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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. 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 pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės 
energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 658),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0371/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmų vadovaujantis Protokolu Nr. 2 
dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje 
tvirtinama, jog teisės akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 1 d. Europos Centrinio Banko nuomonę2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 1 d. Regionų komiteto nuomonę3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo 
komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

                                               
1 OL C 0000, 2012 0 0, p. 0.
2 OL C 0000, 2012 0 0, p. 0.
3 OL C 0000, 2012 0 0, p. 0.
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kadangi geriausia infrastruktūra 
aplinkosaugos, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu yra tokia infrastruktūra, kurios 
statybos galima išvengti; todėl nepaprastai 
svarbu energijos vartojimo efektyvumas ir 
reikėtų visapusiškai atsižvelgti į tikėtiną 
siūlomos Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyvos poveikį mažinant 
infrastruktūros poreikį ateityje;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) dėl per trumpą laiką atsiradusio 
reikšmingo papildomo atsinaujinančių 
energijos išteklių indėlio vis didėjantis 
naujos energijos rūšių derinio 
technologinis sudėtingumas padidino nuo 
daugelio veiksnių priklausančių tinklų 
koordinavimo stokos ir netgi tiekimo 
pertrūkių riziką. Glaudus elektros ir dujų 
sistemų koordinavimas tiek regioniniu, 
tiek ES lygiu, siekiant surinkti 
informaciją apie tarpvalstybinius srautus 
realiuoju laiku, galėtų tapti 
nacionaliniams reguliuotojams, 
perdavimo sistemų operatoriams, 
agentūrai ir Komisijai svarbia priemone, 
teikiančia infrastruktūros tinklų 
planavimui ir veiksmingam 
eksploatavimui būtiną informaciją. 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) ir 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas (ENTSO-G) turėtų 
pateikti Komisijai pasiūlymų dėl tinkamo 
tikralaikio Europos energetikos 
infrastruktūros veiklos koordinavimo 
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formos ir įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) į Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie 
projektai, kuriais daugiausiai prisidedama 
įgyvendinant strateginius energetikos 
infrastruktūros prioritetus ir sritis. Todėl 
būtina, kad sprendimą dėl sąrašo priimtų 
Komisija, kuri projektų atrankos procese 
turi laikytis skaidrumo ir objektyvumo 
principų. Valstybių narių teisė patvirtinti 
su jų teritorija susijusius bendro intereso 
projektus užtikrinama laikantis Sutarties. 
Jei valstybė narė atmeta jos teritorijoje 
numatytą bendro intereso projektą, tokį 
atmetimą ji turėtų tinkamai pagrįsti ir 
paremti svariais argumentais.
Atsižvelgiant į analizę, atliktą rengiant prie 
šio dokumento pridedamą poveikio 
vertinimą, nustatyta, kad bendro intereso
projektų būtų apie 100 elektros energijos 
sektoriuje ir 50 – gamtinių dujų sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) įvertinus dabartinių leidimo 
išdavimo nuostatų veiksmingumą, 
valstybės narės turėtų būti skatinamos 
taikyti tas nuostatas ne tik bendro intereso 
projektams, bet ir visiems tiems 
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projektams, kurie laikomi būtinais iš 
techninės perspektyvos;

Or. en

Pagrindimas

Yra nacionalinių projektų, kurie gali turėti poveikį bendro intereso projektams ir kurie 
svarbūs BIP plėtrai (nacionalinių tinklų stiprinimas), tačiau nebūtinai įtraukti į pačius BIP ir 
gali nukentėti dėl ilgų vėlavimų.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tinkamas ir koordinuotas Tarybos 
direktyvos 85/337/EB su pakeitimais ir 
Orhuso bei Espo konvencijų 
įgyvendinimas turėtų padėti užtikrinti, kad 
būtų suderinti, įskaitant tarpvalstybiniu 
lygmeniu, pagrindiniai poveikio aplinkai 
vertinimo principai. Valstybės narės turėtų
koordinuoti bendro intereso projektų 
vertinimą ir, jeigu įmanoma, numatyti 
bendrą vertinimą;

(23) tinkamas ir koordinuotas Tarybos 
direktyvos 85/337/EB su pakeitimais ir 
Orhuso bei Espo konvencijų 
įgyvendinimas turėtų padėti užtikrinti, kad 
būtų suderinti, įskaitant tarpvalstybiniu 
lygmeniu, pagrindiniai poveikio aplinkai 
vertinimo principai. Valstybės narės turėtų 
koordinuoti bendro intereso projektų 
vertinimą ir, jeigu įmanoma, numatyti 
bendrą vertinimą. Jos turėtų būti 
skatinamos keistis gerąja leidimų 
išdavimo procedūrų praktika ir 
administracinio pajėgumo kūrimo 
patirtimi, o Komisijai turėtų tekti tam 
tikras vaidmuo skatinant tokias 
pastangas;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kadangi reikia neatidėliotinai plėtoti 
energetikos infrastruktūrą, turi būti ne tik 
paprastinamos leidimų išdavimo 

(24) kadangi reikia neatidėliotinai plėtoti 
energetikos infrastruktūrą, turi būti ne tik 
paprastinamos leidimų išdavimo 



PR\890818LT.doc 9/68 PE480.775v01-00

LT

procedūros, bet ir aiškiai nustatomas 
galutinis terminas, iki kurio atitinkamos 
kompetentingos institucijos privalo priimti 
sprendimą dėl projekto įgyvendinimo. 
Nustačius šį galutinį terminą, turėtų būtų 
veiksmingiau apibrėžtos ir valdomos 
procedūros ir jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų būti daroma įtaka griežtiems 
standartams, nustatytiems siekiant 
užtikrinti aplinkos apsaugą ir skatinti 
piliečių dalyvavimą;

procedūros, bet ir aiškiai nustatomas 
galutinis terminas, iki kurio atitinkamos 
kompetentingos institucijos privalo priimti 
sprendimą dėl projekto įgyvendinimo, ir 
nustatytos priemonės, kurios paskatintų 
nacionalines įstaigas priimti naujus ir 
veiksmingesnius darbo metodus.
Nustačius šį galutinį terminą, turėtų būtų 
veiksmingiau apibrėžtos ir valdomos 
procedūros ir jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų būti daroma įtaka griežtiems 
standartams, nustatytiems siekiant 
užtikrinti aplinkos apsaugą ir skatinti 
piliečių dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Galiojančiuose energijos vidaus rinkos 
teisės aktuose reikalaujama, kad būtų 
nustatomi tokie prieigos prie dujų ir 
elektros energijos tinklų tarifai, kuriais 
būtų teikiamos atitinkamos investavimo 
paskatos. Taikydamos energijos vidaus 
rinkos teisės aktus, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, 
kad bendro intereso projektams taikomos
paskatos, įskaitant ilgalaikes paskatas, būtų 
proporcingos su projektu susijusiai 
konkrečiai rizikai. Tai visų pirma taikoma 
elektros energijos sektoriaus inovacinėms 
perdavimo technologijoms, siekiant 
sudaryti sąlygas atsinaujinančios energijos, 
paskirstytų energijos išteklių ir reagavimo į 
paklausą produktų didelio masto 
integracijai į tarpusavyje sujungtus tinklus, 
ir dujų perdavimo infrastruktūrai, kuri 
padėtų užtikrinti didesnius pajėgumus arba 
papildomą rinkos lankstumą, kad tiekimo 
sutrikimų atvejais būtų galima vykdyti 
trumpalaikę prekybą arba pasinaudoti 

(28) Galiojančiuose energijos vidaus rinkos 
teisės aktuose reikalaujama, kad būtų 
nustatomi tokie prieigos prie dujų ir 
elektros energijos tinklų tarifai, kuriais 
būtų teikiamos atitinkamos investavimo 
paskatos. Taikydamos energijos vidaus 
rinkos teisės aktus, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, 
kad bendro intereso projektams būtų
taikoma pastovi ir nuspėjama reguliavimo 
sistema ir paskatos, įskaitant ilgalaikes 
paskatas, kurios būtų proporcingos su 
projektu susijusiai konkrečiai rizikai. Tai 
visų pirma taikoma elektros energijos 
sektoriaus inovacinėms perdavimo 
technologijoms, siekiant sudaryti sąlygas 
atsinaujinančios energijos, paskirstytų 
energijos išteklių ir reagavimo į paklausą 
produktų didelio masto integracijai į 
tarpusavyje sujungtus tinklus, ir dujų 
perdavimo infrastruktūrai, kuri padėtų 
užtikrinti didesnius pajėgumus arba 
papildomą rinkos lankstumą, kad tiekimo 
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pakaitiniais tiekimo šaltiniais; sutrikimų atvejais būtų galima vykdyti 
trumpalaikę prekybą arba pasinaudoti 
pakaitiniais tiekimo šaltiniais;

Or. en

Pagrindimas

Pastovi ir nuspėjama reguliavimo Europoje sistema padeda projektų rengėjams ir 
investuotojams pritraukti lėšų kapitalo rinkose toms investicijoms be reguliavimo keliamos 
rizikos.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) bendro intereso projektą, kaip apibrėžta 
šame reglamente, plėtojantis perdavimo 
sistemos operatorius, paskirstymo sistemos 
operatorius ar kitas operatorius arba 
investuotojas;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. agentūra – Energetikos reguliavimo 
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institucijų bendradarbiavimo agentūra, 
įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 713/2009;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. konsensusas – grupės sprendimų 
priėmimo proceso rezultatas, pagrįstas 
proceso dalyvių vienbalsiu arba 
nevienbalsiu sutarimu; 

Or. en
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Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Projektų rengėjai pateikia prašymą 
atrinkti jų projektą kaip bendro intereso 
projektą atitinkamai grupei pagal 
III priedo 2 dalies 1 punktą per tris 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo ir procedūrinio skaidrumo reikėtų skaičiuoti visus laiko terminus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą 
procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno 
projekto indėlį įgyvendinant I priede 
nurodytus energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat 

3. Kiekviena grupė parengia savo regioninį
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą, 
atsižvelgdama į:
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šių projektų atitiktį 4 straipsnyje 
išdėstytiems kriterijams, kiekviena grupė 
parengia savo siūlomą bendro intereso 
projektų sąrašą. Kiekvieną atskirą projekto 
pasiūlymą tvirtina valstybė (-ės) narė (-
ės), su kurios (-ių) teritorija yra susijęs 
projektas.

– III priedo 2 dalyje nustatytą procesą; 
taip pat
– kiekvieno projekto indėlį įgyvendinant I 
priede nurodytų energetikos 
infrastruktūros prioritetinių koridorių ir 
sričių tikslus; taip pat
– kiekvieno projekto atitiktį 4 straipsnio 
1 ir 2 dalyse išdėstytiems kriterijams; taip 
pat
– kiekvieno projekto indėlio įvertinimą 
pagal konkrečius 4 straipsnio 2 dalies a–
e punktuose apibrėžtus kriterijus, 
taikytinus kiekvienai projektų kategorijai, 
ir pagal 4 straipsnio 3 dalį; taip pat
– indėlį siekiant teritorinės sanglaudos 
tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo klausimu Lisabonos sutartis visoje ES sutartyje ir SESV nustato, kad teritorinė 
sanglauda ir valstybių narių solidarumo energetikos srityje skatinimas yra Sąjungos bendrieji 
tikslai, ir suteikia Sąjungai kompetenciją, bendrą su valstybėmis narėmis (SESV 
174 straipsnis, SESV 194 straipsnio 1 dalis). Turėtų būti aišku, kad kiekvienam projektui turi 
būti taikomas daugiakriterinis vertinimas, kuriame tinkamiau atsispindėtų kiekvieno projekto 
nauda ir indėlis siekiant Europos energetikos ir klimato politikos tikslų, o ne analizė pagal 
vieną kriterijų.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne 

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

vėliau kaip per tris mėnesius po 
2a straipsnyje nurodyto termino 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrai (toliau –
agentūra) pateikia savo siūlomą bendro 
intereso projektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido transportavimo projektų atveju 
kiekviena grupė ne vėliau kaip per tris 
mėnesius po 2a straipsnyje nurodyto 
termino agentūrai pateikia savo siūlomą 
bendro intereso projektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai regioninė grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą, 
kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą turi 
patvirtinti valstybė(s) narė(s), kurios (-ių) 
teritorijoje projektas bus vykdomas.
Kartu su valstybės narės pareikštu 
regioninės grupės atrinkto bendro 
intereso projekto atmetimu turi būti 
pateikta:
a) svarus sprendimo pagrindimas;



PE480.775v01-00 16/68 PR\890818LT.doc

LT

b) išsamus ir proporcingas alternatyvių 
priemonių, kurių reikia atmesto projekto 
tikslams pasiekti, planas, su sąlyga, kad 
jis atitiktų tokį patį ekonominio 
naudingumo lygį ir duotų tokią pačią 
naudą kitoms valstybėms narėms 
nepadidinant atitinkamų išlaidų.
Jei bent viena valstybė narė prieštarauja 
valstybės (-ių) narės (-ių), kurios (-ių) 
teritorijoje projektas būtų vykdomas, 
sprendimui, klausimas perduodamas 
agentūrai, kad ji pareikštų savo nuomonę 
dėl siūlomo projekto svarbos Sąjungos 
vidaus energijos rinkos kūrimo 
užbaigimui, siekiamiems energetikos ir 
klimato politikos tikslams ir tiekimo 
saugumo užtikrinimui. Kol agentūra 
nepateikia savo nuomonės, atitinkamos 
grupės siūlomas projektų sąrašas 
atidedamas.
Jei agentūra mano, kad projektą verta 
laikyti bendro intereso projektu, 
atitinkamos valstybės narės, agentūra ir 
Komisija turėtų persvarstyti valstybės 
narės pateiktą svarų pagrindimą, 
siekdamos išsiaiškinti, ar galima rasti 
sprendimą, kad projektas būtų įtrauktas į 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Nuspręsdamos atmesti projektą, valstybės narės turėtų atsižvelgti į Europos interesus. 
Komisijai ir agentūrai padedant turėtų būti užtikrintos objektyvios ir vienodos atrankos 
proceso sąlygos, kai sprendžiama dėl konkuruojančių projektų.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per du mėnesius 

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

nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašų 
gavimo datos pateikia Komisijai pagrįstą 
rekomendaciją, kurioje siūlo:

–  kiekvieno regioninio sąrašo projektų 
klasifikaciją pagal svarbą, projektus 
klasifikuojant grupėmis į nedidelį skaičių 
kategorijų pagal jiems teikiamą prioritetą;
– vieną bendrą Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą, projektus suskirstant į 
atitinkamas grupes.
Atlikdama analizę, agentūra atsižvelgia į 
4 straipsnyje išdėstytus kriterijus, Europos 
elektros energijos ir dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklų pagal III priedo 
2.6 dalį atliktos analizės rezultatus ir jų 
taikymo grupėse nuoseklumą. Agentūra 
taip pat atsižvelgia į projektų derėjimą su 
darnia tinklo plėtra ekonominio 
naudingumo, tarpvalstybinės veiklos 
integracijos požiūriais ir kiekvieno 
regiono specifines galimybes kuo geriau 
prisidėti prie ES energetikos ir klimato 
politikos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Dėmesys periferinėms valstybėms narėms ir tikslui panaikinti „energetikos salas“ dera su 
2011 m. vasario 4 d. Tarybos išvadomis.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Komisija pateikia regioninėms 
grupėms ir viešai paskelbia išsamų 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašo 
rezultatų pagrindimą.

Or. en

Pagrindimas

Paisant skaidrumo principų.
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Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendro intereso projektai atitinka šiuos 
bendruosius kriterijus:

1. Bendro intereso projektai atitinka šiuos 
bendruosius tinkamumo kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) projektas atitinka ES energetikos ir 
klimato tikslus;

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) projektas reikšmingai prisideda siekiant 
įgyvendinti I priede nustatytų energetikos 
infrastruktūros prioritetinių koridorių ir 
sričių tikslus, kaip įvertinta pagal šio 
straipsnio 2 ir 3 dalis; taip pat

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, jei tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sausumos 
ar jūros sieną, arba jei įgyvendinamas 
vienos valstybės narės teritorijoje, tačiau 
vis dėlto daro didelį tarpvalstybinį poveikį, 
arba, jei atliekamas vidaus tinklų 
stiprinimas, projektas svarbus 
tarpvalstybinėms jungtims, kaip nustatyta 
IV priedo 1 dalyje, arba juo siekiama 
sujungti salas ir periferinius regionus su 
Sąjungos centriniais regionais;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, būtina remti energijos gamybos iš 
atsinaujinančių išteklių integravimą į vidaus perdavimo tinklų stiprinimo projektus, jei jie 
prisideda prie tarpvalstybinio perdavimo pagal IV priede apibrėžtus kriterijus.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkos integracijos, konkurencijos ir 
sistemos lankstumo;

– rinkos integracijos, konkurencijos ir 
sistemos lankstumo, ypatingą dėmesį 
skiriant tarpvalstybinių jungčių gerinimui 
ir perdavimo pralaidumo trūkumų 
išvengimui;

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;

– anglies dioksido transportavimo ar 
saugojimo patikimumo ir saugumo 
didinimo;

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į:
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patirsiančių vartotojų skaičių, metinį 
suvartojamos energijos kiekį ir į elektros 
energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai.

– kiekvieno pasiūlyto projekto 
įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą;
– į kiekvieną projektą įtrauktų valstybių 
narių skaičių, su sąlyga, kad nė viena 
valstybė narė nebūtų diskriminuojama dėl 
savo geografinės padėties;
– projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus;
– projektus, kuriuose dalyvauja ne tik tų 
valstybių narių, kurių teritorijoje 
projektas bus vykdomas, operatoriai;
– II priedo 1 dalies e punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų projektų atveju –
projekto poveikį patirsiančių vartotojų 
skaičių, metinį suvartojamos energijos 
kiekį ir į elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį 
tame rajone, kuriame yra šie vartotojai.

Or. en

Pagrindimas

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Projekto rengėjai, siekdami įgyvendinti 
bendro intereso projektus, parengia 
įgyvendinimo planą, kurį tvirtina 
agentūra. Į planą įtraukiamas grafikas, 
pagal kurį vykdomos ekonominio 
pagrįstumo studijos ir atliekamas projekto 
tyrimas, suteikiamas reguliavimo 
institucijos patvirtinimas, vykdoma statyba 
ir objektas atiduodamas eksploatuoti, ir 11 
straipsnio 3 dalyje nurodyto leidimų 
išdavimo tvarkaraštis. Perdavimo sistemos 
operatoriai, paskirstymo sistemos 
operatoriai ar kiti operatoriai įgyvendina 
savo srities bendro intereso projektus 
savarankiškai arba sudarę asociacijas su 
kitų valstybių narių operatoriais.
Agentūra teikia grupėms konsultacijas dėl 
reguliavimo aspektų įgyvendinamumo, 
konkrečiai, dėl reguliavimo institucijos 
patvirtinimo tvarkaraščio. 

Or. en

Pagrindimas

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos, 
pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis 

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Šiuo tikslu nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir projektų 
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pateikiamos informacijos, vietoje 
patikrinti pateiktą informaciją ir sukviesti 
atitinkamų šalių posėdžius. Grupės taip pat 
gali prašyti agentūros imtis priemonių, kad 
būtų palengvintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas.

rengėjai teikia ataskaitas kiekvienam 
regioninės grupės posėdžiui apie pasiektą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos 
informacijos pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 
dalis, vietoje patikrinti pateiktą informaciją 
ir sukviesti atitinkamų šalių posėdžius. 
Grupės taip pat gali prašyti agentūros ar 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų parengti gaires ir nurodyti 
projektų rengėjams imtis priemonių, kad 
būtų paspartintas bendro intereso projektų 
įgyvendinimas pagal įgyvendinimo planą.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) jei taikoma, vėlavimas, palyginti su 
įgyvendinimo planu, tokio vėlavimo 
priežastys ir kiti iškilę išsamiai aprašyti 
nesklandumai.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) Kai vėlavimas pasiekia dvejų metų ribą, 
projekto rengėjas per tris mėnesius priima 
investicijas iš vieno ar kelių kitų operatorių 
ar investuotojų, kaip apibrėžta 2 straipsnio 
5 dalyje, tam, kad projektas būtų 
įgyvendintas. Atitinkamas operatorius, 
kurio teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
investuotojui (-ams) pateikia investicijai 
įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia 
naują turtą prie tinklo ir apskritai imasi 
visų veiksmų siekdamas palengvinti 
investicijos įdiegimą ir užtikrina saugų, 
patikimą ir veiksmingą bendro intereso 
projekto taikymą ir jo techninės priežiūros 
atlikimą.

Or. en
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) jei projekto rengėjas nesilaiko a punkto 
nuostatų, Komisija per du mėnesius 
paskelbia kvietimą teikti pasiūlymus, 
kuriuos leidžiama teikti bet kuriam 
projekto rengėjui, kaip apibrėžta 
2 straipsnio 5 dalyje, įgyvendinti projektą 
atsižvelgiant į nustatytą tvarkaraštį.

Or. en

Pagrindimas

BIP yra prioritetiniai projektai ir jau toleruojamas vėlavimas iki dvejų metų; ilgesnis už tą 
laikotarpį vėlavimas dėl kitų priežasčių, nei tos, kurių projekto rengėjas negali kontroliuoti, 
yra nepriimtinas. Šiuo klausimu projekto rengėjo pareigos, taip pat terminas tolesniems 
Komisijos veiksmams, turėtų būti aiškūs. Kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimas yra 
veiksminga priemonė, padedanti išvengti statybų sustabdymo ir skatinti rinkos integraciją.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendro intereso projektą, jei nepradėti 
statybos darbai ir dar neprisiimti 
finansiniai įsipareigojimai įrangos 
tiekėjams, iš Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašo galima pašalinti taikant 
3 straipsnio 6a dalies antrame sakinyje 
nustatytą procedūrą, jeigu:

Or. en

Pagrindimas

Pasiekus tam tikrą stadiją, projekto turėtų būti nebegalima pašalinti iš BIP sąrašo, kad būtų 
išvengta netikrumo investuotojams.
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Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pagal III priedo 6 dalį abiejų ENTSO 
atliktos visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizės išvados dėl 
projekto nėra teigiamos;

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Infrastruktūros tinklo sąveikumo 
stebėjimo tikslais projekto rengėjai savo 
pasiūlymuose išnagrinėja projekto 
integraciją į 14a straipsnyje nurodytą 
veiklos koordinavimo sistemą.

Or. en
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Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Kai bendro intereso projektas 
įvykdytas, agentūra stebi, ar jis 
veiksmingai prisideda prie bendrųjų ir 
specialiųjų kriterijų, kuriais remiantis 
projektas buvo įtrauktas į bendro intereso 
projektų sąrašą, įgyvendinimo. Šiuo tikslu 
agentūrai suteikiama visateisė prieiga prie 
14a straipsnyje minimos informacijos; ja 
agentūra papildo jau turimą informaciją, 
gautą įgyvendinant Reglamentą (ES) 
1227/2011.

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) dalyvauti atitinkamos regioninės 
grupės posėdžiuose ir teikti jai ataskaitas;
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Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atitinkamos valstybės narės 
bendradarbiauja su Europos 
koordinatoriumi, kai jis arba ji vykdo 2 ir 4 
dalyse nurodytas užduotis.

5. Atitinkamos valstybės narės 
visapusiškai bendradarbiauja su Europos 
koordinatoriumi, kai jis arba ji vykdo 2 ir 
4 dalyse nurodytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia 
gaires, skirtas padėti valstybėms narėms 
nustatyti tinkamas priemones ir užtikrinti 
nuoseklų pagal ES teisės aktus bendro 
intereso projektams numatytų poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrų taikymą.
Komisija stebi, kaip tos gairės 
įgyvendinamos, glaudžiai 
bendradarbiaudama su regioninėmis 
grupėmis pagal 11a straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis 



PR\890818LT.doc 31/68 PE480.775v01-00

LT

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

sprendimas gali apimti įvairius pavienius 
privalomus sprendimus, kuriuos priima 
kompetentinga institucija ir kitos susijusios 
institucijos. Kompetentinga institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju sudaro darbo 
grupę, kurioje atstovaujama visoms 
atitinkamoms institucijoms, kad būtų 
apibrėžtas leidimo procedūros planas ir 
stebimas jo įgyvendinimas. Pagal 
11 straipsnio 1 dalį kompetentinga 
institucija gali nustatyti pagrįstą galutinį 
terminą, per kurį turi būti priimami 
pavieniai sprendimai.  Kompetentinga 
institucija gali priimti pavienį sprendimą 
kitos atitinkamos nacionalinės institucijos 
vardu, jeigu ši institucija sprendimo 
nepriima iki galutinio termino ir jeigu 
vėlavimo negalima pagrįsti kitomis 
priežastimis, nei tos, kurių atitinkama 
nacionalinė institucija negali kontroliuoti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti leidimų išdavimo 
proceso pradžią projekto rengėjas (-ai) apie 
projektą raštu praneša atitinkamos (-ų) 
valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai 
institucijai ir pateikia pakankamai išsamius 

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

projekto metmenis. Ne vėliau nei per dvi 
savaites nuo pranešimo gavimo 
kompetentinga institucija jį priima arba, 
jeigu nelaiko projekto tinkamai parengtu, 
kad būtų galima pradėti leidimų išdavimo 
procesą, raštu atmeta pranešimą. Jeigu 
pranešimas atmetamas, kompetentinga 
institucija pagrindžia savo sprendimą ir 
nurodo pareiškėjui, kokios reikia 
papildomos informacijos, konkrečiai 
nurodydama prašomų duomenų pobūdį, 
šaltinį ir ypatumus. Data, kurią 
kompetentinga institucija patvirtina 
priimanti pranešimą, laikoma leidimo 
išdavimo proceso pradžia. Jeigu projekte 
dalyvauja dvi ar kelios valstybės narės, 
leidimų išdavimo proceso pradžia laikoma 
data, kurią pranešimą priima paskutinė 
kompetentinga institucija. Valstybės narės, 
jeigu tikslinga, gali nustatyti ankstesnę 
galutinio termino datą.

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Jeigu pasibaigia bendrajam sprendimui 
priimti nustatytas galutinis terminas, 
kompetentinga institucija arba, kai 
taikoma 9 straipsnio 2b dalis, 
kompetentinga institucija kartu su 
atitinkamomis institucijomis 
kompetentingai grupei per vieną mėnesį po 
laiko termino pasibaigimo dienos pateikia 
svarų vėlavimo pagrindimą ir nurodo 
priemones, kurių imtasi arba kurių turi būti 
imamasi, siekiant kuo greičiau užbaigti 
leidimų išdavimo procesą. Grupė gali 
prašyti kompetentingos institucijos 
reguliariai informuoti apie šioje srityje 
daromą pažangą.

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Bendro intereso projektų prioritetinio 
statuso suteikimo ir leidimų išdavimo 
proceso stebėjimas
1. Kompetentinga institucija ir 
atitinkamos nacionalinės institucijos 
grupės posėdžiuose teikia ataskaitas apie 
atitinkamų bendro intereso projektų 
leidimų išdavimo procedūrų pažangą.
2. Europos Komisija įsteigia, organizuoja 
ir reklamuoja apdovanojimą, teikiamą 
kelioms kompetentingoms institucijoms ir 
jų darbuotojams už pavyzdinį darbą 
vykdant leidimų išdavimo procedūras, t. y. 
suinteresuotųjų subjektų įtraukimą, 
naujoviškos praktikos panaudojimą ir 
bendrą veiksmingumą. Apdovanojimo 
kriterijus taip pat atitinka nacionalinės ir 
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tarpvalstybinės priemonės, kurias 
valstybės narės taiko siekdamos keistis 
gerąja praktika ir pajėgumų kūrimo 
patirtimi energetikos infrastruktūros 
leidimų išdavimo srityje.
3. Valstybės narės per dešimt mėnesių nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos 
pateikia ataskaitas Komisijai ir 
regioninėms grupėms dėl priemonių, 
taikomų pagal 8 straipsnio 3 ir 4 dalis, 
9 straipsnio 1, 2b, 3 ir 4 dalis ir 
10 straipsnio 1 dalį. Komisija stebi 
daromą pažangą ir, kai būtina, per du 
mėnesius įspėja valstybes nares, kad 
reikia koreguojamųjų priemonių.
4. Jei valstybės narės per tris mėnesius 
nuo 3 dalyje nurodyto Komisijos įspėjimo 
dienos neįgyvendina nurodytų priemonių 
arba jei kompetentinga institucija arba 
atitinkamos institucijos pagal 9 straipsnio 
1 ir 2b dalis per du mėnesius neįvykdo 
11 straipsnio 6 dalyje ir 11a straipsnio 1 ir 
3 dalyse nustatytų ataskaitų teikimo 
reikalavimų, valstybėms narėms gali būti 
taikomos Komisijos sankcijos pagal 5 dalį.
5. Pagal 4 dalį Komisija gali sustabdyti 
Sąjungos finansinę paramą, kaip 
apibrėžta 15 straipsnyje, projektams, 
vykdomiems atitinkamos valstybės narės 
teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Nustatyta, kad leidimų išdavimo procedūrų vėlavimas yra labai didelė tarpvalstybinės 
infrastruktūros statybos kliūtis, vidutiniškai trunkanti 12 metų. Kadangi trejų metų termino 
laikymasis gali turėti neigiamą poveikį leidimų išdavimo procedūroms, reikia kitų teigiamų ir 
neigiamų paskatų, siekiant pašalinti šią svarbią vėlavimo ir stabdymo priežastį. Valstybės 
narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi administracinių ir organizacinių šio reglamento 
nuostatų, siekiant spartesnio leidimų išdavimo proceso ir veiksmingesnio ir našesnio išteklių 
naudojimo nacionaliniu lygiu.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo ENTSO-E ir ENTSO-G
agentūrai ir Komisijai pateikia savo 
atitinkamas metodikas, be kita ko, 
taikomas tinklo ir rinkos modeliavimui, 
skirtas II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų bendro intereso projektų 
darniajai visos energetikos sistemos 
sąnaudų ir naudos analizei Sąjungos lygiu 
atlikti. Metodika parengiama laikantis 
4 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų ir
IV ir V prieduose nustatytų principų.
ENTSO-E ir ENTSO-G konsultuojasi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant infrastruktūros 
naudotojus ir ne perdavimo sistemų 
operatorių projektų rengėjus, ankstyvuose 
metodikos rengimo etapuose.

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Per vieną mėnesį nuo agentūros 
nuomonės gavimo dienos Komisija 
pareiškia nuomonę dėl metodikos.

Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

nuomonės gavimo dienos ENTSO-E ir 
ENTOS-G atitinkamai pritaiko savo 
metodiką ir ją pateikia Komisijai 
patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Metodika taikoma sąnaudų ir naudos 
analizei, atliekamai pagal visus vėlesnius 
elektros energijos arba dujų sektorių 
dešimties metų tinklo plėtros planus, 
kuriuos ENTSO-E ar ENTSO-G parengė 
pagal Reglamento (EB) 714/2009 8 
straipsnį ir Reglamentą (EB) 715/2009.
Pirmajam bendro intereso projektų 
atrankos etapui, kuris turi vykti įsigaliojus 
šiam reglamentui, ir pereinamajam vienų 
metų laikotarpiui ENTSO-E ir ENTSO-G 
parengia taikytiną metodiką ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Tokia metodika 
parengiama glaudžiai bendradarbiaujant 
su agentūra ir Komisija. Komisija 
patvirtina metodiką per šioje dalyje 
nustatytą terminą. Vėliau metodika 
atnaujinama pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Elektros akumuliavimas yra liberalizuota veikla; dujų požeminis saugojimas gali būti 
reglamentuojamas arba ne.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionalinės reguliavimo institucijos, 
bendradarbiaudamos su agentūra, 
nustato atitinkamų rodiklių rinkinį, kad 
būtų galima palyginti įvairių valstybių 
narių projektų rengėjų investicinio 
vieneto sąnaudas; jei agentūra mano 
esant reikalinga, agentūra ir 
nacionaliniai energetikos reguliuotojai 
bendradarbiaudami atlieka lyginamąją 
investicinių sąnaudų analizę, siekiant 
patikrinti, ar jos faktiškai patiriamos.

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
praneša agentūrai ir Komisijai apie 
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didelius investicinių sąnaudų 
padidėjimus. Remdamasi ta informacija, 
Komisija gali paskelbti kvietimą visiems 
projektų rengėjams teikti pasiūlymus 
vykdyti projektą.

Or. en

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) verslo planą, kuriame įvertinamas 
finansinis projekto perspektyvumas, 
įskaitant pasirinktą finansavimo priemonę, 
o I priedo 2 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriamų bendro intereso projektų atveju 

b) verslo planą, kuriame įvertinamas 
finansinis projekto perspektyvumas, 
įskaitant pasirinktą finansavimo priemonę, 
o II priedo 2 dalyje nurodytai kategorijai 
priskiriamų bendro intereso projektų atveju 
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– rinkos tyrimų rezultatus. – rinkos tyrimų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl projektų, įtrauktų į pirmąjį Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašą, projektų 
rengėjai savo prašymą pateikia iki 2013 m. 
rugsėjo 30 d.

Dėl projektų, įtrauktų į pirmąjį Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašą, projektų 
rengėjai savo prašymą pateikia ne vėliau 
kaip per du mėnesius nuo pirmojo sąrašo 
patvirtinimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudų paskirstymo sprendimas yra 
skelbiamas.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudų paskirstymo sprendimas yra 
skelbiamas.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Į nacionalinių reguliavimo institucijų 
sprendimą suteikti šias paskatas įeina
sąnaudų ir naudos analizės, atliktos taikant 
pagal 12 straipsnį parengtą metodiką, 
vertinimas bei jo rezultatai ir visų pirma 
regioniniu ir Sąjungos lygiu projekto 
daromas teigiamas poveikis. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos toliau analizuoja 
projekto rengėjo (-ų) patiriamą konkrečią 
riziką, jos mažinimo priemones, kurių 
imtasi, ir šio rizikos pobūdžio pagrindimą 
atsižvelgiant į projekto daromą grynąjį 
teigiamą poveikį, palyginti su žemesnio 
lygio rizikos alternatyva. Leidžiamai 
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rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo technologijomis jūroje ir 
sausumoje susijusi rizika, su daliniu 
sąnaudų padengimu susijusi rizika ir 
plėtros rizika.

rizikai visų pirma priskiriama su naujomis 
perdavimo technologijomis jūroje ir 
sausumoje susijusi rizika, su daliniu 
sąnaudų padengimu susijusi rizika ir 
plėtros rizika.

Or. en

Pagrindimas

NRI nepriklausomai vertina projekto rengėjo atliktą sąnaudų ir naudos analizę.

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Iki 2013 m. liepos 31 d. kiekviena 
nacionalinė reguliavimo institucija 
paskelbia savo metodiką ir kriterijus, 
taikomus vertinant investicijas į elektros 
energijos ir dujų infrastruktūros projektus 
ir didesnę su jais susijusią riziką, taip pat 
atitinkamas šio straipsnio 1 dalyje 
minimas paskatas.

Or. en

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Veiklos koordinavimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis



PE480.775v01-00 44/68 PR\890818LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) projektas nėra komerciškai perspektyvus 
pagal verslo planą ir kitus įvertinimus, 
kuriuos visų pirma atlieka galimi 
investuotojai ar kreditoriai:

– vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą 
dėl paskatų ir jų pagrindimo; taip pat

– elektros energijos akumuliavimo 
naudojant hidroakumuliacines elektrines 
projektų komercinis neperspektyvumas 
vertinamas atsižvelgiant į visapusišką visų 
įplaukų pagal įvairius verslo plano 
scenarijus, įvertinus įvairią taikytiną 
reguliavimo tvarką, įvertinimą.
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Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo traktuoti elektros energijos akumuliavimą naudojant hidroakumuliacines 
elektrines kitaip, nei dujų saugojimą, nes šios rūšies infrastruktūrai tenka svarbus vaidmuo 
palaikant tarpvalstybinį energijos balansą. Vis dėlto, vertinant šios kategorijos 
infrastruktūros komercinį perspektyvumą, reikėtų atsižvelgti į visas galimas tiesiogines ir 
netiesiogines įplaukas, pvz., kurias duoda didesnio energetikos infrastruktūros portfelio 
optimizavimas, bei į taikytiną reguliavimo tvarką. Finansiškai remti galima tik komerciškai 
neperspektyvią infrastruktūrą.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Projektai, priskiriami IV priedo 1 ir 2 
punktuose nurodytoms kategorijoms, gali 
atitikti Sąjungos finansinės pagalbos 
kriterijus, kaip nustatyta 15 straipsnio 1, 
2 ir 3 dalyse, tik tuo atveju, jei atitinkami 
operatoriai laikosi dabartinės ES teisės, 
reglamentuojančios Sąjungos elektros ir 
dujų vidaus energijos rinką, t. y. 
Direktyvos 2009/72/EB ir Direktyvos 
2009/73/EB.

Or. en

Pagrindimas

Rinkos integracija ir konkurencija yra labai svarbios siekiant ES energetikos politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir konkurencingumu. Visgi kai kurios valstybės narės dar nėra 
įgyvendinusios 2-ojo ir 3-iojo Europos energetikos politikos paketų, kurių reikia siekiant 
bendros Europos energijos rinkos. Todėl atitinkami projektų rengėjai neturėtų būti laikomi 
atitinkančiais ES finansinės pagalbos kriterijus.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. 14a straipsnyje minimos veiklos 
koordinavimo funkcijos įgyvendinimas 
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atitinka Sąjungos finansinės paramos 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies d punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– taikytinų nacionalinių teisinių sistemų 
ir jų ryšio su visos leidimų išdavimo 
procedūros veiksmingumu palyginimas ir
dabartinės nuostatos taikymo 
nacionalinio lygmens energetikos 
infrastruktūros projektams poveikis;

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies d punkto 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies e punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jei bendro intereso projektų 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama 
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išvada, kad pasiektos pažangos 
nepakanka ES energijos ir klimato 
politikos tikslams pasiekti, Komisija ne 
vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. turėtų 
pateikti pasiūlymą dėl naujos šio 
reglamento redakcijos arba, jei tikslinga, 
pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, siekiant 
spręsti nustatytas problemas;

Or. en

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per dvylika mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos pradeda 
informacijos apie energijos tinklus 
kampaniją, pritaikytą nacionalinei ir 
vietos auditorijai. 

Or. en

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 dalies 2 punkto įžanginė dalis
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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): vidinės linijos ir jungtys tarp 
regiono valstybių narių, t. y. Pirėnų 
pusiasalio ir Prancūzijos, bei tolesnės 
jungtys su Vidurio Europa, kad būtų 
užbaigta vidaus rinka ir integruota iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminta 
energija, ir su Viduržemio jūros regiono 
trečiosiomis valstybėmis, visų pirma 
siekiant integruoti iš atsinaujinančių 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją ir jos transportavimą į vartojimo 
centrus ir akumuliavimo vietas.

Or. en

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šiaurės–Pietų dujotiekių jungtys 
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.

(1) Šiaurės–Pietų dujotiekių jungtys 
Vakarų Europoje (angl. NSI West Gas): 
dujų infrastruktūra reversiniams dujų 
srautams Šiaurės–Pietų kryptimis Vakarų 
Europoje, siekiant dar labiau įvairinti 
išorinius tiekimo šaltinius, maršrutus ir 
padidinti tiekimo Vidurio Europai 
saugumą, didinant trumpalaikio dujų 
tiekimo patikimumą ir optimizuojant 
esamus SGD terminalus bei saugojimo 
infrastruktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Atlanto pakrantė ir Pirėnų pusiasalis labai svarbūs siekiant įvairinti gamtinių dujų tiekimo, 
kuris dabar labai priklausomas nuo vos kelių šalių tiekėjų, šaltinius. Jie gali nepaprastai 
daug prisidėti prie Europos energetikos politikos tikslų, susijusių su tiekimo saugumu, 
konkurencija ir tvarumu. Pasinaudojant esamos infrastruktūros privalumais, jie gali pasiūlyti 
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nedaug kainuojančio įvežimo maršrutą ir palyginti spartaus įgyvendinimo galimybę.

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 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.

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

Or. en

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
2 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 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
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Pagrindimas

Pagal siūlomus IV priedo 1 dalies e punkto pakeitimus; pažangiųjų tinklų koncepciją reikia 
taikyti ir žemos įtampos tinklams, kur šiuo metu galima gauti daugiausia naudos iš jų 
įdiegimo ir yra daugiausia prisijungusių vartotojų ir mažų energijos gamybos įmonių.

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) nuolatinio anglies dioksido 
geologinio saugojimo įrenginiai, prijungti 
prie minėtų vamzdynų, kuriais gali 
naudotis bent dvi valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
3 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, su kiekvienu I 
priede nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, pateikę galbūt tinkantį 
projektą atrankai, gamintojams ir 
paskirstymo sistemų operatoriams 
atstovaujančios organizacijos, taip pat 
Komisija, agentūra ir ENTSO-E.

Or. en
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Pagrindimas

Ne perdavimo sistemų operatoriai turėtų dalyvauti regioninėse grupėse pasitelkdami jiems 
atstovaujančią asociaciją; dažnai jie yra projektų rengėjai ir eksploatuoja infrastruktūrą, kuri 
labai svarbi geram vidaus energijos rinkos ir perdavimo sistemos veikimui. Nepaisant to, jų 
atstovavimas TYNDP ne visada buvo užtikrinamas. Nacionalinių reguliuotojų dalyvavimas 
nepažeidžia šiame pasiūlyme ir atitinkamuose Europos teisės aktuose nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms priskirtų pareigų ir įpareigojimų.

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
3 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 galbūt tinkamą projektą 
atrankai, atitinkamiems infrastruktūros 
operatoriams atstovaujančios 
organizacijos, taip pat Komisija, agentūra 
ir ENTSO-G.

Nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
agentūros dalyvavimas regioninėse 
grupėse netrukdo vykdyti jų tikslų ir 
pareigų pagal šį reglamentą arba pagal 
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

Pagrindimas

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 



PE480.775v01-00 52/68 PR\890818LT.doc

LT

of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 skyriaus 2 dalis

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

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Grupės sprendimų priėmimo 
įgaliojimai suteikiami tik Komisijai ir 
valstybėms narėms. Grupei pateikiamas 
tinkamas priimamų sprendimų 
pagrindimas; sprendimai tiksliai atitinka 
II priedo 2 dalies 6b punkte nurodytą 
konsensusą.

Or. en

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 dalies 1 punktas
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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, 
projekto indėlio siekiant kiekvieno 
konkretaus, jei taikytina, 4 straipsnio 
2 dalies a–e punktuose apibrėžto 
kriterijaus įvertinimą ir bet kokią kitą su 
projekto vertinimu susijusią informaciją.
Kai projektas pakankamai parengtas, 
projekto rengėjas pateikia konkrečią 
projekto sąnaudų ir naudos analizę, 
atliktą pagal 12 straipsnyje nurodytą 
metodiką.

Or. en

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Projektų, priskiriamų II priedo 1 ir 2 
kategorijoms, atveju agentūra, 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis, užtikrina, kad 
būtų nuosekliai taikomi vertinimo 
kriterijai ir atlikta sąnaudų ir naudos 
analizė, ir pasiūlo, jei reikia, pataisas.

Or. en

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 dalies 1 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Projektų, priskiriamų II priedo 3 ir 4
kategorijoms, atveju Komisija įvertina 
4 straipsnio d ir e punktuose nustatytų 
kriterijų taikymo nuoseklumą.

Or. en

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
3 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) Patvirtinus pirmąjį bendro intereso 
projektų sąrašą, visų vėlesnių priimtų 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašų 
atveju, II priedo 1 dalies a, b ir d 
punktuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriami siūlomi elektros energijos 
projektai turi būti įtraukti į naujausią 
turimą elektros energijos sektoriaus 
dešimties metų tinklo plėtros planą, kurį 
pagal Reglamento (EB) 714/2009 8 
straipsnį parengė ENTSO-E.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
3 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 

(4) Patvirtinus pirmąjį bendro intereso 
projektų sąrašą, visi vėlesni II priedo 
2 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriami dujų perdavimo ir saugojimo 



PR\890818LT.doc 55/68 PE480.775v01-00

LT

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.

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 96
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Pagal šio priedo 3 ir 4 dalis 
pasiūlymus dėl projektų, kuriuos siūloma 
įtraukti į pirmąjį bendro intereso projektų 
sąrašą ir kurie anksčiau nebuvo įvertinti 
pagal Reglamento (EB) 714/2009 8 
straipsnį arba Reglamentą (EB) 715/2009, 
turi įvertinti atitinkamai ENTSO-E arba 
ENTSO-G, prižiūrint agentūrai, dėl jų 
derėjimo su Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planu. ENTSO pritarus, 
pasiūlymas dėl projekto laikomas tinkamu 
vertinti pagal šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant darnios tinklo plėtros, reikia užtikrinti, kad pasiūlymai dėl projektų derėtų su 
Bendrijos dešimties metų plėtros planu. Planu ir toliau remiamasi nustatant BIP.

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 dalies 5 punktas
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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 
bent 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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su dujų ir elektros energijos reikalavimais; pramonės požiūriu jaunam 
sektoriui infrastruktūros reikalavimas, kad dalyvautų bent trys valstybės narės, yra pernelyg 
griežtas.

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Vertindama siūlomus elektros 
energijos ir dujų projektus, priskiriamus 
II priedo 1 dalies a–d punktuose ir 2 
dalyje nustatytoms kategorijoms, 
kiekviena grupė atsižvelgia, nedarant 
poveikio 2 dalies 3 ir 4 punkto nuostatų 
taikymui, į projektus, kurie priskirti 
Sąjungos intereso projektams ankstesnėse 
iniciatyvose, pvz., TEN-E ir Europos 
energetikos programoje ekonomikai 
gaivinti.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vengti projektų, patvirtintų ir finansuojamų pagal ankstesnių TEN-E arba EEPEG 
priemonių sistemą, tačiau dar neužbaigtų, nutraukimo.
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Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 dalies 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Kiekviena regioninė grupė turėtų 
siekti konsensuso dėl projektų, įtraukiamų 
į jos siūlomą bendro intereso projektų 
sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
4 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

Dujų saugojimo ar suskystintų gamtinių dujų sektorius gali aprūpinti daugiau kaip vieną šalį, 
jei yra jungčių infrastruktūra. 

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
4 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 

e) pažangiųjų tinklų sektoriuje – projektas 
gali būti skirtas bet kokio įtampos lygio 
įrangai bei įrenginiams Jis apima bent trijų



PE480.775v01-00 58/68 PR\890818LT.doc

LT

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.

[p1] valstybių narių projektų rengėjus, 
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 koncepciją reikia taikyti ir žemos įtampos tinklams, kur šiuo metu galima 
gauti daugiausia naudos iš pažangiųjų tinklų ir yra daugiausia prisijungusių vartotojų ir 
mažų energijos gamybos įmonių. Aukštas pramonės įsitraukimo, įvairių valstybių narių 
subjektų dalyvavimo lygis skatina technologinių ir techninių žinių įgijimą ir keitimąsi jomis, o 
tai skatina pažangiųjų tinklų diegimą visoje Europoje.

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ADSS transportavimo ir saugojimo 
infrastruktūros sektoriuje – projektas 
vykdomas geografiniame rajone, kuriame 
to reikia, ir didina anglies dioksido 
transportavimo ir (arba) saugojimo 
infrastruktūros pajėgumą arba projekte 
numatyta sukurti centrinį nuvedimo 
įrenginį, skirtą anglies dioksidui 
transportuoti ateityje tarp bent dviejų 
valstybių narių, ir jame dalyvauja 
nefinansiniai projekto rengėjai iš bent 
trijų valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 4 straipsnio 1 dalimi. Numatoma skatinti vis dar jauno sektoriaus 
Europos pramonės rinkos subjektų dalinimąsi technologinėmis žiniomis ir kompetencijomis.
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Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 2 punkto a papunkčio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įvertinant poveikį V priedo 10 dalyje 
apibrėžtam analizės rajonui, atsižvelgiant 
į visos energetikos sistemos gamybos ir 
perdavimo sąnaudas ir didmeninės rinkos 
kainų pokyčius, susijusius su projekto 
įgyvendinimu pagal skirtingus scenarijus, 
visų pirma atsižvelgiant į pokyčius, 
kuriuos lemia elektros energijos šaltinių 
skirstymas pagal ribines sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
4 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 lygmeniu, įskaitant 
prieigos prie vietinių tiekimo išteklių 
palengvinimą, vėliau atsižvelgiant į:
išteklių įvairinimą, tiekimo subjektų 
įvairinimą, maršrutų įvairinimą, naujų 
pajėgumų poveikį HHI indeksui, 
apskaičiuojamam remiantis V priedo 10 
dalyje apibrėžto analizės rajono pajėgumų 
lygiu.

Or. en

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dujų tiekimo saugumas nustatomas c) dujų tiekimo saugumas nustatomas 
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apskaičiuojant projekto pridėtinę vertę, 
kurią jis suteikia ilgalaikiam ir 
trumpalaikiam sistemos atsparumui ir 
didesniam likutiniam sistemos lankstumui, 
kad būtų pašalinti pagal įvairius scenarijus 
numatyti tiekimo sutrikimai, ir 
apskaičiuojant papildomus, įgyvendinant 
projektą sukuriamus pajėgumus, kurie 
matuojami regioniniu lygiu naudojant 
infrastruktūros standartą (N–1 taisyklė) 
pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 6 
straipsnio 3 dalį.

apskaičiuojant projekto pridėtinę vertę, 
kurią jis suteikia ilgalaikiam ir 
trumpalaikiam Sąjungos dujų sistemos 
atsparumui ir didesniam likutiniam 
sistemos lankstumui, kad būtų pašalinti 
pagal įvairius scenarijus numatyti tiekimo 
sutrikimai Sąjungos lygiu, ir 
apskaičiuojant papildomus, įgyvendinant 
projektą sukuriamus pajėgumus, kurie 
matuojami regioniniu lygiu naudojant 
infrastruktūros standartą (N–1 taisyklė) 
pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 6 
straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
4 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, 
prisidedant prie elektros energijos gamybos 
iš atsinaujinančių energijos išteklių ar 
elektros energijos naudojimo dujoms 
gaminti ir biodujoms transportuoti, 
atsižvelgiant į numatomus klimato sąlygų 
pokyčius. Matuojant įvertinama 
išmetamųjų teršalų sumažinimo 
įgyvendinus projektą kaina, kuri lyginama 
su tokio paties kiekio išmetamųjų teršalų 
sumažinimo kitomis geriausios praktikos 
investicijomis kaina.

Or. en

Pagrindimas

Kriterijus nėra kiekybinis, todėl jį sunku panaudoti kaip pagrindą BIP projektams nustatyti.

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 punkto b papunktis
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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, vidaus gamyba, SGD 
prieinamumas ir kaina, kuro kainos 
(įskaitant akmens anglies, dujų ir naftos), 
elektros kainos, dujų gamyklų geografinė 
padėtis, saugojimo įrenginių geografinė 
padėtis, 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;

Or. en

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
5 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. Atliekant sąnaudų ir naudos 
analizę atsižvelgiama į tų valstybių narių, 
kurios gauna finansinę paramą, padėtį, 
kad būtų sudarytos kuo vienodesnės 
veiklos sąlygos ir užtikrinta, jog būtų 
įskaičiuotos palyginamos didesnės 
kapitalo išlaidos.

Or. en

Pagrindimas

Pajėgumas atlyginti už energetikos infrastruktūros projektus patiria didesnę riziką valstybėse 
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narėse, kurios gauna finansinę paramą, – atliekant sąnaudų ir naudos analizę, tai atspindi 
palyginamos didesnės kapitalo išlaidos ir konkurencijos atžvilgiu nepalanki padėtis.

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
5 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 110
Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 6 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) tvarumui, siekiant išvengti anglies 
dioksido išmetamųjų dujų;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 4 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžtus kriterijus.

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
5 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,

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

apibrėžtiems rodikliams ir teigiamus 
išorinius veiksnius, pvz., šį poveikį:

Or. en

Pagrindimas

Sezonų rezultatai gali labai varijuoti per laiką priklausomai nuo aplinkos veiksnių ir todėl ne 
visada jie yra patikimi rinkos potencialo rodikliai.

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 7 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sistemos atsparumui, įskaitant atsparumą 
katastrofoms ir klimato poveikiui, ir 
sistemos saugumui, visų pirma Direktyvoje 
2008/114/EB apibrėžtai Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūrai;

b) sistemos atsparumui, įskaitant atsparumą 
katastrofoms ir klimato poveikiui, ir 
sistemos saugumui vykdant N-1 saugumo 
kriterijus, visų pirma Direktyvoje 
2008/114/EB apibrėžtai Europos ypatingos 
svarbos infrastruktūrai;

Or. en

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 7 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) indėliui siekiant geresnio įvairių 
tiekimo šaltinių ir tiekimo į Sąjungos dujų 
tinklą taškų balanso.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų nustatyti visi tiekimo į Sąjungą taškai ir kad jie proporcingai prisidėtų prie 
dujų tiekimo į Europą. Jei to bus pasiekta, Europa galės išvengti tokios padėties, kai susidaro 
pernelyg didelė priklausomybė nuo dujų iš tam tikrų šalių. Kiekvienas tiekimo į Sąjungą 
taškas turi savo ypatumų ir gali padėti tiekti dujas į Europą iš įvairių kilmės šaltinių ir įvairių 
maršrutų. Reikėtų kuo labiau išnaudoti esamą infrastruktūrą, kad būtų pasinaudota visomis 
jos galimybėmis panaudojant kuo mažiau piliečių pinigų.
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Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Atliekant pažangiųjų tinklų sąnaudų ir 
naudos analizę, atsižvelgiama į III priede
apibrėžtiems rodikliams daromą poveikį.

(8) Atliekant pažangiųjų tinklų sąnaudų ir 
naudos analizę, atsižvelgiama į IV priede
apibrėžtiems rodikliams daromą poveikį.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinės aplinkybės

Tvari, saugi, patikima ir prieinama energetika yra vienas iš didžiųjų iššūkių, vienijančių 
europiečius, pradedant pilietine visuomene, baigiant sprendimų priėmėjais, pramone ir 
aplinkosaugininkais. Nepaisant to, Europos energetikos politika į priekį judėjo lėtai – buvo 
skiriama mažai išteklių Europos lygiu ir tik neseniai Lisabonos sutartyje ji įgijo didesnę 
svarbą. Nors Komisija apibrėžė plataus užmojo energetikos politikos tikslus, susijusius su 
konkurencingumu, tiekimo saugumu, tvarumu ir priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu, mes vis dar susiduriame su nepakankama vidaus energijos rinkos integracija, 
didele tam tikrų geografinių rajonų energetikos izoliacija, nepakankama prieiga prie įvairių 
energijos šaltinių, kuri didina energetinį saugumą, ir apčiuopiamos naudos vartotojams ir 
verslui, susijusios su kainomis ir tvarumu, stoka. Tokia bendra panorama ir aukštas valstybių 
narių tarpusavio priklausomybės lygis skatina taikyti Europos lygmens požiūrį. Reikia 
spartesnių, ryžtingesnių ir labiau suderintų veiksmų ir būtinas stipresnis Europos vaidmuo 
koordinuojant ir integruojant nacionalines pastangas.

Politinės aplinkybės

Europos energetikos politikos tiksluose nustatyti aiškūs 2020 m. uždaviniai: 20 proc. 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pasiekti, kad 20 proc. galutinio 
suvartojamos energijos kiekio sudarytų energija iš atsinaujinančiųjų šaltinių, 20 proc. 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Įgyvendinimo teisės aktai, be kita ko, yra šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos direktyva1, atsinaujinančių 
išteklių energijos direktyva2, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo direktyva3, reglamentas 
dėl dujų tiekimo saugumo4, trečiasis energetikos paketas5 ir energijos vartojimo efektyvumo 
direktyva, dėl kurios šiuo metu vyksta Parlamento ir Tarybos derybos. Trečiasis energetikos 
paketas buvo svarbus pirmasis žingsnis labiau integruotos Europos energetikos sistemos 
linkme. Neseniai priimtas Parlamento iniciatyva parengtas pranešimas dėl energetikos 
infrastruktūros prioritetų 2020 m. ir vėliau (2011/2031(INI))6 – taip pat skatinantis diskutuoti 
dokumentas apie visapusiškos energetikos tinklo politikos pasiūlymą.

Kliūtys tarpvalstybinei energijos rinkai

Nepaisant tam tikros neseniai pasiektos pažangos, vis dar yra didelių kliūčių konkurencingai 
rinkai: elektros energijos perdavimo tinklai Vidurio Europoje turi svarbių trūkumų. Nepaisant 
minimalių jungčių tikslų, kuriuos Taryba nustatė atskiroms valstybėms narėms, iki 2005 m. 
pasiekti, kad 10 proc. įdiegtos gamybos pajėgumo būtų sujungta elektros energijos perdavimo 
tinklais, 2010 m. devynios valstybės narės nepasiekė šio lygio. Elektros perdavimas padidėjo 
mažiau nei perpus palyginti su padidėjimu praėjusį dešimtmetį. Vidutinių dujų kainų 

                                               
1 Direktyva 2009/29/EB
2 Direktyva 2009/28/EB
3 Direktyva 2009/31/EB
4 Reglamentas (ES) Nr. 994/2010
5 Direktyvos 2009/72/EB ir 2009/73/EB ir reglamentai (EB) 713/2009, 714/2009 ir 715/2009
6 Pranešėjas Francisco Sosa Wagner
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skirtumai labai išaugo. 2011 m. pradžioje vyko daugiau kaip 60 pažeidimų nagrinėjimo 
procedūrų dėl vien tik antrojo vidaus energetikos politikos paketo. Kalbant apie trečiojo 
energetikos paketo perkėlimą į nacionalinę teisę, terminas (2011 m. kovo 3 d.) susvyravo –
Europos Komisija ką tik pateikė aštuonias pagrįstas nuomones, primygtinai ragindama 
aštuonias valstybes nares vykdyti perkėlimo įpareigojimus.

Kliūtys tarpvalstybinės energetikos infrastruktūros plėtrai

Naujos energetikos politikos aplinkybės kelia esminius naujos infrastruktūros poreikius. 
Manoma, kad 2020 m. investicijų poreikis sieks 200milijardų eurų vien tik tarpvalstybiniu 
požiūriu svarbiai energetikos infrastruktūrai. Vis dėlto labai ilgi (vidutiniškai trunkantys 12 
metų ) nacionaliniai energetikos infrastruktūros leidimų išdavimo procesai dažnai stabdo 
projektus ir neskatina investicinių sprendimų, atsižvelgiant į didesnį visuomenės 
pasipriešinimą ir vėlavimus; tinkamų finansavimo priemonių stoka trukdo investuoti įpusėjus 
gilios finansų krizės laikotarpiui.

Pasiūlymo dėl energetikos infrastruktūros reglamento klausimai

Naujasis reglamentas yra teigiama ir svarbi iniciatyva, nes ja siekiama paspartinti vidaus 
energijos rinkos užbaigimą ir pasiekti ES energetikos politikos ir klimato tikslus. Jis gali 
padėti, sutelkus labai reikšmingas investicijas, iš naujo paskatinti ekonominį augimą ir darbo 
vietų kūrimą ES.
Pasiūlyme numatoma modernizuoti ir tarpusavyje sujungti energetikos tinklus. Elektros 
sektoriuje siekiama stiprinti rinkos integraciją ir konkurencingumą, sistemos saugumą ir 
atsinaujinančių išteklių energijos integraciją, sprendžiant decentralizuotos ir neperduodamos 
energijos gamybos problemą kuriant pažangiuosius tinklus, prijungiant įrenginius prie 
saugojimo įrenginių ir elektros linijų. Dujų sektoriuje energijos tiekimo saugumą galima 
pasiekti įvairinant dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus, diegiant suskystintų gamtinių dujų 
saugojimą ir reversinius vamzdynus. Pasiūlyme taip pat remiamas naftos žaliavos tiekimas 
prieigos prie jūros neturinčioms šalims ir anglies dioksido surinkimo ir saugojimo vamzdynų 
įdiegimas, siekiant sujungti gamybos ir saugojimo įrenginius.
Pasiūlyme apibrėžti devyni prioritetiniai geografiniai koridoriai ir trys teminės prioritetinės 
sritys, nustatytos projektų priskyrimo bendro intereso projektams (BIP) taisyklės ir nustatoma, 
kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų viena institucija (vieno langelio principas), kuri 
prižiūrėtų ir paspartintų BIP leidimų išdavimo procesus; jame siūloma naudoti sąnaudų ir 
naudos analizę BIP klasifikuoti ir paskirstyti investicijų sąnaudas pagal tarpvalstybinę 
vietovę, kurioje patiriama nauda, teikiant paskatas didesnės rizikos projektams ir nustatant 
kriterijų atitikimo sąlygas Sąjungos finansinei pagalbai gauti pasinaudojant Europos 
infrastruktūros tinklų priemone (EITP).

Kelios sritys, kuriose šį projektų reglamentavimą būtų galima pagerinti:

a) BIP atrankos procese turi būti siekiama tinklų sujungimo į Europos tinklą.
Jei pasiūlymus teikia perdavimo sistemų operatoriai (PSO) ir juos analizuoja regioninės 
grupės (RG), laikomasi principo „iš apačios į viršų“. Iš naujo apibrėžta projekto rengėjo 
sąvoka ir paaiškintas jų ataskaitų regioninėms grupėms (RG) teikimas. Nustatant regioninių 
grupių, atsakingų už BIP atranką, valdymą, praleistos suinteresuotųjų subjektų įgaliojimų 
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pusiausvyros, sprendimų procesų ir konfliktų sprendimo mechanizmų detalės; neseniai 
Taryboje vykusiose diskusijose dėl RG valdymo pabrėžti valstybių narių interesai apsaugoti 
nacionalinius „strateginius interesus“. Tai labai svarbus susirūpinimas dėl bet kokios Europos 
infrastruktūros plėtros.

Europos bendrojo intereso apsauga projektų atrankoje turėtų viršyti individualius interesus. 
BIP atrankos procesas turėtų vykti pagal 3-iąjį teisės aktų paketą ir Bendrijos dešimties metų 
tinklo plėtros plano (TYNDP) procesą, laikantis Europos rinkos perspektyvos „iš viršaus į 
apačią“, kuri turėtų papildyti įsigalėjusį stiprų nacionalinį požiūrį „iš apačios į viršų“. 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) turėtų tekti svarbus 
vaidmuo užtikrinant tinklo plėtros, ekonomiškai naudingų investicijų koordinavimą ir 
derėjimą ir apsaugą žvelgiant iš vartotojų perspektyvos. Projektų apsauga ir sugrupavimas į 
grupes, pirmiausia regioniniu, po to visos Sąjungos lygmeniu, atsižvelgiant į daug kriterijų ir 
sąnaudų ir naudos analizę, sudarys sąlygas objektyvumui ir konsensusui BIP sąrašo sudarymo 
procedūroje.

b) pasiūlyme turi būti numatytos veiksmingos infrastruktūros diegimo priemonės
Tarpvalstybinės energetikos tinklo infrastruktūros plėtra ir įgyvendinimas istoriškai yra 
patyręs daug kliūčių ir tikėtina, kad taip bus ir toliau, kadangi ir toliau reikės palaikyti subtilią 
subsidiarumo principo ir Europos bendro intereso pusiausvyrą.

Pasiūlyme siekiama tam nutiesti kelią: prioritetinių koridorių aprašymas paaiškins, kokio 
indėlio tikimasi iš įvairių regionų siekiant energetikos politikos tikslų; konsensusas regioninių 
grupių sprendimo procesuose padės išvengti vienašalių veto; svarbiausi procedūros elementai 
– veiksminga leidimų išdavimo tvarka, trejų metų terminas ir vieno langelio principas, kurių 
nacionalinės institucijos turi laikytis išduodamos leidimą projektui; be to, dalį problemų gali 
išspręsti specialų įgaliojimų Europos koordinatoriams prižiūrėti įgyvendinimo sunkumus 
patiriančius projektus suteikimas, atsižvelgiant į sėkmingus ir nesėkmingus atvejus praeityje. 
Be to, kai projektų rengėjai nebegali įgyvendinti projektų per suplanuotą terminą dėl kitų 
priežasčių, nei tos, kurių jie negali kontroliuoti, ir projekto vykdymas labai vėluoja, nustatomi 
aiškūs terminai ir procedūros, siekiant sudaryti galimybę naujiems projektų rengėjams 
prisidėti prie tokių projektų ar juos perimti.
Reikia veiksmingų priemonių, kad įveiktume didėjančius geografinius netolygumus ir 
izoliaciją, siekiant užtikrinti visos Sąjungos teritorinę sanglaudą. Siekiant užtikrinti siūlomų 
priemonių veiksmingumą ir įveikti kliūtis, reikia nustatyti priemones, kad būtų galima 
suderinti suinteresuotųjų subjektų interesus su bendrais sanglaudos tikslais ir sumažinti 
dirbtines kliūtis tarpvalstybiniams tinklams.

c) pasiūlyme turi būti toliau skatinamas tinklų operatorių bendradarbiavimas ir 
koordinavimas, kad būtų gauta nauda, kurios tikimasi
Įvairios valstybės narės yra padariusios skirtingą pažangą siekiant Europos politikos tikslų, 
susijusių su geresnėmis jungtimis ir atsinaujinančių išteklių energijos gamyba. ES 
finansavimas, nukreiptas į tas valstybes nares, kurios yra padariusios menką pažangą, daro 
joms moralinę žalą, o vėluojantys, laukdami, kol bus imta taikyti investicijų paskatas, 
atitinkamai gaus daugiau naudos nei pirmieji. Siūloma galimybė įtraukti daug operatorių (3+) 
Europos finansuojamiems projektams įgyvendinti sustiprintų labai reikalingą perdavimo 
tinklų operatorių bendradarbiavimą, leistų panaudoti įgytas technologines žinias, padėtų kurti 
rinkos veikėjų tarpusavio pasitikėjimą ir paskatintų rinkos integraciją.
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Bendradarbiavimo ir geresnio sistemos valdymo reikia siekiant užtikrinti optimalų perdavimo 
tinklų operatorių energetikos tinklų naudojimą ir eksploatavimą. Dėl atsinaujinančių išteklių 
indėlio vis didėjantis naujos energijos rūšių derinio technologinis sudėtingumas padidino nuo 
daugelio veiksnių priklausančių tinklų koordinavimo stokos ir netgi tiekimo pertrūkių riziką. 
Informacijos apie realiojo laiko tarpvalstybinius srautus rinkimas ir stebėjimas gali tapti 
svarbia saugaus ir veiksmingo energetikos tinklo infrastruktūros eksploatavimo ir 
infrastruktūros tinklų planavimo ateityje priemone. Taip pat labai svarbu infrastruktūros 
panaudojimo optimizavimas, žvelgiant iš vartotojo perspektyvos. ENTSO-E ir ENTSO-G turi 
pateikti Komisijai pasiūlymų dėl tinkamo tikralaikio Europos energetikos infrastruktūros 
veiklos koordinavimo formos ir įgyvendinimo.

d) investicijų didinimas
Privačių investicijų mobilizavimas yra svarbiausias veiksnys. Pasiūlyme numatomas 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo pagal dalyvaujančių valstybių narių patiriamą naudą 
mechanizmas. Reglamento nuostatos nustato nacionalinių reguliuotojų vaidmenį nustatant 
investicijų paskatas, proporcingas projektų rengėjų patiriamai rizikai. Siekiant didinti 
investicijas, gali prireikti aiškesnių Europos gairių ar Europoje taikomų geriausių praktikų 
palyginimo.
Komercinis neperspektyvumas išlaikytas kaip pagrindinis tinkamumo finansuoti kriterijus, 
siekiant ES finansinės paramos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). Ypač 
svarbu išvengti rinkos iškraipymų ir teikti viešąją paramą tik tiems projektams, kurie duos 
naudingų išorinių rezultatų, kurių negalima gauti pasikliaujant rinkos mechanizmais. Glaudus 
ryšys su Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinėmis priemonėmis, 
kuriomis siekiama mobilizuoti finansavimą BIP investicijoms, bus svarbiausia priemonė, o 
struktūriniai fondai finansuos vietos ar regioninės svarbos pažangiuosius energijos 
paskirstymo tinklus. Todėl šie finansavimo šaltiniai papildys vienas kitą. Kita vertus, 
valstybės narės, norėdamos turėti prieigą prie ES finansavimo priemonių pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, turės laikytis Europos energijos rinkos taisyklių.


