją apie 
svarbiausių Bendrijos energetikos sistemos 
sudedamųjų dalių investicinius projektus, 
įskaitant eksploatavimo nutraukimo 
projektus.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas. Stebėjimo tarnyba yra Europos Komisijos padalinys.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Bendrijai svarbūs duomenys ir 
informacija apie numatomus gamybos, 
perdavimo ir saugojimo pajėgumo 
pokyčius ir įvairių energetikos sektorių 
projektus. Todėl būtina užtikrinti, kad 
Komisijai būtų pranešama apie 
investicinius projektus, kurie pradėti 
įgyvendinti arba juos įgyvendinti 
planuojama pradėti per penkerius metus ir 
kuriuos įgyvendinant numatyta per trejus 
metus nutraukti infrastruktūros 
eksploatavimą.

(7) Bendrijai svarbūs duomenys ir 
informacija apie numatomus gamybos, 
perdavimo ir saugojimo pajėgumo 
pokyčius ir įvairių energetikos sektorių 
projektus. Todėl būtina užtikrinti, kad 
Komisijai būtų pranešama apie 
investicinius projektus, kuriuos tikimasi 
pradėti trejų metų laikotarpyje naftos arba 
gamtinių dujų srityje arba per penkerius 
metus elektros energijos sektoriaus srityje 
ir projektus kuriuos įgyvendinant numatyta 
per trejus metus nutraukti infrastruktūros 
eksploatavimą. Norint tokie pranešimai 
būtų naudingi ir siekiant išvengti 
klaidingų lūkesčių, svarbu įtraukti tik 
tuos projektus kurie yra jau pakankamai 
pažengusioje stadijoje ir kurie tikėtina bus 
baigti.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė yra per daug neapibrėžta ir būtina tiksliai nurodyti, kad informuoti 
būtina tik apie tokius projektus, kurių realizavimas yra itin tikėtinas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Todėl valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai duomenis ir informaciją apie jų 
teritorijoje suplanuotus vykdyti arba 
vykdomus investicinius projektus, 

(10) Todėl valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai duomenis ir informaciją apie jų 
teritorijoje suplanuotus vykdyti arba 
vykdomus investicinius projektus, 
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susijusius su naftos, gamtinių dujų 
perdirbimu, elektros energijos, biodegalų 
gamyba ir anglies dvideginio išmetimu, 
taip pat jų saugojimu ir perdavimu. 
Susijusios įmonės turėtų būti įpareigotos 
pranešti valstybei narei čia aptariamus 
duomenis ir informaciją.

susijusius su naftos, gamtinių dujų 
perdirbimu, elektros energijos, biodegalų 
gamyba, o taip pat jų saugojimu ir 
perdavimu bei anglies dvideginio 
sugavimu ir saugojimu. Susijusios įmonės 
turėtų būti įpareigotos pranešti valstybei 
narei čia aptariamus duomenis ir 
informaciją. Valstybės narės ir Komisija 
turėtų privalomai užtikrinti įmonių 
perduotų duomenų konfidencialumą. 

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama reglamento taikymo apimtis, o taip pat papildomai pabrėžiamas poreikis 
užtikrinti duomenų konfidencialumą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos ir kuo labiau 
sumažinti valstybių narių ir įmonių, ypač 
mažųjų ir vidutinių įmonių, išlaidas, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta galimybė 
valstybes nares ir įmones atleisti nuo 
ataskaitų teikimo įpareigojimo, jei 
lygiavertė informacija Komisijai teikiama 
pagal Europos Sąjungos institucijų 
priimtus specialius ES energetikos 
sektoriaus teisės aktus, kuriais siekiama 
konkurencingų Europos energetikos rinkų, 
darnios Europos energetikos sistemos ir 
energijos tiekimo Europos bendrijai 
saugumo.

(12) Siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos ir kuo labiau 
sumažinti valstybių narių ir įmonių, ypač 
mažųjų ir vidutinių įmonių, išlaidas, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta galimybė 
valstybes nares ir įmones atleisti nuo 
ataskaitų teikimo įpareigojimo, jei 
lygiavertė ir panaši informacija Komisijai 
teikiama pagal Europos Sąjungos 
institucijų priimtus specialius ES 
energetikos sektoriaus teisės aktus, kuriais 
siekiama konkurencingų Europos 
energetikos rinkų, darnios Europos 
energetikos sistemos ir energijos tiekimo 
Europos bendrijai saugumo. Komisija 
turėtų paaiškinti šios išimties taikymą 
siekiant iš tiesų sumažinti tokia prievole 
informuoti sukeliamą naštą bei paaiškinti 
privalomai teiktinos informacijos turinį, 
formatą ir laiką, asmenis arba įstaigas 
kurioms šie įpareigojimai taikomi bei šalis 
atsakingas už šios ataskaitų teikimo 
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sistemos administravimą.   

Or. en

Pagrindimas

Net jeigu ir reikia vengti ataskaitų teikimo mechanizmų dubliavimosi įmonėms naudojant 
alternatyvias informacijos teikimo Komisijai priemones, būtina užtikrinti, kad kitais keliais 
perduota informacija ir duomenys visiškai atititinka ir yra panaši į privalomosios 
informacijos teikimo tvarkos pagrindu gautais duomenimis ir informacija. Be to, visos išimtys 
privalo būti aiškiai reglamentuojamos įgyvendinimo teisės aktuose.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kad apdorotų duomenis, taip pat kad 
supaprastintų ir apsaugotų duomenų 
pranešimą, Komisija, ypač jos Energetikos 
rinkos stebėjimo tarnyba, turėtų galėti imtis 
su tuo susijusių visų tinkamų priemonių, 
visų pirma taikyti integruotas informacinių 
technologijų priemones ir procedūras.

(13) Kad apdorotų duomenis, taip pat kad 
supaprastintų ir apsaugotų duomenų 
pranešimą, Komisija, ypač jos Energetikos 
rinkos stebėjimo tarnyba, turėtų galėti imtis 
su tuo susijusių visų tinkamų priemonių, 
visų pirma taikyti integruotas informacinių 
technologijų priemones ir procedūras.
Komisija privalo užtikrinti, kad tokiomis  
informacinėmis technologijomis bus 
užtikrinamas Komisijai perduotų 
duomenų konfidencialumas. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos prašomis duopmenys ir informacija yra ypač svarbūs ūkio subjektams, todėl 
dirbant su šiais duomenimis ar informacija Komisija privalo užtikrinti aukščiausio lygio 
konfidencialumą.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Komisija, ypač Energetikos rinkos 
stebėjimo tarnyba, turėtų reguliariai 
pateikti Bendrijos energetikos sistemos 
struktūros raidos ir perspektyvų įvairiuose 
sektoriuose tyrimą ir prireikus išsamesnį 
tam tikrų šios energetikos sistemos aspektų 
tyrimą; toks tyrimas visų pirma turėtų 
padėti nustatyti galimas infrastruktūros ir 
investicijų spragas atsižvelgiant į ilgalaikę 
energijos pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyrą.

(15) Komisija, ypač jos Energetikos rinkos 
stebėjimo tarnyba, turėtų reguliariai 
pateikti Bendrijos energetikos sistemos 
struktūros raidos ir perspektyvų įvairiuose 
sektoriuose tyrimą ir prireikus išsamesnį 
tam tikrų šios energetikos sistemos aspektų 
tyrimą; toks tyrimas visų pirma turėtų 
padėti nustatyti galimas infrastruktūros ir 
investicijų spragas atsižvelgiant į ilgalaikę 
energijos pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyrą. Šis tyrimas taip pat prisidėtų 
prie Europos lygmeniu vykdomų 
nuolatinių diskusijų dėl energetikos 
infrastrutūros poreikių, todėl jį reikėtų 
perduoti suinteresuotosioms šalims 
aptarti.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas. Stebėjimo tarnyba yra Europos Komisijos padalinys. Būtina aiškiai paminėti 
politinį šio reglamento tikslą. Tai yra svarbi bendrosios energetikos politikos vystymo 
priemonė ir turėtų paskatinti visų suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų subjektų diskusijas 
ES lygmeniu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
naftos, gamtinių dujų, elektros energijos ir 
biodegalų sektoriuose, taip pat apie 
investicinius projektus, susijusius su šiuose 

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
naftos, gamtinių dujų, elektros energijos ir 
biodegalų sektoriuose, taip pat apie 
investicinius projektus, susijusius su šiuose 
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sektoriuose susidarančiu anglies 
dvideginiu.

sektoriuose susidarančio anglies 
dvideginio sulaikymu ir saugojimu.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas priede 
išvardytų tipų investiciniams projektams, 
kurie pradėti įgyvendinti arba juos 
įgyvendinti planuojama pradėti per 
penkerius metus arba kuriuos įgyvendinant 
numatyta per trejus metus nutraukti 
infrastruktūros eksploatavimą.

2. Šis reglamentas taikomas priede 
išvardytų tipų investiciniams projektams,
kurie, kaip tikimasi, pradės veikti per tris 
metus gamtinių dujų ir naftos sektoriuose 
arba per penkerius metus elektros 
sektoriaus projektų ir projektų, kuriuos 
įgyvendinant numatyta per trejus metus 
nutraukti infrastruktūros eksploatavimą,
atveju.

Or. en

Pagrindimas

Esama formuluotė („pradėti įgyvendinti arba juos įgyvendinti planuojama pradėti per 
penkerius metus“) yra pernelyg miglota ir galėtų reikšti, ypač naftos ir gamtinių dujų sektorių 
atveju, kad apie tuos projektus reikės pranešti per anksti. Dėl to gali padidėti prognozių, 
kurias turi pateikti Komisija, nepatikimumas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) suplanuoti investiciniai projektai –
investiciniai projektai, pagal kuriuos 
statyba dar nepradėta ir nepatirta kapitalo 
sąnaudų arba pagal kuriuos 
eksploatavimas dar nenutrauktas, 

(3) suplanuoti investiciniai projektai –
investiciniai projektai, kuriems 
kompetentinga valdžios institucija suteikė 
statybos leidimą statybai dar neprasidėjus 
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įskaitant investicinius projektus, kurių visi 
arba kai kurie svarbiausi duomenys 
(vieta, rangovas, įmonė, techniniai 
duomenys ir t. t.) turi būti toliau svarstomi 
arba galutinai patvirtinti;

arba dar nenutraukus eksploatavimo;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis nepakankamai aiški. Pagal siūlomą apibrėžtį projektai, kurie dar tik kuriami ar 
kurių realizavimo galimybės dar tik nagrinėjamos, galėtų patekti į reglamento taikymo sritį. 
Vis dėlto tai nesudarytų tikėtinų pokyčių vaizdo ir keltų konfidencialumo problemų. Taigi 
būtina apimti tik projektus, kuriuos užbaigti labai tikėtina. Statybų leidimo suteikimas galėtų 
būti tinkama pradžia.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) eksploatavimo pradžia – etapas, 
kuriuo infrastruktūra pradeda veikti;

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad būtina apibrėžti terminą „eksploatavimo pradžia“, nes jau apibrėžtas terminas 
„eksploatavimo nutraukimas“.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnyje nurodytus duomenis arba 
informaciją susijusios įmonės praneša iki 
kiekvienų ataskaitinių metų gegužės 31 d. 
toms valstybėms narėms arba jų 
įgaliotiems subjektams, kurių teritorijoje 
jos ketina įgyvendinti investicinius 
projektus. Pranešami atitinkamų 

1. 3 straipsnyje nurodytus duomenis arba 
informaciją susijusios įmonės praneša iki 
kiekvienų ataskaitinių metų gegužės 31 d. 
toms valstybėms narėms arba jų 
įgaliotiems subjektams, kurių teritorijoje 
jos ketina įgyvendinti investicinius 
projektus. Pranešami atitinkamų 
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ataskaitinių metų kovo 31 d. duomenys 
arba informacija apie investicinius 
projektus.

ataskaitinių metų kovo 31 d. duomenys 
arba informacija apie investicinius 
projektus.

Tačiau šio straipsnio 1 dalis įmonėms 
netaikoma, jei atitinkama valstybė narė 
nutaria 3 straipsnyje nurodytus duomenis ir 
informaciją Komisijai pateikti kitais 
būdais.

Tačiau šio straipsnio 1 dalis įmonėms 
netaikoma, jei atitinkama valstybė narė 
nutaria 3 straipsnyje nurodytus duomenis ir 
informaciją Komisijai pateikti kitais 
būdais, laikantis sąlygos, kad teikiamus 
duomenis ar informaciją būtų galima 
palyginti ir kad jie būtų lygiavertūs..

Or. en

Pagrindimas

Nors tikslinga vengti ataskaitų teikimo mechanizmų dubliavimosi tuo atveju, jei įmonės 
naudoja alternatyvius duomenų teikimo Komisijai būdus, reikia užtikrinti, kad kitais būdais 
teikiami duomenys ir informacija būtų visiškai suderinami ir kad juos būtų galima palyginti 
su pranešime pateikiamais duomenimis ir informacija. Tai svarbu siekiant geresnio 
reglamento taikymo pakeičiant senąjį relamentą nauju.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) planuojamas arba kuriamas 
pajėgumas,

(a) (Tekstui lietuvių kalba įtakos neturi).

Or. en

Pagrindimas
Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) numatyta eksploatavimo nutraukimo 
data.

(b) numatyta eksploatavimo nutraukimo 
data, įskaitant, kai reikia, tarpines 
laipsniško infrastruktūros eksploatavimo 
nutraukimo datas.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu turėti daugiau informacijos apie tikslią naujos energetikos infrastruktūros plėtros 
pakopą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, jų įgalioti subjektai arba 3 
straipsnio 2 dalyje nurodytas specialusis 
subjektas savo pranešimus papildo 
paaiškinimais, pavyzdžiui, dėl vėlavimo 
arba kliūčių įgyvendinti investicinius 
projektus.

Kai valstybės narės turi informacijos apie 
vėlavimus ir (arba) kliūtis, trukdančias 
įgyvendinti investicinius projektus, jų 
įgalioti subjektai arba 3 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas specialusis subjektas įtraukia šią 
informaciją į 3 straipsnyje nurodytą 
pranešimą. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad valstybės narės privalo pridėti pastabų prie savo pranešimo, jeigu jos turi 
informacijos apie vėlavimus ir (arba) kliūtis, susijusias su investicinių projektų įgyvendinimu.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, jų įgalioti subjektai 
arba prireikus subjektai, atsakingi už 
specialius ES energetikos sektoriaus 
investicijų planus, užtikrina, kad duomenys 
ir informacija, kuriuos jie praneša 
Komisijai, būtų kokybiški, tinkami, tikslūs, 
aiškūs ir nuoseklūs, taip pat, kad tie 
duomenys ir informacija būtų pateikiami 
laiku.

1. Valstybės narės, jų įgalioti subjektai 
arba prireikus subjektai, atsakingi už 
specialius ES energetikos sektoriaus 
investicijų planus, užtikrina, kad duomenys 
ir informacija, kuriuos jie praneša 
Komisijai, būtų kokybiški, tinkami, tikslūs, 
aiškūs ir nuoseklūs, taip pat, kad tie 
duomenys ir informacija būtų pateikiami 
laiku. Jeigu informacija nepakankamai 
aiški ir išsami, Komisija gali pareikalauti, 
kad šie subjektai suteiktų papildomos 
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informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Praeityje ankstesnis reglamentas nebuvo tinkamai taikomas ir Komisija ne visada turėjo 
atitinkamų ir palyginamų duomenų. Turi būti aišku, kad Komisijai teikiama informacija turi 
būti aiški ir išsami, ir, jeigu ji tokia nėra, Komisija turi teisę paprašyti paaiškinimų.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali paskelbti pagal šį 
reglamentą perduotus duomenis ir 
informaciją, ypač 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus tyrimus, jei tokie duomenys ir 
informacija skelbiami bendrai ir 
neatskleidžiama pavienių įmonių 
informacija.

2. Komisija gali paskelbti pagal šį 
reglamentą perduotus duomenis ir 
informaciją, ypač 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus tyrimus, jei tokie duomenys ir 
informacija skelbiami bendrai ir 
neatskleidžiama ar gali būti numanoma 
pavienių įmonių informacija.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse yra tik labai nedaug įmonių, įsitraukusių į tam tikrą verslo 
veiklą, taigi net naudojant bendrus duomenis gali būti atskleista konfidenciali informacija, 
todėl turi būti aišku, kad Komisija duomenis tvarko taip, kad nebūtų numanomi smulkūs 
atskirų įmonių duomenys.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės arba jų įgalioti subjektai 
saugo neatskleistinų komercinių duomenų 
arba informacijos konfidencialumą.

Valstybės narės, jų įgalioti subjektai ir 
Komisija atsako už jų turimų 
neatskleistinų komercinių duomenų arba 
informacijos konfidencialumo 
išsaugojimą.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kas atsakingas už turimų duomenų konfidencialumo išsaugojimą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima šiam reglamentui 
įgyvendinti būtinas priemones, visų prima 
susijusias su taikytinais skaičiavimo 
metodais, techninėmis apibrėžtimis,
3 straipsnyje nurodyto duomenų ir 
informacijos pranešimo forma, turiniu ir 
kitais elementais.

Komisija priima šiam reglamentui 
įgyvendinti būtinas priemones. Tokios 
priemonės visų prima turi apimti 
taikytinus skaičiavimo metodus, technines 
apibrėžtis, 3 straipsnyje nurodyto duomenų 
ir informacijos pranešimo formą, turinį ir 
kitus elementus, įskaitant išimties pagal 
3 straipsnio 2 dalį taikymą ir ypač 
nuostatas dėl pranešimų pateikimo laiko 
ir turinio bei dėl subjektų, kuriems 
taikomi ataskaitų teikimo įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti administracinės naštos, būtina paaiškinti, kaip turi būti taikoma išimtis 
dvigubo pranešimo atveju.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija taip pat turi užtikrinti, kad 
pirmojoje dalyje nurodytiems tikslams 
pasiekti reikalingi informacinių 
technologijų ištekliai užtikrintų Komisijai 
pagal šį reglamentą suteiktų duomenų ar 
informacijos konfidencialumą.

Or. en
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Pagrindimas
Duomenys ir informacija, kuriuos suteikti prašo Komisija, yra labai svarbūs ūkinės veiklos 
vykdytojams ir todėl Komisija, tvarkydama šiuos duomenis ar informaciją, turi užtikrinti 
aukščiausio lygmens konfidencialumą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi perduotais duomenimis ir 
informacija, taip pat prireikus kitais 
duomenų šaltiniais, įskaitant Komisijos 
pirktus duomenis, Komisija bent kas 
antrais metais teikia ES energetikos 
sistemos struktūros raidos ir perspektyvų 
įvairiuose sektoriuose tyrimą, ypač tam, 
kad būtų:

1. Remdamasi perduotais duomenimis ir 
informacija, taip pat prireikus kitais 
duomenų šaltiniais, įskaitant Komisijos 
pirktus duomenis, Komisija bent kas 
antrais metais teikia ES energetikos 
sistemos struktūros raidos ir perspektyvų 
įvairiuose sektoriuose tyrimą, ypač tam, 
kad būtų:

(a) nustatytos galimos būsimos energijos 
paklausos ir pasiūlos spragos,

(a) nustatytos galimos būsimos energijos 
paklausos ir pasiūlos spragos ypač 
pabrėžiant galimus būsimus gamybos ir 
perdavimo infrastruktūros trūkumus ir 
ydas;

(b) nustatytos kliūtys investuoti ir, siekiant 
jas pašalinti, populiarinama geroji patirtis,

(b) nustatytos kliūtys investuoti apskritai ir 
ypač į atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
vystymą ir, siekiant jas pašalinti, 
populiarinama geroji patirtis,

(c) rinkos dalyviams užtikrinta daugiau 
skaidrumo.

(c) rinkos dalyviams ir galimiems 
naujiems dalyviams užtikrinta daugiau 
skaidrumo;
(ca) nustatomi investiciniai poreikiai 
siekiant pagerinti vidaus energetikos 
rinkos veiklą (pavyzdžiui, susiję su 
atgaliniais srautais ir jungiamosiomiss 
linijomis).

Or. en

Pagrindimas

Surinkti duomenys ir informacija turi būti naudojami ypač siekiant nustatyti investicijų į 
infrastruktūrą trūkumus, kurie galėtų trukdyti įgyvendinti vidaus energetikos rinkos teisės 
aktus ir Atsinaujinančių energijos išteklių direktyvą. Pranešimo priemonė turi būti 
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naudojama kaip ankstyvo perspėjimo apie infrastruktūros trūkumus, trukdančius sėkmingai 
įgyvendinti bendrą ES energetikos politiką, priemonė.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tyrimus Komisija gali aptarti su 
suinteresuotosiomis šalimis. Atliktus 
tyrimus ji perduoda Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir juos paskelbia.

3. Tyrimus Komisija aptaria su 
suinteresuotosiomis šalimis. Atliktus 
tyrimus ji perduoda Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir juos paskelbia.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimas turėtų turėti politinį tikslą, ypač parengti tyrimą, kuris būtų naudingas 
nuolatinėms Europos lygmeniu vykstančioms diskusijoms apie energetikos infrastruktūros 
poreikį. Taigi Komisija privalo tyrimus aptarti su suinteresuotosiomis šalimis.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 punkto -1.1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1.1 Gavyba
– Gavybos įrenginiai, kurių pajėgumas ne 
mažesnis kaip 20 000 barelių per dieną

Or. en

Pagrindimas

Didelės investicijos į naftos gavybą yra svarbios stebint Europos energetikos rinkos pokyčius 
ir tendencijas, ypač mažėjant ES ištekliams, taigi šis reglamentas taip pat turi apimti gavybą.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto -2.1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-2.1 Gavyba
– Gavybos įrenginiai, kurių pajėgumas ne 
mažesnis kaip 0,1 mln. m3 per dieną

Or. en

Pagrindimas

Didelės investicijos į dujų gavybą yra svarbios stebint Europos energetikos rinkos pokyčius ir 
tendencijas, ypač mažėjant ES ištekliams, taigi šis reglamentas taip pat turi apimti gavybą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto 2.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2. Suskystintų gamtinių dujų terminalai 2.2. Suskystintos gamtinės dujos
- Suskystintų gamtinių dujų importo 
terminalai.

- Suskystintų gamtinių dujų importo ir 
eksporto terminalai.

– Pakartotinio dujinimo, saugojimo ir 
skystinimo pajėgumai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo, reglamentas turi apimti ir importą, ir eksportą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Vėjo jėgainių parkai (20 MW ir - Vėjo jėgainių parkai (20 MW ir 



PE430.531v02-00 20/22 PR\797212LT.doc

LT

galingesni vėjo jėgainių parkai jūroje arba 
10 MW ir galingesni vėjo jėgainių parkai 
sausumoje);

galingesni vėjo jėgainių parkai jūroje arba 
5 MW ir galingesni vėjo jėgainių parkai 
sausumoje);

Or. en

Pagrindimas

Komisijos nurodyta vėjo jėgainių parkų sausumoje 10 MW riba būtų per didelė siekiant 
susidaryti tinkamą pagrindinių vėjo energijos pokyčių ES pastaraisiais metais vaizdą 
(36 proc. visų naujų elektros gamybos įrenginių, pastatytų 2008 m. ES, pajėgumų sudarė vėjo 
energija, ši procentinė dalis buvo didesnė nei visų kitų technologijų). Priemonė, kurią taikant 
nebūtų galima stebėti tokios didelės elektros gamybos dalies, būtų ne tik beprasmė, bet ir 
prieštarautų politiniams tikslams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Aiškinamasis memorandumas

Bendrosios aplinkybės ir Komisijos pasiūlymas

Tai pasiūlymas dėl Tarybos reglamento (Konsultavimosi procedūra), kurio tikslas – užtikrinti, 
kad Komisija būtų tiksliai ir reguliariai informuojama apie investicinius projektus, susijusius 
su ES energetikos infrastruktūra, siekiant, kad Komisija galėtų atlikti savo užduotis, ypač 
prisidėti prie Europos energetikos politikos. Iš tikrųjų, šis reglamentas pakeičia panašų 1996 
m. reglamentą (kuris buvo performuluotas 1972 m. reglamentas). Panaikinamas reglamentas 
laikomas pasenusiu, nes jis neatitinka svarbių pokyčių, kurie energetikos srityje įvyko po 
1996 m. (ES plėtra ir tiekimo užtikrinimo klausimai, atsinaujinantieji energijos ištekliai, 
klimato kaitos politika, naujas ES vaidmuo energetikos srityje pagal Lisabonos sutartį).

Reglamente reikalaujama, kad kas dvejus metus valstybės narės (ar subjektas, kuriam jos 
perduoda šią užduotį) rinktų ir teiktų duomenis ir informaciją apie tam tikrų tipų investicinius 
projektus (nurodytus reglamento priede), susijusius su gamybos, perdavimo ir saugojimo 
pajėgumų statymu, modernizavimu ar eksploatavimo nutraukimu (planuojamu ar vykstančiu). 
Ši informacija apima naftą, gamtines dujas, elektrą, biokurą ir naudojant šiuos išteklius 
išmetamą anglies dvideginį. Pagal reglamentą energetikos įmonės turi savo valstybei narei 
teikti reikalingus duomenis. Jame taip pat nurodoma, koks turi būti pranešimo turinys 
(pajėgumai, vieta, grafikas, naudojamos technologijos, svarbios tiekimo saugumo požiūriu, 
anglies dvideginio surinkimo sistemos ar modernizavimo mechanizmai, taip pat pastabos dėl 
projektų įgyvendinimo vėlavimų ar kliūčių).

Siekiant išvengti teikiamų ataskaitų dubliavimosi, jeigu pranešimus apie investicijas 
reikalaujama pateikti pagal kitus konkrečius ES teisės aktus, valstybės narės bus atleistos nuo 
įpareigojimo pranešti apie tokias investicijas.

Informacijos konfidencialumas bus išlaikomas, tačiau Komisija duomenis galės skelbti 
bendrai1. Ji taip pat kas dvejus metus atliks ES energetikos sistemos struktūros raidos ir 
perspektyvų įvairiuose sektoriuose tyrimą, taip pat bet kokį kitą reikiamą specialų tyrimą. 
Taip bus galima nustatyti galimas būsimas paklausos ir pasiūlos spragas ir kliūtis, trukdančias 
investuoti. Šio reglamento tikslas – numatomą paklausą ir turimą (ar planuojamą) pasiūlą 
padaryti skaidresnes.

Atlikusi šiuos tyrimus, Komisija galės geriau populiarinti gerąją patirtį ir užtikrinti daugiau 
skaidrumo rinkos dalyviams. Siekiant bendros nuomonės šiais klausimais, tyrimų rezultatai 
būtų aptariami su suinteresuotosiomis šalimis ir skelbiami viešai.

Reglamentą persvarstyti numatoma praėjus penkeriems metams nuo jo įsigaliojimo dienos.

                                               
1 Per Europos energijos rinkos observatoriją, http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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Pranešėjo nuomonė 

Pranešėjas mano, kad tai – tikrai svarbus ES energetikos politikos elementas. Mes negalime 
veiksmingai skatinti vykdyti Europos energetikos politiką ES lygmeniu neturėdami tinkamos 
informacijos apie savo energetikos struktūrą. Vis dėlto svarbiausia, kad būtų užtikrintas 
informacijos konfidencialumas ir kad visi susiję pasiūlymai būtų neutralūs ir nereikštų 
politinio kišimosi į rinką. Be to, informavimo įpareigojimus turi būti lengva įvykdyti, siekiant, 
kad įmonės ir valstybių narių ar Komisijos administracijos galėtų išvengti nereikalingos 
administracinės naštos.

Taigi pranešėjas sieks užtikrinti, kad reglamentą būtų galima taikyti praktiškai (kadangi 
daugelis valstybių narių nevykdė informavimo įpareigojimų pagal senąjį reglamentą) ir kad jis 
būtų kuo naudingesnis, taip pat, kad pagal jį būtų galima susidaryti kuo geresnę tikėtinų 
energetikos infrastruktūros pokyčių apžvalgą.

Svarbus su procedūromis susijęs dalykas yra tai, kad reglamento teisinis pagrindas turėtų būti 
naujasis pagal Lisabonos sutartį įvestas 194 straipsnis, pagal kurį sustiprinama ES 
kompetencija energetikos politikos srityje. Laikui bėgant Europos Parlamentas turėtų įgyti 
galią šiuos teisės aktus priimti pagal bendro sprendimo procedūrą (įprasta teisėkūros 
procedūra pagal Lisabonos sutartį).

Kitų pagrindinių pranešimo projekte pateiktų pakeitimų tikslai:
- paaiškinti, apie kokių tipų suplanuotus investicinius projektus reikia informuoti ir kokiu 

investicijų raidos etapu reikia pateikti pranešimą, siekiant išvengti konfidencialumo 
problemų, sudaryti tikslų tikėtinų pokyčių vaizdą apimant tuos projektus, dėl kurių 
pagrįsta manyti, jog labai tikėtina, kad jie bus užbaigti, 

- paaiškinti apibrėžtis ir tai, koks turi būti pranešimų turinys,
- sustiprinti nuostatas dėl duomenų, kuriuos skelbs Europos Komisija, konfidencialumo,
- palengvinti informavimo naštą reikalaujant, kad Komisija įgyvendinimo akte paaiškintų, 

kaip turėtų būti taikoma ši išimtis, kurią taikant siekiama išvengti informavimo 
dubliavimosi (kai informuoti apie investicinius projektus reikalaujama pagal kitas 
direktyvas), ypač tai, kas, kada, kam, ką ir kaip turi pranešti,

- užtikrinti, kad Komisijos remiantis gaunama informacija atliksimas tyrimas būtų 
naudingesnis ir kad jis būtų išankstinio perspėjimo apie infrastruktūros trūkumus, 
galinčius trukdyti sėkmingai įgyvendinti bendrą ES energetikos politiką, priemonė,

- įtraukti naftos ir dujų gavybos ar gamybos pajėgumus, nors aišku, kad jų Europos 
Sąjungoje nedaug ir kad jie mažėja,

- įtraukti pajėgumų, susijusių su suskystintomis gamtinėmis dujomis, ataskaitų teikimo 
įpareigojimus, kurie, pranešėjo manymu, bus ateityje labai svarbūs siekiant užtikrinti ES 
dujų tiekimo diversifikaciją,

- sumažinti ribą, susijusią su sausumoje esančių vėjo jėgainių pajėgumais, nes perkelta 
mažesnių subjektų energijos gamyba gali tapti svarbia ES energijos gamybos dalimi.


