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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 pranešimo Komisijai 
apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje ir kuriuo 
pakeičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010
(COM(2013) 0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0153),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0075/2013),

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

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2013),

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
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) siekiant, kad Komisija galėtų vykdyti 
savo užduotis energetikos srityje, itin 
svarbu gauti duomenis apie bendrą 
investicijų į energetikos infrastruktūrą 

(1) siekiant užtikrinti Europos energetikos
politikos plėtrą būtina gauti duomenis apie 
bendrą investicijų į energetikos 
infrastruktūrą raidos Sąjungoje padėtį.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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raidos Sąjungoje padėtį. Reguliariai 
gaudama atnaujintus duomenis ir 
informaciją, Komisija turėtų galėti atlikti 
būtinus palyginimus, vertinimus arba 
siūlyti tinkamais duomenimis ir tyrimais 
pagrįstas susijusias priemones, ypač dėl 
būsimos energijos pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyros;

Reguliariai gaudama atnaujintus duomenis 
ir informaciją, Komisija turėtų galėti atlikti 
būtinus palyginimus, vertinimus arba 
siūlyti tinkamais duomenimis ir tyrimais 
pagrįstas susijusias priemones, ypač dėl 
būsimos energijos pasiūlos ir paklausos 
pusiausvyros. Visos Sąjungos lygmeniu 
pasiūlytos ar vykdomos priemonės turėtų 
būti neutralios ir jomis neturėtų būti 
kišamasi į rinkos veikimą;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
pranešti Komisijai duomenis ir informaciją 
apie jų teritorijoje, įskaitant tarpusavio 
jungtis su trečiosiomis šalimis, suplanuotus 
vykdyti arba vykdomus energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus, 
susijusius su naftos, gamtinių dujų, elektros 
energijos, įskaitant elektros energiją iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, biodegalų 
gamyba, saugojimu ir perdavimu bei 
anglies dioksido surinkimu ir saugojimu. 
Atitinkamos įmonės turėtų būti įpareigotos 
pranešti valstybei narei šiuos duomenis ir 
informaciją;

(9) šiuo tikslu valstybės narės turėtų 
pranešti Komisijai duomenis ir informaciją 
apie jų teritorijoje, įskaitant tarpusavio 
jungtis su trečiosiomis šalimis, suplanuotus 
vykdyti arba vykdomus energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus, 
susijusius su naftos, gamtinių dujų, elektros 
energijos, įskaitant elektros energiją iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, ir biodegalų 
gamyba, saugojimu ir perdavimu bei 
anglies dioksido surinkimu ir saugojimu. 
Atitinkamos įmonės turėtų būti įpareigotos 
pranešti susijusiai valstybei narei šiuos 
duomenis ir informaciją. Valstybės narės ir 
Komisija turėtų būti įpareigotos užtikrinti 
įmonių perduotų duomenų 
konfidencialumą;

Or. en
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Pagrindimas

Dar kartą pabrėžiama būtinybė užtikrinti duomenų konfidencialumą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos ir kuo labiau 
sumažinti valstybių narių ir įmonių, ypač 
mažųjų ir vidutinių įmonių, išlaidas, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta galimybė 
valstybes nares ir įmones atleisti nuo 
ataskaitų teikimo įpareigojimo, jei
lygiavertė informacija Komisijai
pateikiama pagal energetikos sektoriui 
skirtus Sąjungos institucijų priimtus teisės 
aktus, kuriais siekiama konkurencingų 
Sąjungos energijos rinkų, tvarios 
Sąjungos energetikos sistemos ir energijos 
tiekimo Sąjungai saugumo. Todėl turėtų 
būti vengiama ataskaitų teikimo
reikalavimų, nurodytų trečiajame vidaus 
rinkos elektros energijos ir gamtinių dujų 
teisės aktų rinkinyje, dubliavimo;

(11) siekiant išvengti neproporcingos 
administracinės naštos ir kuo labiau 
sumažinti valstybių narių ir įmonių, ypač 
mažųjų ir vidutinių įmonių, išlaidas, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta galimybė 
valstybes nares ir įmones atleisti nuo 
ataskaitų teikimo įpareigojimo, jei
lygiavertę informaciją Komisijai jau yra 
pateikusi valstybė narė arba specialusis 
subjektas, kuriam pavesta parengti 
daugiametį energetikos infrastruktūros 
investicijų planą ir pagal šį reglamentą 
teikti duomenis ir informaciją apie jo 
parengtus Sąjungos daugiamečius
energetikos infrastruktūros tinklo plėtros 
ir investicinius planus. Komisija turėtų 
patikslinti šios išimties taikymo tvarką, 
kad būtų palengvinta ataskaitų teikimo
našta, tenkanti asmenims ar subjektams, 
kuriems taikomi įpareigojimai pagal šį 
reglamentą ir kurie yra atsakingi už 
ataskaitų teikimo sistemos valdymą 
valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš ankstesnio pasiūlymo tikslų buvo išvengti dvigubo ataskaitų teikimo ir 
neproporcingos administracinės naštos. Šis klausimas buvo sprendžiamas netinkamai, todėl 
šiame reglamente reikėtų įforminti praktinį požiūrį, kurį Komisija nori taikyti siekdama 
užtikrinti teisinį tikrumą pramonės subjektams ir valstybėms narėms.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekdama tvarkyti duomenis, taip pat 
supaprastinti ir užtikrinti duomenų 
pranešimą, Komisija, ypač jos Energetikos 
rinkos stebėjimo tarnyba, turėtų galėti imtis 
su tuo susijusių visų tinkamų priemonių, 
visų pirma taikyti integruotas IT priemones 
ir procedūras;

(12) siekdama tvarkyti duomenis, taip pat 
supaprastinti ir užtikrinti duomenų 
pranešimą, Komisija, ypač jos Energetikos 
rinkos stebėjimo tarnyba, turėtų galėti imtis 
su tuo susijusių visų tinkamų priemonių, 
visų pirma taikyti integruotas IT priemones 
ir procedūras, kurios turėtų užtikrinti 
Komisijai teikiamų duomenų ir 
informacijos konfidencialumą;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
naftos, gamtinių dujų, elektros energijos, 
įskaitant elektros energiją iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, ir biodegalų 
sektoriuose, taip pat apie investicinius 
projektus, susijusius su šiuose sektoriuose 
susidarančio anglies dioksido surinkimu ir 
saugojimu.

1. Šiuo reglamentu nustatoma bendroji 
sistema, kaip Komisijai pranešti duomenis 
ir informaciją apie energetikos 
infrastruktūros investicinius projektus 
naftos, gamtinių dujų, anglių, elektros 
energijos, įskaitant elektros energiją iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, ir biodegalų 
sektoriuose, taip pat apie investicinius 
projektus, susijusius su šiuose sektoriuose 
susidarančio anglies dioksido surinkimu ir 
saugojimu.

Or. en
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Pagrindimas

Į šį reglamentą reikia įtraukti duomenis, susijusius su anglių gamyba ir gavyba. Skalūninių 
dujų plėtra JAV daro poveikį dujų ir anglių kainai Europoje, kurioje atgimsta anglių 
pramonė. Vokietija ir Nyderlandai 2012−2015 m. ketina sukurti 12,5 gigavatų galios anglių 
pramonės pajėgumų. Į tokią reikšmingą infrastruktūros plėtrą negalima nekreipti dėmesio.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taip pat taikomas 
Sąjungos įmonėms, investuojančioms į 
energetikos infrastruktūros projektus 
trečiosiose šalyse, kurios tiesiogiai 
sujungtos su vienos ar kelių valstybių 
narių energetikos tinklais arba daro jiems 
poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairėse pateikta „energetikos infrastruktūros“ 
apibrėžtis apima ir infrastruktūrą, kuri išsidėsčiusi Sąjungoje arba susijusi su Sąjunga ir 
viena ar daugiau trečiųjų šalių. Vienodai svarbu pranešti apie investicijas į infrastruktūrą 
trečiosiose šalyse, kurios daro poveikį energetikos tinklams vienoje ar keliose valstybėse 
narėse, taigi ir poveikį Europos energijos rinkai.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) plėtoti naujas energijos perdavimo 
tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių sistemų 
jungtis arba bet kokią energetikos 
infrastruktūrą, kuri turėtų poveikį vienos 
ar daugiau valstybių narių energijos 
tinklams.
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Or. en

Pagrindimas

Vienodai svarbu pranešti apie investicijas į infrastruktūrą trečiosiose šalyse, kurios daro 
poveikį energetikos tinklams vienoje ar keliose valstybėse narėse, taigi ir poveikį Europos 
energijos rinkai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pirma pastraipa įmonėms netaikoma, jei 
atitinkama valstybė narė nutaria 3 
straipsnyje nurodytus duomenis ir 
informaciją Komisijai pateikti kitais 
būdais.

Pirma pastraipa įmonėms netaikoma, jei 
atitinkama valstybė narė nutaria 3 
straipsnyje nurodytus duomenis ir 
informaciją Komisijai pateikti kitais būdais 
laikantis sąlygos, kad teikiamus duomenis 
ar informaciją būtų galima palyginti ir 
kad jie būtų lygiaverčiai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, jų įgalioti subjektai arba 3 
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas 
specialusis subjektas savo pranešimus gali 
papildyti svarbiomis pastabomis, 
pavyzdžiui, pastabomis dėl vėlavimo arba
kliūčių įgyvendinti investicinius projektus.

Jei valstybės narės, jų įgalioti subjektai 
arba 3 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytas specialusis subjektas turi kokios 
nors informacijos apie vėlavimą arba
kliūtis įgyvendinti investicinius projektus, 
tos valstybės narės įtraukia tą informaciją 
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į pagal 3 straipsnį teikiamus duomenis.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi šiuo reglamentu nustatytų 
ribų, Komisija per du mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo priima jam 
įgyvendinti būtinas nuostatas, susijusias su 
3 ir 5 straipsniuose nurodyto duomenų ir 
informacijos pranešimo forma ir kitais 
techniniais duomenimis. Iki tol taikomas 
2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos 
reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 833/2010, kuriuo įgyvendinamas 
Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 617/2010.

Laikydamasi šiuo reglamentu nustatytų 
ribų, Komisija per du mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo priima jam 
įgyvendinti būtinas nuostatas, susijusias su 
3 ir 5 straipsniuose nurodyto duomenų ir 
informacijos pranešimo forma ir kitais 
techniniais duomenimis, įskaitant išimties 
taikymą pagal 3 straipsnio 2 dalį, ir ypač 
nuostatas dėl pranešimų terminų ir 
turinio ir subjektų, kuriems taikomas 
įpareigojimas teikti ataskaitas. Iki tol 
taikomas 2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos 
reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 833/2010, kuriuo įgyvendinamas 
Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 617/2010.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti galimą būsimą energijos 
paklausos ir pasiūlos neatitikimą, kuris yra 
svarbus Sąjungos energetikos politikos 
požiūriu;

a) nustatyti galimą būsimą energijos 
paklausos ir pasiūlos neatitikimą, kuris yra 
svarbus Sąjungos energetikos politikos 
požiūriu, ypatingą dėmesį skiriant galimus 
gamybos ir perdavimo infrastruktūros 
trūkumus ir defektus ateityje;

Or. en

Pagrindimas

Surinkti duomenys ir informacija visų pirma turi būti naudojami investicijų į infrastruktūrą 
trūkumams, kurie trukdytų įgyvendinti energijos vidaus rinkos teisės aktus, nustatyti. 
Pranešimo priemonė turi būti naudojama kaip ankstyvo perspėjimo apie infrastruktūros 
trūkumus, trukdančius sėkmingai įgyvendinti bendrą ES energetikos politiką, priemonė.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nustatyti, kokių investicijų reikia 
siekiant pagerinti energijos vidaus rinkos 
veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Surinkti duomenys ir informacija visų pirma turi būti naudojami investicijų į infrastruktūrą 
trūkumams, kurie trukdytų įgyvendinti energijos vidaus rinkos teisės aktus, nustatyti. 
Pranešimo priemonė turi būti naudojama kaip ankstyvo perspėjimo apie infrastruktūros 
trūkumus, trukdančius sėkmingai įgyvendinti bendrą ES energetikos politiką, priemonė.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) stebėti Sąjungos investicijas į 
projektus trečiosiose šalyse, kurie turi 
poveikį Sąjungos energijos rinkai ir jos 
tiekimo saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Vienodai svarbu pranešti apie investicijas į infrastruktūrą trečiosiose šalyse, kurios daro 
poveikį energetikos tinklams vienoje ar keliose valstybėse narėse, taigi ir poveikį Europos 
energijos rinkai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija aptaria tyrimus su 
suinteresuotosiomis šalimis, pavyzdžiui, 
ENTSO-E, ENTSO-G, Dujų koordinavimo 

3. Komisija aptaria tyrimus su 
suinteresuotosiomis šalimis, pavyzdžiui, 
ENTSO-E, ENTSO-G, Dujų koordinavimo 
grupe ir Naftos tiekimo grupe. Tyrimus ji 
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grupe ir Naftos tiekimo grupe. perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir juos paskelbia.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2.1 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visuotinės svarbos vamzdynai ir 
projektai, nurodyti pagal SESV 
171 straipsnį nustatytose gairėse.

− vamzdynai, kurie yra svarbios 
nacionalinių arba tarptautinių sujungtų 
tinklų jungtys, taip pat visuotinės svarbos 
vamzdynai ir projektai, nurodyti pagal ES 
sutarties 171 straipsnį nustatytose gairėse.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2.2 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Suskystintų gamtinių dujų importo 
terminalai, kurių pakartotinio suskystintų 
gamtinių dujų dujinimo pajėgumas yra 
1 mlrd. m3 per metus arba didesnis.

– Suskystintų gamtinių dujų ir suslėgtų 
gamtinių dujų importo ir eksporto
terminalai, kurių pakartotinio dujinimo 
pajėgumas yra 1 mlrd. m3 per metus arba 
didesnis.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų būti taikomas importui ir eksportui.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3.1 punkto penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vėjo jėgainių parkai, 20 MW arba 
galingesni,

– vėjo jėgainių parkai, 20 MW ir 
galingesni vėjo jėgainių parkai jūroje arba 
5 MW ir galingesni vėjo jėgainių parkai 
sausumoje;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2a. Saugojimas
− Elektros energijos saugyklos

Or. en

Pagrindimas

Pvz., hidroakumuliacinės elektros energijos saugyklos.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. ANGLYS
3a.1 Gavyba ir gamyba
− gavybos ir gamybos įrenginiai, kurių 
metinė gamybos apimtis − bent vienas 
milijonas tonų.

Or. en

Pagrindimas

Į šį reglamentą reikia įtraukti duomenis, susijusius su anglių gamyba ir gavyba. Skalūninių 
dujų plėtra JAV daro poveikį dujų ir anglių kainai Europoje, kurioje atgimsta anglių 
pramonė. Vokietija ir Nyderlandai 2012−2015 m. ketina sukurti 12,5 gigavatų galios anglių 
pramonės pajėgumų. Į tokią reikšmingą infrastruktūros plėtrą negalima nekreipti dėmesio.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šis Komisijos pasiūlymas dėl naujo reglamento parengtas remiantis Europos Teisingumo 
Teismo sprendimu panaikinti Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 dėl 
pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos 
Sąjungoje ir palikti galioti jo padarinius tol, kol remiantis tinkamu teisiniu pagrindu, t. y. 
SESV 194 straipsnio 2 dalimi, bus priimtas naujas reglamentas.

2012 m. rugsėjo 6 d. Teismo sprendimas priimtas po to, kai Europos Parlamentas 2010 m. 
spalio mėn. ėmėsi teisinių veiksmų prieš Tarybą, ginčydamas Reglamento Nr. 617/2010 
priėmimo teisinį pagrindą ir prašydamas Teismo jį panaikinti (byla C-490/10). Taryba kaip 
teisinį pagrindą panaudojo SESV 337 straipsnį ir EAEBS 187 straipsnį, nes reglamentas 
susijęs su bendros informacijos rinkimu.
Naujajame pasiūlyme Komisija siūlo reglamentą, kurio turinys ir taikymo sritis yra tokie pat, 
kaip ir panaikintojo reglamento. Buvo pridėta keletas pritaikymų, kurie būtini dėl naujojo 
teisėkūros proceso. Pranešėja taip pat su pasitenkinimu pažymi, kad dauguma Europos 
Parlamento 2010 m. per konsultavimosi procedūrą priimtų pakeitimų buvo įtraukta į naująjį 
pasiūlymą.

Siūlomas reglamento yra toks pat kaip ir panaikintasis reglamentas. Valstybės narės kas 
dvejus metus Komisijai turi pranešti duomenis ir informaciją apie investicinius projektus, 
susijusius su naftos, gamtinių dujų, elektros energijos gamyba, saugojimu ir perdavimu.
Reglamente reikalaujama, kad kas dvejus metus valstybės narės (ar subjektas, kuriam jos 
paveda šią užduotį) rinktų ir teiktų duomenis ir informaciją apie tam tikrų tipų investicinius 
projektus (nurodytus reglamento priede), susijusius su gamybos, perdavimo ir saugojimo 
pajėgumų kūrimu, modernizavimu ar eksploatavimo nutraukimu. Ši informacija apima naftą, 
gamtines dujas, elektrą, biokurą ir naudojant šiuos išteklius išmetamą anglies dvideginį. Pagal 
reglamentą energetikos įmonės turi savo valstybei narei teikti reikalingus duomenis.
Siekiama užtikrinti, kad Komisija būtų tiksliai ir reguliariai informuojama apie investicijų į 
ES energetikos infrastruktūrą projektus, kad ji galėtų vykdyti savo užduotis energetikos 
srityje. Ji kas dvejus metus atliks ES energetikos sistemos struktūros raidos ir perspektyvų 
įvairiuose sektoriuose tyrimą, taip pat bet kokį kitą reikiamą specialų tyrimą. Taip bus galima 
nustatyti galimas būsimas paklausos ir pasiūlos spragas ir kliūtis, trukdančias investuoti. Šio 
reglamento tikslas – numatomą paklausą ir esamą pasiūlą padaryti skaidresnes.
Pranešėja visapusiškai pritaria pasiūlymui ir teigiamai vertima naują teisinį pagrindą. Tokia 
priemonė yra būtina − ji papildo Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kad būtų nustatyti 
investicijų į energetikos infrastruktūrą poreikiai siekiant sukurti energijos vidaus rinką.

Pranešėja pateikė dar keletą pasiūlymų, kuriais būtų išsamiau paaiškinta, jog siekiant išvengti 
dvigubo ataskaitų teikimo, jei teikti pranešimus apie investicijas reikalaujama pagal kitus 
konkrečius ES teisės aktus, valstybės narės bus atleistos nuo įpareigojimo pranešti apie tokias 
investicijas.

Pranešėja taip pat reikalauja, kad būtų sugriežtintos nuostatos dėl informacijos 
konfidencialumo ir duomenų saugumo.

Kitų pagrindinių pranešimo projekte pateiktų pakeitimų tikslai:

 išplėsti taikymo sritį siekiant įtraukti anglis kaip svarbų energijos rūšių derinio elementą, 
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turintį poveikį ES energetikos politikai; 

 įtraukti pranešimą apie investicijas į infrastruktūrą trečiosiose šalyse, kurios daro poveikį 
energetikos tinklams vienoje ar keliose valstybėse narėse, taigi ir poveikį Europos 
energijos rinkai;

 įtraukti įpareigojimus teikti ataskaitas dėl pajėgumų, susijusių su importuojamomis ir 
eksportuojamomis suslėgtomis gamtinėmis dujomis ir suskystintomis gamtinėmis 
dujomis, kurias pranešėja laiko labai svarbiomis ateityje užtikrinant ES dujų tiekimo 
diversifikaciją;

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

 išplėsti įpareigojimus teikti ataskaitas dėl pajėgumų, susijusių su elektros energijos 
saugyklomis.


