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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonė referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir jame esantį išsamų 
transeuropinių energetikos infrastruktūros projektų ir ypač bendros svarbos projektų 
reglamentavimą. Ypač palankiai nuomonės referentas vertina priemones, kuriomis siekiama 
supaprastinti ir paspartinti leidimų išdavimo procesą, ir ragina jį patvirtinti bei taikyti ne tik 
tarpvalstybinių energetikos infrastruktūros projektų vystymo tikslu.

Pranešime pabrėžiamas regioninis energetikos infrastruktūros aspektas, ypač atsižvelgiant į 
jos tiesioginį poveikį piliečiams, kurio dažnai pakankamai neatsveria projekto teigiami 
rezultatai, susiję su energetiniu saugumu, tvarumu ar infrastruktūros veiksmingumu. Todėl 
turėtų būti pripažintas regioninių valdžios institucijų vaidmuo tam tikruose leidimų išdavimo 
procedūros etapuose, kad labiausiai susijusios institucijos turėtų galimybę daryti įtaką 
priimant sprendimus. Be to, reikėtų ES lygmeniu suvienodinti atitinkamų viešųjų konsultacijų 
procesą.

Taip pat pasiūlyme reikėtų nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp sąnaudų veiksmingumo 
kriterijų, kurie labai svarbūs privatiems verslininkams, galiausiai finansuosiantiems, 
rengsiantiems ir valdysiantiems energetikos infrastruktūrą, ir finansinės paramos teikimo 
pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę būtinų sąlygų. Dėl to pateikti atitinkami 
pakeitimai, siekiant apibrėžti sąlygas, kurioms esant papildomą finansavimą galima pagrįsti 
bendru interesu ir nauda vartotojams nepažeidžiant konkurencingumo principo.

Be to, nuomonės referentas siūlo išplėsti dujų infrastruktūros projektų sąvoką ir į tinkamų 
elementų sąrašą įtraukti visus tokiems projektams reikalingus elementus, siekiant techninio 
nuoseklumo ir paprasto bei sklandaus gyvybiškai svarbių visos Europos dujų koridorių 
veikimo.

Nuomonės referento nuomone, suinteresuotųjų subjektų įtraukimas ir procedūrinis 
paprastumas turėtų būti svarbiausi transeuropinės energetikos infrastruktūros plėtros 
principai.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) numatydama savo energetikos 
infrastruktūros prioritetus Komisija turėtų 
atsižvelgti į ypatingą salų energetikos 
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sistemos padėtį;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) įvertinus dabartinę TEN-E sistemą 
aiškiai nustatyta, kad vykdant šią politiką 
buvo pasiekta tam tikrų teigiamų rezultatų, 
visų pirma pasirinktiems projektams 
suteiktas politinis išskirtinumas, tačiau 
politikai trūksta perspektyvos, ji nesutelkta 
pagrindiniams tikslams, nepakankamai 
lanksti, kad padėtų pašalinti nustatytus 
infrastruktūros trūkumus;

(5) įvertinus dabartinę TEN-E sistemą 
aiškiai nustatyta, kad vykdant šią politiką 
buvo pasiekta tam tikrų teigiamų rezultatų, 
visų pirma pasirinktiems projektams 
suteiktas politinis išskirtinumas, tačiau 
politikai trūksta perspektyvos, ji nesutelkta 
pagrindiniams tikslams, nepakankamai 
lanksti, kad padėtų pašalinti nustatytus 
infrastruktūros trūkumus, o Sąjunga toli 
gražu nepasiruošusi kovoti su būsimais 
sunkumais šioje srityje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir naujos infrastruktūros 
plėtros spartinimas yra svarbus siekiant 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, t. y. užbaigti energijos vidaus rinkos 
kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų 
pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 % 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių 
išteklių energijos dalį galutiniame 
energijos naudojime padidinti iki 20 % ir 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo veiksmingumą. Tačiau Sąjunga 
ilgosios trukmės laikotarpiu iki 2050 m. 
savo infrastruktūrą turi taip pat pritaikyti 
tolesniam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 

(6) turimos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo ir užbaigimo darbų ir naujos
energetikos infrastruktūros plėtros 
spartinimas yra svarbus siekiant Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, t. y. 
užbaigti energijos vidaus rinkos kūrimą, 
užtikrinti tiekimo saugumą, visų pirma 
dujų ir naftos sektoriuose, 20 % sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, atsinaujinančių išteklių energijos dalį 
galutiniame energijos naudojime padidinti 
iki 20 % ir iki 2020 m. 20 % padidinti 
energijos vartojimo veiksmingumą. Tačiau 
Sąjunga ilgosios trukmės laikotarpiu iki 
2050 m. savo infrastruktūrą turi taip pat 
pritaikyti tolesniam savo energetikos 
sistemoje išmetamo anglies dioksido kiekio 
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mažinimui; mažinimui;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) dabartinėmis ekonomikos sąlygomis 
pabrėžiamas poreikis taikyti kompleksinį 
metodą energetikos klausimams spręsti, 
atsižvelgiant į jų ekonominį, 
aplinkosauginį ir socialinį aspektus. 
Būtina atkreipti dėmesį į naudą ir 
nepageidaujamą šalutinį poveikį atliekant 
darbą, kurį reikia atlikti vidutinės trukmės 
ir ilguoju laikotarpiu siekiant užtikrinti, 
kad visi Sąjungos piliečiai galėtų naudotis 
saugia, tvaria ir įperkama energija;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors vidaus rinka sukurta teisinėmis 
priemonėmis, kaip apibrėžta 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 
ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, ji lieka susiskaidžiusi dėl 
nacionalinių energetikos tinklų jungčių 
nepakankamumo. Tačiau Sąjungos masto 
integruoti tinklai yra svarbūs užtikrinant 
konkurencingą ir tinkamai veikiančią 
integruotą rinką, kad būtų skatinamas 
augimas, užimtumas ir tvari plėtra;

(7) nors vidaus rinka sukurta teisinėmis 
priemonėmis, kaip apibrėžta 2009 m. 
liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 
ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, ji lieka susiskaidžiusi dėl 
nacionalinių energetikos tinklų jungčių 
nepakankamumo. Tačiau Sąjungos masto 
integruoti tinklai ir pažangiųjų 
technologijų tinklų infrastruktūros 
diegimas, leisiantis didinti energijos 
vartojimo veiksmingumą, ir paskirstytų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimas yra svarbūs užtikrinant 
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konkurencingą ir tinkamai veikiančią 
integruotą rinką, kad būtų skatinamas 
augimas tausiai vartojant išteklius, 
užimtumas ir tvari plėtra;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) tai, kad atokiausi regionai yra labai 
priklausomi nuo importuojamo iškastinio 
kuro, lemia dideles papildomas išlaidas, 
susijusias su augimu ir ekonomine plėtra. 
Šiems regionams tenka atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir elektros energijos bei 
gamtinių dujų perdavimo gamtinių 
laboratorijų vaidmuo, ir jį reikėtų didinti 
vykdant bendro intereso projektus, kuriais 
siekiama įvairinti regioninės energijos 
bazę ir didinti tvarumą bei energijos 
vartojimo veiksmingumą, taip padedant 
pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytus tikslus;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) šiame reglamente nustatomos 
transeuropinių energetikos tinklų plėtros 
nustatytu laiku ir jų sąveikos taisyklės 
siekiant užtikrinti Sutartyje iškeltus 
energetikos politikos tikslus, t. y. energijos 
vidaus rinkos veikimą, tiekimo Sąjungoje 
saugumą, skatinti efektyvų energijos 
vartojimą ir taupymą ir naujų energijos 
formų ir atsinaujinančios energijos formų 
plėtrą ir skatinti energetikos tinklų jungtis.
Siekiant šių tikslų šiuo pasiūlymu 

(13) šiame reglamente nustatomos 
transeuropinių energetikos tinklų plėtros 
nustatytu laiku ir jų sąveikos taisyklės 
siekiant užtikrinti Sutartyje iškeltus 
energetikos politikos tikslus, t. y. energijos 
vidaus rinkos veikimą, tiekimo Sąjungoje 
saugumą, mažinti priklausomybę nuo 
importo, skatinti efektyvų energijos 
vartojimą ir taupymą ir naujų energijos 
formų ir atsinaujinančios energijos formų 
plėtrą ir skatinti energetikos tinklų jungtis.
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prisidedama prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo, taip pat teikiama 
nauda visai Sąjungai, t. y. užtikrinamas 
konkurencingumas ir ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda;

Siekiant šių tikslų šiuo pasiūlymu 
prisidedama prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo, taip pat teikiama 
nauda visai Sąjungai, t. y. užtikrinamas 
konkurencingumas ir ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda. Siekiant šių tikslų, 
šiame reglamente skatinama atitinkamų 
leidimų išdavimo procedūros etapu rengti 
konsultacijas su procese dalyvaujančiomis 
regioninės valdžios institucijomis;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas.

(15) bendro intereso projektų nustatymas 
turi būti grindžiamas bendrais, skaidriais ir 
objektyviais kriterijais atsižvelgiant į jų 
poveikį siekiant energetikos politikos 
tikslų. Siūlomi elektros energijos ir dujų 
sektorių projektai turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą dešimties metų tinklo 
plėtros planą. Sudarant šį planą visų pirma 
turėtų būti atsižvelgiama į vasario 4 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
poreikio integruoti periferines energijos 
rinkas ir diegti pažangiųjų tinklų 
technologijų infrastruktūrą;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinami kuo greičiau ir turėtų būti 
nuodugniai stebimi ir vertinami, tačiau 
kartu siekiant užtikrinti kuo mažesnę 
administracinę naštą projektų rengėjams.

(18) bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinami kuo greičiau ir turėtų būti 
nuodugniai stebimi ir vertinami, tačiau 
kartu siekiant užtikrinti kuo mažesnę 
administracinę naštą projektų rengėjams, 
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Komisija projektams, kuriuos įgyvendinant 
iškyla sunkumų, turėtų skirti Europos 
koordinatorius;

visų pirma mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Kad nekiltų pavojus projektams, 
kuriuos įgyvendinant iškyla sunkumų,
Komisija turėtų skirti Europos 
koordinatorius, kurie padėtų įgyvendinti 
šiuos projektus;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas
„prioritetinis statusas“, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą.
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
neigiamą poveikį aplinkai turintiems 
projektams, jeigu nustatomos priežastys, 
susijusios su viršesniu viešuoju interesu ir 
jei tenkinamos visos Direktyvose 92/43/EB 
ir 2000/60/EB numatytos sąlygos;

(20) bendro intereso projektams 
nacionaliniu lygiu turėtų būti suteikiamas
prioritetinis statusas, siekiant užtikrinti 
spartų administracinių procedūrų taikymą.
Kompetentingos institucijos bendro 
intereso projektus laiko viešo intereso 
projektais. Leidimai turėtų būti išduodami 
neigiamą poveikį aplinkai turintiems 
projektams, jeigu nustatomos priežastys, 
susijusios su viršesniu viešuoju interesu ir 
jei tenkinamos visos Direktyvose 92/43/EB 
ir 2000/60/EB numatytos sąlygos. Pagal 
svarbumą ir siekiant ekonominio 
veiksmingumo reikia nustatyti atvejus, 
kada infrastruktūra galėtų būti sumažinta 
vykdant energijos veiksmingumo politiką, 
kada esama valstybių narių ir 
tarpvalstybinė infrastruktūra galėtų būti 
patobulinta arba modernizuota, kada 
reikia naujos infrastruktūros ir kada ją 
galima būtų kurti šalia esamos 
energetikos arba transporto 
infrastruktūros;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nacionaliniu lygiu nustačius vieną 
kompetentingą instituciją, kuri sujungtų 
arba koordinuotų visas leidimų išdavimo 
procedūras („vieno langelio principas“), 
būtų sumažintas sudėtingumas, padidintas 
veiksmingumas bei skaidrumas ir būtų 
prisidedama prie glaudesnio valstybių 
narių bendradarbiavimo;

(21) nacionaliniu lygiu nustačius vieną 
kompetentingą instituciją, kuri sujungtų 
arba koordinuotų visas leidimų išdavimo 
procedūras (vieno langelio principas), būtų 
sumažintas sudėtingumas, padidintas 
veiksmingumas bei skaidrumas ir būtų 
prisidedama prie glaudesnio valstybių 
narių bendradarbiavimo suburiant bendras 
šių kompetentingų institucijų darbo 
grupes;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) be to, skatina valstybes nares bendro 
intereso projektams taikomas leidimų 
išdavimo procedūrų nuostatas taikyti ir 
kitiems energetikos infrastruktūros 
projektams, jei jos tinkamos;

Pagrindimas

Reikėtų skatinti valstybes nares Europos geriausios patirties pavyzdžius naudoti ir kitiems 
projektams, kad būtų padidintas būtinos infrastruktūros veiksmingumas ir užkirstas kelias 
perkrovoms ir išvengta dviejų lygių sistemos atsiradimo.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) planuojant įvairius transeuropinius 
tinklus pirmenybė turėtų būti teikiama 
transporto, ryšių ir energetikos tinklų 
integracijai, kad jie užimtų kuo mažiau 
vietos, o siekiant kuo labiau sumažinti 
socialinį, ekonominį ir finansinį poveikį 
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bei poveikį aplinkai ir užimti kuo mažesnę 
teritoriją, reikia visuomet skatinti kuo 
dažniau naudoti esamas ir (arba) 
nenaudojamas tinklų atkarpas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) investicijos į transeuropinių 
energetikos tinklų infrastruktūrą yra labai 
svarbios vystymuisi ir darbo vietų kūrimo 
potencialui. Todėl, kadangi reikia 
neatidėliotinai plėtoti energetikos 
infrastruktūrą, turi būti ne tik 
paprastinamos leidimų išdavimo 
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;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) palengvinamas bendro intereso projektų 
įgyvendinamas nustatytu laiku, 
paspartinant leidimų išdavimą ir
padidinant visuomenės dalyvavimą;

(b) palengvinamas bendro intereso projektų 
įgyvendinamas nustatytu laiku, 
paspartinant leidimų išdavimą ir nustatant 
būtinuosius visuomenės dalyvavimo 
reikalavimus;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

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 ar dujų kaupimo ar 
suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) 
priėmimo, saugojimo ir pakartotinio 
dujinimo ar slėgio sumažinimo įranga;

Pagrindimas

Dujų energetikos infrastruktūra apima SGD terminalus; siekiant nuoseklumo su II priedo 
1 dalyje nurodytomis kategorijomis, suderinama apibrėžtis, kad būtų į tai atsižvelgta.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. visos energetikos sistemos sąnaudų ir 
naudos analizė – bendras Sąjungos 
lygmeniu atliekamas vertinimas, kurio 
pagrindu atrenkami bendro intereso 
projektai pagal dešimties metų tinklo 
plėtros plano tikslus, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) 715/2009 8 straipsnyje.

Pagrindimas
Reglamente daromos nuorodos į įvairias sąnaudų ir naudos analizes, tyrimus ir vertinimus. 
Reikia paaiškinimo ir atrodo, kad reikia pateikti apibrėžtį. Sąnaudų ir naudos analizė turėtų 
būti daroma bendru lygmeniu, o ne kiekvienam projektui atskirai.

Dujų infrastruktūros projektai grindžiami tvirtais įsipareigojimais, kuriuos prisiima rinkos 
šalys, atlikusios rinkos bandymus, arba nacionalinės reguliavimo institucijos. Tokių tvirtais 
įsipareigojimais jau grindžiamų projektų atžvilgiu kiekvienam projektui atskirai daroma 
sąnaudų ir naudos analizė iš esmės būtų dvigubas darbas.
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Pakeitimas 18

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.

Pagrindimas

Tekstas perkeltas į straipsnio pabaigą, kad straipsnis derėtų su realiu sprendimų priėmimo 
tvarkaraščiu.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – „grupė“), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje.

2. Siekdama nustatyti bendro intereso 
projektus ir remdamasi kiekvienu 
prioritetiniu koridoriumi ir sritimi, taip pat 
I priede apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi, Komisija įsteigia regioninę 
grupę (toliau – grupė), kaip apibrėžta III 
priedo 1 dalyje. Kiekviena grupė atlieka 
savo darbą laikydamasi įgaliojimų, dėl 
kurių susitarta iš anksto.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui esamos grupės arba kitos 
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institucijos dirbo siekdamos parinkti 
Sąjungos energetikos sistemoms svarbius 
projektus, kiekviena 2 dalyje minėta grupė 
tinkamai atsižvelgia į šių grupių ar 
institucijų jau atliktą darbą. Jeigu jau 
esamos grupės arba kitos institucijos 
anksčiau susitarė dėl projektų arba 
Sąjungai svarbių projektų sąrašų, 
informacija apie šiuos projektus arba jų 
sąrašus bus perkeliama kiekvienai 
2 dalyje nurodytai grupei ir sudarys 
bendro intereso projekto atrankos proceso 
pagrindą.
2 straipsnio 5 dalies a punkto nuostatomis 
nepažeidžiamos nė vieno projekto rengėjo 
teisės pateikti atitinkamos grupės nariams 
paraišką dėl projekto išrinkimo bendro 
intereso projektu.

Pakeitimas 21

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 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.

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 šių 
projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams, kiekviena grupė parengia savo 
siūlomą bendro intereso projektų sąrašą.
Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą prieš 
įtraukiant jį į galutinį pasiūlytą sąrašą, 
kuris pateikiamas pagal 4 dalį, laikinai
tvirtina valstybė (-ės) narė (-ės), su kurios
(-ių) teritorija yra susijęs projektas.

Pakeitimas 22

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

3a. Vienai iš valstybių narių nepatvirtinus 
atskiro pasiūlymo dėl projekto, minėta 
valstybė narė pateikia rašytinį 
paaiškinimą dėl savo prieštaravimo 
grupei. Projekto rengėjams suteikus 
leidimą spręsti nepritarimo klausimą, 
grupė vienbalsiai (minus vienas balsas) 
gali įtraukti minėtą projektą į pasiūlytą 
sąrašą su pastaba apie prieštaravimą;

Pakeitimas 23

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 
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.

5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų atveju agentūra per keturis
mėnesius 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 dešimties metų tinklų 
kūrimo planus elektros ir dujų sektoriuose 
atliktos analizės rezultatus.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. remdamasi grupės priimtais 
regioniniais sąrašais, Komisija sudaro 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą. 
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Sąrašas, jeigu reikia, persvarstomas ir 
atnaujinamas kas dvejus metus. Pirmas 
sąrašas priimamas ne vėliau kaip 2013 m. 
liepos 31 d.

(Žr. 1 pakeitimą)

Pagrindimas

Perkelta iš 1 dalies dėl tvarkaraščio

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai priėmus šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą sprendimą bendro intereso 
projektai pagal reglamentų (EB) 
Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 12 
straipsnį įtraukiami į atitinkamus 
regioninius investavimo planus ir tampa jų 
neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus. Į visus šiuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

7. Komisijai priėmus sprendimą bendro 
intereso projektai pagal reglamentų (EB) 
Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 
12 straipsnį įtraukiami į atitinkamus 
regioninius investavimo planus ir tampa jų 
neatskiriama dalis, o pagal direktyvų 
72/2009/EB ir 73/2009/EB 22 straipsnį 
įtraukiami į atitinkamus nacionalinius 
dešimties metų tinklo plėtros planus ir, 
jeigu reikia, į kitus susijusius nacionalinius 
infrastruktūros planus. Į visus šiuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

(Atkreipiame dėmesį, kad 1 dalis perkeliama po 6 dalies)

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas perspektyvus ekonominiu, 
socialiniu ir aplinkos atžvilgiais; ir

(b) pagal atitinkamus specialius 2 dalies 
kriterijus įvertinto projekto galima nauda 
didesnė nei jo išlaidos; ir
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Pakeitimas 27

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, be kita ko, užtikrinant iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
pagaminamos elektros energijos perdavimą 
į pagrindinius vartojimo centrus ir 
akumuliavimo vietas;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąveikos ir saugaus sistemos 
eksploatavimo;

– tiekimo saugumo, be kita ko, siekiant
sąveikos ir saugaus bei patikimo sistemos 
eksploatavimo;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– planuojamų energijos, įskaitant energiją 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 
gaminimo vienetų prijungimas prie tinklo, 
suteikiant galimybę pakeisti energijos 
šaltinį;

Pagrindimas

ES tenka sunkus uždavinys pakeisti senus neveiksmingus ir žalingus aplinkai galios 
įrenginius, pvz., tuos, kurie naudojami dirbant su iškastiniu kuru. ES iškils naujos jėgainės, 
taip pat teritorijose, kuriose tinklas nepakankamai sukurtas arba kur jį reikia atnaujinti. 
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Todėl minėtu reglamentu turėtų būti skatinama investuoti į naują jėgainę skatinant kurti 
būtiną tinklą, kad būtų galima prie tinklo prijungti naują energijos šaltinį.

Pakeitimas 30

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, be kita ko, užtikrinant 
tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– konkurencijos, be kita ko, užtikrinant 
tiekimo šaltinių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiekimo saugumo, sumažinant 
priklausomumą nuo vieno tiekimo šaltinio 
ar maršruto;

– tiekimo saugumo, be kita ko, užtikrinant
tiekimo šaltinių, tiekimo subjektų ar 
maršrutų įvairinimą;

Pagrindimas

Neaišku, kodėl naftos ir dujų sektoriui taikomi kitokie tiekimo saugumo kriterijai.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
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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 
patirsiančių vartotojų skaičių, metinį 
suvartojamos energijos kiekį ir į elektros
energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, 
kuriame yra šie vartotojai.

4. Kiekviena grupė klasifikuoja projektus, 
kuriais būtų prisidedama prie to paties 
prioriteto koridorių arba teritorijų
įgyvendinimo. Kiekviena grupė savo 
standartuose nustato vertinimo metodą ir 
antroje pastraipoje ir 2 dalyje nustatytų 
kriterijų santykinę svarbą; todėl pagal 
klasifikaciją projektai gali būti bendrai 
grupuojami.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti 
vienodą projektų, susijusių su pakraščio 
valstybėmis narėmis, įgyvendinimą turi 
būti tinkamai atsižvelgiama į:
(a) kiekvieno pasiūlyto projekto 
įgyvendinimo skubumą siekiant Sąjungos
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą;
(b) į kiekvieną projektą įtrauktų valstybių 
narių skaičių ir

(c) projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus.

II priedo 1 dalies e punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų pažangiųjų tinklų 
projektų atveju klasifikavimas atliekamas 
projektams, kurie daro poveikį toms 
pačioms dviem valstybėms narėms, taip 
pat tinkamai atsižvelgiama į projekto 
poveikį patirsiančių vartotojų skaičių, 
metinį suvartojamos energijos kiekį ir į 
elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį 
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tame rajone, kuriame yra šie vartotojai.

Pakeitimas 34

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 
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.

2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant 
bendro intereso projektus užtikrintą 
pažangą. Grupės gali prašyti papildomos, 
pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis 
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. Šių priemonių turėtų būti 
imamasi glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir perdavimo 
sistemų operatoriais.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki kiekvienų metų, einančių po metų, 
kuriais pagal 4 straipsnį atrenkamas bendro 
intereso projektas, kovo 31 d. projekto 
rengėjai agentūrai pateikia kiekvieno II 
priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo projekto metinę 
ataskaitą arba, jei projektas priskiriamas II 
priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms, ataskaitą pateikia atitinkamai 
grupei. Šioje ataskaitoje nurodoma:

3. Iki kiekvienų metų, einančių po metų, 
kuriais pagal 4 straipsnį atrenkamas bendro 
intereso projektas, kovo 31 d. projekto 
rengėjai agentūrai pateikia kiekvieno II 
priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamo projekto metinę 
ataskaitą arba, jei projektas priskiriamas II 
priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms, ataskaitą pateikia atitinkamai 
grupei. Ši ataskaita taip pat pateikiama 
9 straipsnyje nurodytoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms. Šioje 
ataskaitoje nurodoma:
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Pagrindimas

Ši informacija taip pat turėtų būti teikiama kompetentingoms institucijoms, nes jos, o ne 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, teikia leidimus įgyvendinti 
šiuos projektus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra arba atitinkama grupė gali 
paprašyti, kad ataskaitą prieš pateikiant 
nurodytoms institucijoms pateiktų arba 
peržiūrėtų nepriklausomas ekspertas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per tris mėnesius nuo metinių ataskaitų 
gavimo dienos agentūra pateikia grupėms 
II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų konsoliduotą ataskaitą, kurioje 
įvertina padarytą pažangą ir, jeigu reikia, 
siūlo priemones vėlavimui ir iškilusiems 
nesklandumams pašalinti. Pagal 
Reglamento (EB) Nr. 713/2009 6 
straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatas vertinime 
taip pat aptariamas Sąjungos tinklo plėtros 
planų, susijusių su I priede nustatytais 
energetikos infrastruktūros prioritetiniais 
koridoriais ir sritimis, įgyvendinimo 
nuoseklumas.

4. Per tris mėnesius nuo metinių ataskaitų 
gavimo dienos agentūra pateikia grupėms 
II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų bendro intereso 
projektų konsoliduotą ataskaitą, kurioje 
įvertina padarytą pažangą ir, jeigu reikia, 
siūlo priemones vėlavimui ir iškilusiems 
nesklandumams pašalinti. Šios priemonės 
gali apimti sankcijas dėl nereikalingo 
vėlavimo, kai vėluojama dėl projekto 
rengėjų kaltės. Pagal Reglamento (EB) 
Nr. 713/2009 6 straipsnio 8 ir 9 dalių 
nuostatas vertinime taip pat aptariamas 
Sąjungos tinklo plėtros planų, susijusių su I 
priede nustatytais energetikos 
infrastruktūros prioritetiniais koridoriais ir 
sritimis, įgyvendinimo nuoseklumas.

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti galima taikyti sankcijas projektų rengėjams, jeigu vėluojama dėl jų 
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kaltės.

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 vėluojama pateikti bendro intereso 
projekto vertinimą ir objektas, palyginti su 
įgyvendinimo planu, vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti dėl kitų svarbių priežasčių, 
nepriklausančių nuo projekto rengėjo 
valios:

(Žr. įtraukų pakeitimus; dėl visų šios dalies pakeitimų turėtų būti balsuojama vienu metu)

Pagrindimas

Paimta iš Tarybos pozicijos. Šio pakeitimo reikia norint paaiškinti konkurso tvarką, jeigu 
projektą vėluojama įgyvendinti. Pirmajame teksto variante neišdėstoma, kaip Komisija 
vykdytų šį procesą. Be to, kompetentinga institucija, o ne Komisija turi reikiamų žinių ir gali 
surasti tinkamą naują projekto rengėją.

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 

(a) Jeigu Direktyvų 2009/72/EB ir 
2009/73/EB 22 straipsnio 7 dalies a, b 
arba c punktuose nurodytos priemonės 
taikomos remiantis atitinkamais 
nacionaliniais teisės aktais, nacionalinės 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
investicijos būtų padarytos.
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atlikimą.

(Žr. šios dalies įžanginės dalies pakeitimą; dėl visų šios dalies pakeitimų turėtų būti 
balsuojama vienu metu.)

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) Jeigu nacionalinių reguliavimo 
institucijų priemonių, kurios nurodytos 
6 dalies a punkte, nepakanka užtikrinti, 
kad investicijos būtų įvykdytos, arba jos 
netaikomos, to projekto rengėjas 
pasirenka trečiąją šalį, kuri finansuotų
projektą arba vykdytų statybą. Projekto 
rengėjas tai daro, kol vėlavimas 
atsižvelgiant į suplanuotą objekto 
atidavimo eksploatuoti datą neviršija 
dvejų metų.

(Žr. šios dalies įžanginės dalies pakeitimą; dėl visų šios dalies pakeitimų turėtų būti 
balsuojama vienu metu.)

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Jeigu trečioji šalis nepasirenkama 
pagal b punktą, nacionalinė reguliavimo 
institucija arba valstybė narė per du 
mėnesius paskiria trečiąją šalį, kuri 
finansuotų projektą arba vykdytų statybą, 
o projekto rengėjas jai pritaria.

(Žr. šios dalies įžanginės dalies pakeitimą; dėl visų šios dalies pakeitimų turėtų būti 
balsuojama vienu metu.)
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) Jeigu, palyginti su įgyvendinimo 
planu, bendro intereso projekto objektą 
vėluojama atiduoti eksploatuoti daugiau 
nei dvejus metus ir du mėnesius, 
9 straipsnyje nurodyta susijusi 
kompetentinga institucija gali paskelbti 
kvietimą teikti paraiškas, kuriame galėtų 
dalyvauti visi projektų rengėjai, siekiant 
vykdyti statybas pagal suderintą 
tvarkaraštį. Pirmenybė teikiama projekto 
rengėjams ir investuotojams iš regioninei 
grupei priklausančių valstybių narių, kur 
vystomas atitinkamas projektas. Komisijai 
pritarus ir prireikus nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali patvirtinti 
papildomas paskatas be tų, kurios pagal 
14 straipsnį priimtos kaip paraiškų dalys.

(Žr. šios dalies įžanginės dalies pakeitimą; dėl visų šios dalies pakeitimų turėtų būti 
balsuojama vienu metu.)

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bc) taikant ba arba bb punktus, sistemos 
operatorius, kurio teritorijoje naudojamos 
investicijos, įgyvendinimo operatoriui (-
iams) ar investuotojui (-ams), arba 
trečiajai šaliai pateikia visą investicijai 
įdiegti 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 vykdymą ir jo 



PE486.214v02-00 24/47 AD\903475LT.doc

LT

techninės priežiūros atlikimą.

(Žr. šios dalies įžanginės dalies pakeitimą; dėl visų šios dalies pakeitimų turėtų būti 
balsuojama vienu metu.)

Pakeitimas 44

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 iš Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašo galima 
pašalinti taikant 3 straipsnio 6a dalies 
antrame sakinyje nustatytą procedūrą, 
jeigu:

(Žr. pakeitimą [n+X], kuriame perkeliama 3 straipsnio pirma dalis.)

Pakeitimas 45

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;

Išbraukta.

Pakeitimas 46

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;

Išbraukta.
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Pagrindimas

Kad projektas galėtų būti laikomas bendro intereso projektu, neturėtų būti taikoma sąlyga, 
kad jis turėtų būti įtrauktas į dešimties metų tinklo plėtros planą. Bendro intereso projektų 
pasirinkimo pagrindas turėtų būti tai, ar projektai atitinka visus susijusius šio reglamento 
kriterijus ir ar jie teiktų pakankamai didelę socialinę ir ekonominę naudą visai ES, o ne tai, ar 
jie priklauso EPSOT-E planui.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai.
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą.

Iš Sąjungos sąrašo pašalintų projektų 
atžvilgiu negalioja jokios teisės ir jiems 
netaikomi jokie šiame reglamente bendro 
intereso projektams nustatyti įpareigojimai.
Šis straipsnis nepažeidžia jokio Sąjungos 
finansavimo, kuris projektui mokėtas iki 
atšaukiant sprendimą, išskyrus atvejus, kai 
sprendimas buvo pagrįstas tyčine apgaule, 
kaip apibrėžta pirmos pastraipos c punkte.

Pakeitimas 48

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 
gali, pritarus susijusioms valstybėms 
narėms, ne ilgesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus 
pratęsti, paskirti Europos koordinatorių.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) remia projektą (-us), kuriam (-iems) jis 
paskirtas Europos koordinatoriumi, ir 
užtikrina tarpvalstybinį projekto rengėjų 
bei visų suinteresuotųjų šalių bendravimą;

(a) remia projektą (-us), kuriam (-iems) jis 
paskirtas Europos koordinatoriumi, ir 
užtikrina tarpvalstybinį projekto rengėjų 
bei visų suinteresuotųjų šalių, prie kurių 
aiškiai priskirtinos regiono ir vietos ar 
autonominės valdžios institucijos,
bendravimą;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) projekto rengėjus konsultuoja dėl 
projekto finansinio paketo;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priėmus Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą atitinkamose valstybėse 
narėse nustatomas šių projektų viešasis 
interesas ir jų reikalingumas ir šį nustatymą 
pripažįsta visos atitinkamos šalys.

2. Priėmus Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą atitinkamose valstybėse 
narėse nustatomas šių projektų viešasis 
interesas ir jų reikalingumas ir šį nustatymą 
pripažįsta visos atitinkamos šalys, prie 
kurių aiškiai priskirtinos regiono ir vietos 
valdžios institucijos, atstovaujančios 
piliečiams, kuriems tos priemonės daro 
įtaką.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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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 ir įgyvendinti tinkamas priemones 
ir užtikrinti nuoseklų pagal ES teisės aktus 
bendro intereso projektams numatytų 
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų 
taikymą, ir kontroliuoja, kaip jos 
taikomos.

Pakeitimas 53

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 siekia užtikrinti, kad 
apeliacijos užginčyti materialinį ar 
procesinį bendrojo sprendimo teisėtumą 
būtų nagrinėjamos veiksmingiausiu būdu, 
ir kad joms būtų teikiama pirmenybė 
administracinių procedūrų atvejais arba 
nagrinėjant teisme.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo leidimų išdavimo 
proceso pradžios, kaip nustatyta 11 
straipsnio 1 dalies a punkte, projekto 
rengėjas parengia ir kompetentingai 
institucijai pateikia visuomenės 
dalyvavimo koncepciją. Kompetentinga 
institucija per vieną mėnesį prašo iš dalies 
pakeisti visuomenės dalyvavimo 
koncepciją arba ją patvirtina. Į koncepciją 
įtraukiama bent VI priedo 3 dalyje 

3. Per tris mėnesius nuo leidimų išdavimo 
proceso pradžios, kaip nustatyta 
11 straipsnio 1 dalies a punkte, projekto 
rengėjas parengia ir kompetentingai 
institucijai pateikia visuomenės 
dalyvavimo koncepciją. Kompetentinga 
institucija per vieną mėnesį prašo iš dalies 
pakeisti visuomenės dalyvavimo 
koncepciją arba ją patvirtina. Į koncepciją 
įtraukiama bent VI priedo 3 dalyje 
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nurodyta informacija. nurodyta informacija. Projekto rengėjas 
informuoja kompetentingą instituciją apie 
bet kokius svarbius patvirtinto sumanymo 
pakeitimus. Kompetentinga institucija gali 
paprašyti padaryti pakeitimų.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, projekto rengėjai susijusią 
informaciją skelbia kitomis tinkamomis 
informavimo priemonėmis, kuriomis 
laisvai gali naudotis visuomenė.

Be to, projekto rengėjai susijusią 
informaciją skelbia kitomis tinkamomis 
informavimo priemonėmis, kuriomis 
laisvai gali naudotis visuomenė. Tai apima 
ir publikavimą laikantis susijusios 
valstybės narės teisės aktų didžiausiuose 
pagal tiražą regionų ir miestų 
laikraščiuose, kuriuose nurodomi galimi 
projekto maršrutai, kaip nustatyta 
VI priedo 4 dalies a punkte.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) institucijas, suinteresuotąsias šalis ir 
visuomenę, kuri gali būti susijusi;

(b) atitinkamas nacionalines ir regionines
institucijas, suinteresuotąsias šalis ir 
visuomenę, kuri gali būti susijusi;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 59

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) bet kokią kitą būtiną ir tinkama laikomą 
priemonę.

(d) bet kokią kitą būtiną ir tinkama laikomą 
priemonę, įskaitant rizikos dėl įgyvendintų 
energetikos infrastruktūros projektų 
didesnių veiklos išlaidų sumažinimą.

Pagrindimas

Siekiant palengvinti investavimo procesą privatiems verslininkams, dalyvaujantiems rengiant 
energetikos infrastruktūros projektus, reikėtų neapriboti galimų paskatų 14 straipsnio 
3 dalyje nurodytomis paskatomis. Reikėtų atsižvelgti ir į riziką, kad įgyvendinus 
infrastruktūros projektus gali padidėti veiklos išlaidos.

Pakeitimas 63

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

Pakeitimas 64
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Nelogiška į finansinę paramą neįtraukti naftos vamzdynų.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) pagal 13 straipsnio 4 dalies a punktą 
atlikus konkretaus projekto sąnaudų ir 
naudos analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį, pvz., susijusį su tiekimo saugumu, 
solidarumu, naujovėmis ir nauda aplinkos 
apsaugos bei socialinei sritims; taip pat

Pagrindimas

15 straipsnio 2 dalyje nurodytiems bendro intereso projektams skirti pirmieji du kriterijai yra 
pakankamai sudėtingi, kad būtų galima atlikti teisingą ir protingą atranką. Todėl sprendimo 
dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo priėmimas neturėtų būti privalomas kriterijus.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

15 straipsnio 2 dalyje nurodytiems bendro intereso projektams skirti pirmieji du kriterijai yra 
pakankamai sudėtingi, kad būtų galima atlikti teisingą ir protingą atranką. Todėl sprendimo 
dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo priėmimas neturėtų būti privalomas kriterijus.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

15 straipsnio 2 dalyje nurodytiems bendro intereso projektams skirti pirmieji du kriterijai yra 
pakankamai sudėtingi, kad būtų galima atlikti teisingą ir protingą atranką. Todėl sprendimo 
dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo priėmimas neturėtų būti privalomas kriterijus.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. II priedo 1 dalies e punkte ir 4 dalyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriamiems 
bendro intereso projektams galima taip pat 
skirti Sąjungos finansinę paramą ir šiuo 
tikslu numatyti dotacijas darbams pagal 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,] nuostatas, 
jeigu atitinkamo projekto rengėjai gali 
aiškiai įrodyti didelį teigiamą išorės 
veiksnių poveikį ir jų komercinio 
perspektyvumo stoką, arba padidėjusią 
veiklos riziką.
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) kaip regioninės valdžios institucijos 
dalyvauja įgyvendinant projektus, 
labiausiai pabrėžiant jų aktyvų 
dalyvavimą etapuose, kai susijusiuose 
regionuose daromos investicijos.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) nuorodos į projektų rengėjų sukurtus 
projektų tinklalapius.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Europos Sąjungos kiekvienam 
bendro intereso projektui skirtos ir 
išmokėtos lėšos; 

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) tai, kaip regioninės valdžios 
institucijos dalyvauja įgyvendinant 
projektus, daugiausia dėmesio skiriant jų 
aktyviam dalyvavimui etapuose, kai 
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susijusiuose regionuose daromos 
investicijos.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cc) su padarytomis investicijomis susiję 
pokyčiai ir galimos bendro intereso 
projektų įgyvendinimo kliūtys, kurios gali 
trukdyti įgyvendinti projektą per terminą, 
dėl kurio susitarta su kompetentingomis 
valdžios institucijomis.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vakarų Europoje (angl. NSI 
West Gas): dujų srautams Šiaurės–Pietų 
kryptimis skirti jungčių pajėgumai Vakarų 

(5) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vakarų Europoje (angl. NSI 
West Gas): dujų srautams Šiaurės–Pietų 
kryptimis skirta dujų infrastruktūra



AD\903475LT.doc 37/47 PE486.214v02-00

LT

Europoje, siekiant dar labiau įvairinti 
tiekimo maršrutus ir padidinti trumpalaikio 
dujų tiekimo patikimumą.

Vakarų Europoje, siekiant dar labiau 
įvairinti tiekimo maršrutus ir padidinti 
trumpalaikio dujų tiekimo patikimumą.

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

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

Pagrindimas

Reikėtų performuluoti kai kurių dujų koridorių apibrėžtis, kad į jas būtų įtraukta visų rūšių 
infrastruktūra (šis reglamentas taip pat apima požeminį saugojimą ir SGD terminalus) ir kad 
jos būtų neutralios. Žvelgiant bendriau, labai svarbu, kad neliktų neįtrauktos investicijos, 
kurių gali reikėti tarpvalstybinių pajėgumų didinimui, pvz., siekiant didesnio sistemos 
lankstumo.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Pagrindimas

Reikėtų performuluoti kai kurių dujų koridorių apibrėžtis, kad į jas būtų įtraukta visų rūšių 
infrastruktūra (šis reglamentas taip pat apima požeminį saugojimą ir SGD terminalus) ir kad 
jos būtų neutralios. Žvelgiant bendriau, labai svarbu, kad neliktų neįtrauktos investicijos, 
kurių gali reikėti tarpvalstybinių pajėgumų didinimui, pvz., siekiant didesnio sistemos 
lankstumo.
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Pagrindimas

Reikėtų performuluoti kai kurių dujų koridorių apibrėžtis, kad į jas būtų įtraukta visų rūšių 
infrastruktūra (šis reglamentas taip pat apima požeminį saugojimą ir SGD terminalus) ir kad 
jos būtų neutralios. Žvelgiant bendriau, labai svarbu, kad neliktų neįtrauktos investicijos, 
kurių gali reikėti tarpvalstybinių pajėgumų didinimui, pvz., siekiant didesnio sistemos 
lankstumo.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) Naftos tiekimo įvairinimą 
užtikrinantys koridoriai Vidurio ir Rytų 
Europoje (angl. OSC): Vidurio ir Rytų 
Europos naftos vamzdynų tinklo sąveika, 
siekiant didinti tiekimo saugumą ir mažinti 
pavojų aplinkai.
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

II priedo 1 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų elektros energijos projektų 
atveju kiekvieną grupę sudaro valstybių 
narių, nacionalinių reguliavimo institucijų,
visų susijusių valstybių narių atitinkamų 
vietos, regioninių ir autonominių 
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.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) II priedo 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų dujų projektų 
atveju kiekvieną grupę sudaro valstybių 
narių, nacionalinių reguliavimo institucijų,
visų susijusių valstybių narių atitinkamų 
vietos, regioninių ar autonominių 
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 visi 
susiję infrastruktūros operatoriai ir 
atitinkamos jiems atstovaujančios 
organizacijos ir su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
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dujų sektoriaus EPSOT.

Pagrindimas

Siūlomame reglamente turėtų būti pripažintas SGD terminalų ir požeminio saugojimo 
vaidmuo didinant vidaus energetikos rinkos lankstumą. Todėl saugojimo ir SGD 
operatoriams turėtų būti suteiktas oficialus BIP atrankos proceso ir sąnaudų ir naudos 
analizės suinteresuotųjų subjektų statusas. Todėl šie infrastruktūros operatoriai ir jiems 
atstovaujančios organizacijos turėtų turėti oficialų suinteresuotųjų subjektų statusą sudarant 
grupes, nes jie atstovauja saugojimo ir SGD operatoriams, kurie kartu yra ir projektų 
rengėjai.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 83

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projekto rengėjai ir agentūra, būdami 
grupės nariai ir naudodamiesi kitomis 
teisėmis, neturi teisės balsuoti, ir galutinio 
pasiūlyto sąrašo pateikimo procedūroje 
gali dalyvauti tik stebėtojų teisėmis, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas 84
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Klaida tekste

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Kad projektas galėtų būti laikomas bendro intereso projektu, neturėtų būti taikoma sąlyga, 
kad jis turėtų būti įtrauktas į dešimties metų tinklo plėtros planą. Bendro intereso projektų 
pasirinkimo pagrindas turėtų būti tai, ar projektai atitinka visus susijusius šio reglamento 
kriterijus ir ar jie teiktų pakankamai didelę socialinę ir ekonominę naudą visai ES, o ne tai, ar 
jie priklauso EPSOT-E planui.
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo reikėtų įtraukti SGD terminalus, nes jie taip pat paminėti II priedo 
2 punkte.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) Sąveika ir patikimas sistemos 
eksploatavimas matuojami atsižvelgiant į 
analizę, atliktą pagal naujausią turimą 
elektros energijos sektoriaus dešimties 
metų plėtros planą, visų pirma įvertinant 
projekto poveikį V priedo 10 dalyje 
apibrėžtame analizės rajone numatomam 
apkrovos sumažėjimui, išreikštam 
gamybos ir perdavimo atitiktimi apkrovai 
tipiškais apkrovos laikotarpiais, ir 
atsižvelgiant į galimas ekstremalias oro
sąlygas ir jų poveikį infrastruktūros 
atsparumui.
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 punktas



PE486.214v02-00 44/47 AD\903475LT.doc

LT

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 eksploatacijos nutraukimo ir 
atliekų tvarkymo sąnaudas bei kitokio 
pobūdžio išorinį poveikį aplinkai.
Metodikoje pateikiamos gairės dėl 
atliekant apskaičiavimus taikytinų diskonto 
normų.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Klaida tekste

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, žemės 
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 

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

ir greta teritorijos, kurioje įgyvendinamas 
projektas, gyvenančius piliečius, plačiąją 
visuomenę ir jų asociacijas, organizacijas 
ar grupes, nuolat informuojamos ir su 
jomis atvirai bei skaidriai tariamasi 
pirmaisiais projekto įgyvendinimo etapais.
Jeigu reikia, kompetentinga institucija 
aktyviai remia veiksmus, kurių imasi 
projekto rengėjas.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punkto a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Bendro intereso projekto poveikį 
patirsiančios suinteresuotosios šalys, 
įskaitant atitinkamas institucijas, žemės 
savininkus ir greta teritorijos, kurioje 
įgyvendinamas projektas, gyvenančius 
piliečius, plačiąją visuomenę ir jų 

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

visuomenę ir jų asociacijas, organizacijas
ar grupes, nuolat informuojamos ir su 
jomis atvirai bei skaidriai tariamasi 
pirmaisiais projekto įgyvendinimo etapais.
Jeigu reikia, kompetentinga institucija 
aktyviai remia veiksmus, kurių imasi 
projekto rengėjas.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) numatomas priemones; (b) numatomas priemones, įskaitant 
siūlomas bendrąsias numatytų susitikimų 
vietas ir datas;

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Šio priedo 4 dalies c punkte nurodyti 
posėdžiai vyksta tokioje vietoje ir tokiu 
laiku, kad galėtų dalyvauti daugiausia 
suinteresuotųjų šalių. Kompetentinga 
institucija gali reikalauti projektų rengėjų 
sudaryti palankesnes sąlygas 
suinteresuotųjų šalių, negalinčių 
dalyvauti dėl finansinių ar kitų priežasčių, 
dalyvavimui.
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