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Pakeitimas 27
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) remdamasi savo energetikos 
infrastruktūros projektais Europos 
Komisija turėtų numatyti ypatingą salų 
energetikos sistemos atvejį;

Or. pt

Pakeitimas 28
Petru Constantin Luhan

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 Europos 
Sąjunga toli gražu nepasiruošusi kovoti 
su būsimais šios srities sunkumais;

Or. ro

Pakeitimas 29
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pakeitimas 30
Karima Delli

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 
mažinimui;

(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 iš 
esmės visiškam savo energetikos sistemoje 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimui, ir siekia iki 2020 m. sustabdyti 
ir panaikinti biologinės įvairovės nykimą;
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Or. en

Pakeitimas 31
Iosif Matula

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 
mažinimui;

(6) turimos energetikos infrastruktūros
atnaujinimo, vykdomų darbų užbaigimo 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 
mažinimui;

Or. ro

Pakeitimas 32
Karima Delli

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

(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
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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;

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 efektyvumą, ir paskirstytų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimas yra svarbūs užtikrinant 
konkurencingą ir tinkamai veikiančią 
integruotą rinką, kad būtų skatinamas 
augimas tausiai vartojant išteklius, 
užimtumas ir tvari plėtra;

Or. en

Pakeitimas 33
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjungos energetikos infrastruktūra 
turėtų būti modernizuota siekiant padidinti 
jos atsparumą stichinėms ir žmogaus 
sukeltoms nelaimėms, neigiamam klimato 
kaitos poveikiui ir jos saugumui, visų 
pirma Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūrai, kylančioms grėsmėms, kaip 
nustatyta 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos 
direktyvoje 2008/114/EB dėl Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
nustatymo ir priskyrimo jiems bei 
būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo, ir 
užkirsti jiems kelią;

(8) Sąjungos energetikos infrastruktūra 
turėtų būti modernizuota siekiant padidinti 
jos atsparumą stichinėms ir žmogaus 
sukeltoms nelaimėms, neigiamam klimato 
kaitos poveikiui ir jos saugumui, sukuriant 
decentralizuotą struktūrą, padėsiančią 
vietos teritorijas aprūpinti energija, visų 
pirma Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūrai, kylančioms grėsmėms, kaip 
nustatyta 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos 
direktyvoje 2008/114/EB dėl Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
nustatymo ir priskyrimo jiems bei 
būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo, ir 
užkirsti jiems kelią;

Or. en



AM\901813LT.doc 7/75 PE488.022v02-00

LT

Pakeitimas 34
Nuno Teixeira

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 ir energijos 
vartojimo efektyvumą, ir taip padėti 
pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytus tikslus;

Or. pt

Pakeitimas 35
Iosif Matula

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 
prisidedama prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo, taip pat teikiama 

(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. 
Siekiant šių tikslų šiuo pasiūlymu 
prisidedama prie pažangaus, tvaraus ir 
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nauda visai Sąjungai, t. y. užtikrinamas 
konkurencingumas ir ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda;

integracinio augimo, taip pat teikiama 
nauda visai Sąjungai, t. y. užtikrinamas 
konkurencingumas ir ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda;

Or. ro

Pakeitimas 36
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
13 а konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13а) siekiant energetikos politikos tikslų, 
šiuo reglamentu turėtų būti skatinami 
susitarimai dėl konsultacijų su 
regioninėmis institucijomis, vykdančiomis 
atitinkamą leidimų išdavimo procedūros 
etapą;

Or. bg

Pakeitimas 37
Karima Delli

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 
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technologijų infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 38
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 39
Michael Theurer

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. 
Komisija projektams, kuriuos įgyvendinant 

(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, 
ypač mažųjų ir vidutinių įmonių atžvilgiu. 
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iškyla sunkumų, turėtų skirti Europos 
koordinatorius;

Komisija projektams, kuriuos įgyvendinant 
iškyla sunkumų, turėtų skirti Europos 
koordinatorius;

Or. de

Pakeitimas 40
Petru Constantin Luhan

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. 
Komisija projektams, kuriuos įgyvendinant 
iškyla sunkumų, turėtų skirti Europos 
koordinatorius;

(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. 
Komisija projektams, kuriuos įgyvendinant 
iškyla sunkumų, padėti įgyvendinti turėtų 
skirti Europos koordinatorius, kad jiems 
nekiltų pavojus;

Or. ro

Pakeitimas 41
Karima Delli

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 

(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 
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jei tenkinamos visos Direktyvose 92/43/EB 
ir 2000/60/EB numatytos sąlygos;

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, 
kai esama valstybių narių ir 
tarpvalstybinė infrastruktūra galėtų būti 
patobulinta arba modernizuota, ir kada 
reikia naujos infrastruktūros ir kada ją 
galima būtų kurti šalia esamos 
energetikos arba transporto 
infrastruktūros;

Or. en

Pakeitimas 42
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

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, kurios 
sprendimus priimančiame padalinyje 
dirbtų atitinkamos regiono institucijos 
įgaliotasis vadovas, ir šis padalinys
koordinuotų visas leidimų išdavimo 
procedūras („vieno langelio principas“), 
būtų sumažintas sudėtingumas, padidintas 
veiksmingumas bei skaidrumas ir būtų 
prisidedama prie glaudesnio valstybių 
narių bendradarbiavimo;

Or. it

Pakeitimas 43
Petru Constantin Luhan

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;

Or. ro

Pakeitimas 44
Giommaria Uggias

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 
bei poveikį aplinkai ir užimti kuo mažesnę 
teritoriją, reikia visuomet skatinti kuo 
dažniau naudoti esamas ir (arba) 
nenaudojamas tinklų atkarpas;

Or. it

Pakeitimas 45
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) nors yra nustatyti visuomenės 
dalyvavimo priimant su aplinka susijusius 
sprendimus standartai, reikalingos 
papildomos priemonės siekiant užtikrinti 
aukščiausius galimus skaidrumo ir 
visuomenės dalyvavimo visais su, leidimų 
išdavimo bendro intereso projektams 
procesu susijusiais klausimais standartus;

(22) nors yra nustatyti visuomenės 
dalyvavimo priimant su aplinka susijusius 
sprendimus standartai, reikalingos 
papildomos priemonės siekiant užtikrinti 
būtinuosius skaidrumo ir visuomenės 
dalyvavimo visais su, leidimų išdavimo 
bendro intereso projektams procesu 
susijusiais klausimais standartus;

Or. en

Pakeitimas 46
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) planuojant ir kuriant energetikos 
infrastruktūrą, ypač remiamą transporto 
tinklų arba su jais sujungtą, neturėtų būti 
numatomas angliavandenilių tranzitas per 
gyvenvietes arba netoli jų, kad būtų 
išvengta pavojaus gyventojų saugumui;

Or. it

Pakeitimas 47
Luís Paulo Alves

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 

(24) investicijos į transeuropinių 
energetikos tinklų infrastruktūrą yra labai 
svarbios vystymuisi ir darbo vietų kūrimo 
galimybėms. Todėl, kadangi reikia 
neatidėliotinai plėtoti energetikos 
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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;

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;

Or. pt

Pakeitimas 48
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

struktūrinių fondų lėšomis bus 
finansuojami vietos ar regioninės reikšmės 
pažangieji energijos paskirstymo tinklai. 
Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

Or. en

Pakeitimas 49
Karima Delli

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;

Or. en

Pakeitimas 50
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. energetikos infrastruktūra – bet kokia 
Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar 
daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė 
elektros energijos ar dujų perdavimo ir 
paskirstymo, naftos transportavimo arba 
elektros energijos akumuliavimo ar dujų 
kaupimo įranga;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma iš pasiūlymo teksto išbraukti CO2 transportavimo infrastruktūrą. Jeigu šis pakeitimas 
bus priimtas, reikės atitinkamai pakeisti 3, 4, 12, 15 straipsnius ir I, II ir III priedus.

Pakeitimas 51
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. bendro intereso projektas – projektas, 
būtinas I priede apibrėžtiems energetikos 
infrastruktūros prioritetiniams koridoriams 
ir sritims sukurti;

4. bendro intereso projektas – projektas, 
būtinas I priede apibrėžtiems energetikos 
infrastruktūros prioritetiniams koridoriams 
ir sritims sukurti, kuriuo skatinamas 
augimas ir užimtumas atitinkamose 
teritorijose;

Or. fr

Pakeitimas 52
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas perkeltas į straipsnio pabaigą, kad straipsnis derėtų su realiu sprendimų priėmimo 
tvarkaraščiu.
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Pakeitimas 53
Lena Kolarska-Bobińska

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 pagal iš anksto suderėtas 
technines užduotis.

Or. en

Pakeitimas 54
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 55
Lena Kolarska-Bobińska

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. 

Or. en

Pakeitimas 56
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

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 (be vieno balso) gali 
priimti sprendimą minėtą projektą įtraukti 
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į pasiūlytą sąrašą su pastaba apie 
prieštaravimą;

Or. en

Pakeitimas 57
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Pakeitimas 58
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. remdamasi grupių priimtais 
regioniniais sąrašais, Komisija sudaro 
Europos Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašą. Sąrašas prireikus 
peržiūrimas ir atnaujinamas kas dvejus 
metus. Pirmasis sąrašas priimamas 
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vėliausiai iki 2013 m. liepos 31 d.

Or. en

(Žr. 1 pakeitimą)

Pagrindimas

Perkelta iš 1 dalies dėl tvarkaraščio

Pakeitimas 59
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

(Žr. 1 dalis perkeliama po 6 dalies)

Pakeitimas 60
Lena Kolarska-Bobińska

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 61
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 62
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt
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Pakeitimas 63
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) projektas susijęs bent su dviem 
valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta 
vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba 
įgyvendinamas vienos valstybės narės 
teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 1 
dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį, 
išskyrus projektus, kurie patenka į II 
priedo 1 dalies e punkto kategoriją;

Or. en

Pagrindimas

Kad pažangiųjų tinklų infrastruktūra būtų laikoma bendro intereso infrastruktūra, ji nebūtinai 
turi apimti keletą valstybių narių.

Pakeitimas 64
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



AM\901813LT.doc 23/75 PE488.022v02-00

LT

Pakeitimas 65
Lena Kolarska-Bobińska

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;

Or. en

Pakeitimas 66
Lena Kolarska-Bobińska

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;

Or. en

Pakeitimas 67
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– naujos kartos energijos, įskaitant 
atsinaujinančių energijos išteklių, 
gaminimo vienetų prijungimas prie tinklo, 
suteikiant galimybę ištraukti energiją;

Or. en
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Pagrindimas

ES susiduria su didžiuliu sunkumu siekdama pakeisti senus neveiksmingus energijos vienetus 
ir tokius, kurie nelaikytini aplinkai žalos nedarančiais, pvz., dirbdama su iškastiniu kuru. ES 
iškils naujos jėgainės, taip pat teritorijose, kuriose tinklas nepakankamai sukurtas arba kur jį 
reikia atnaujinti. Todėl minėtu reglamentu turėtų būti skatinama investuoti į naują jėgainę 
skatinant kurti būtiną tinklą, kad būtų galima prie tinklo prijungti naują energijos šaltinį.

Pakeitimas 68
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 69
Lena Kolarska-Bobińska

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;

Or. en

Pakeitimas 70
Lena Kolarska-Bobińska
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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;

Or. en

Pakeitimas 71
Lena Kolarska-Bobińska

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;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 72
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų 
prisidedama prie to paties prioriteto 
įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto 
projekto įgyvendinimo skubumą siekiant 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 

4. Kiekviena grupė vertina projektus, 
kuriais būtų prisidedama prie to paties 
prioriteto koridorių arba teritorijų 
įgyvendinimo. Kiekviena grupė savo 
techninėse užduotyse nustato vertinimo 
metodą ir antroje pastraipoje ir 2 dalyje 
nustatytų kriterijų santykinę svarbą; todėl 
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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.

dėl vertinimo projektai gali būti bendrai 
grupuojami,

Todėl užtikrinant vienodą projektų, 
susijusių su pakraščio valstybėmis 
narėmis, įgyvendinimą turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į:
(a) kiekvieno pasiūlyto projekto 
įgyvendinimo skubumą siekiant ES 
energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti 
rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir 
tiekimo saugumą;
(b) atsižvelgti 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 vertinimas 
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 
tame rajone, kuriame yra šie vartotojai.

Or. en

Pakeitimas 73
Karima Delli

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. 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 siekti energijos 
taupymo ir tausaus jos vartojimo, didinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybos 
dalį, t. y. integruoti rinką, užtikrinti 
konkurenciją, tvarumą ir tiekimo saugumą, 
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.

Or. en

Pakeitimas 74
Lena Kolarska-Bobińska

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 
imtasi glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis nacionalinėmis 
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reguliavimo institucijomis ir perdavimo 
sistemų operatoriais.

Or. en

Pakeitimas 75
Lena Kolarska-Bobińska

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:

Or. en

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 76
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 77
Lena Kolarska-Bobińska

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, kurį lėmė projekto rengėjai. 
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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 78
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
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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, 
ne dėl projekto rengėjo kontrolės:

Or. en

(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 
įgyvendintų šį procesą. Be to, kompetentinga institucija, o ne Komisija turi reikiamų žinių ir 
gali surasti tinkamą naują projekto rengėją.

Pakeitimas 79
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Pakeitimas 80
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 5 
straipsnio 6 dalies a punkte, nepakanka 
užtikrinti, kad investicijos būtų įvykdytos, 
arba netaikomos, to projekto rengėjas 
pasirenka trečiąją šalį, kuri finansuotų 
projektą ir būtų vykdoma statyba. 
Projekto rengėjas tai daro prieš vėlavimą, 
kai palyginti su suplanuota objekto 
atidavimo eksploatuoti data vėluojama 
daugiau negu dvejus metus.

Or. en

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

Pakeitimas 81
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 statybas, 
o projekto rengėjas jai pritaria.

Or. en

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

Pakeitimas 82
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) Jeigu, palyginti su įgyvendinimo 
planu, vėluojama atiduoti eksploatuoti 
bendro intereso projekto objektą daugiau 
nei dvejus metus ir du mėnesius, 9 
straipsnyje nurodyta susijusi 
kompetentinga institucija gali paskelbti 
kvietimą teikti pasiūlymus, kuriame galėtų 
dalyvauti visi projektų rengėjai, kad šie 
vykdytų statybas pagal susitartą 
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 priimti 
papildomas paskatas be tų, kurios pagal 
14 straipsnį priimtos kaip pasiūlymų 
dalys.

Or. en

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

Pakeitimas 83
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bc) taikant 5 straipsnio 6 dalies c arba d 
punktus, sistemos operatorius, kurio 
teritorijoje naudojamos investicijos, 
įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar 
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investuotojui (-ams) arba trečiajai šaliai 
pateikia investicijai įdiegti visą būtiną 
informaciją, prijungia naują turtą prie 
perdavimo tinklo ir apskritai imasi visų 
veiksmų siekdamas palengvinti 
investicijos įdiegimą ir užtikrina saugų, 
patikimą ir veiksmingą bendro intereso 
projekto taikymą ir jo techninės priežiūros 
atlikimą.

Or. en

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

Pakeitimas 84
Lena Kolarska-Bobińska

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 6 a dalies
antrame sakinyje nustatytą procedūrą, 
jeigu:

Or. en

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

Pakeitimas 85
Lena Kolarska-Bobińska

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.
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Or. en

Pakeitimas 86
Karima Delli

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.

Or. en

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 87
Lena Kolarska-Bobińska

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 numatyta 5 straipsnio 7 dalies c 
punkte.

Or. en
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Pakeitimas 88
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tik tais atvejais, kai pakraščio ir (arba) 
salų regionams ir jų aprūpinimui sukurti 
tranzitiniai energetikos infrastruktūros 
projektai netenka bendro intereso 
projektų statuso, vis dėlto turi būti 
užtikrintos šių regionų infrastruktūros 
jungtys su europiniu tinklu.

Or. it

Pakeitimas 89
Lena Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Pakeitimas 90
Michael Theurer

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 
valdžios institucijos, bendravimą;

Or. de

Pakeitimas 91
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

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,
regionų ir vietos valdžios institucijų ir 
autonominių sričių bei visų 
suinteresuotųjų šalių bendravimą;

Or. it

Pakeitimas 92
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) projekto rengėjus konsultuoja dėl 
projekto finansinio paketo;

Or. en
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Pakeitimas 93
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendro intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios nacionalinės svarbos statusas 
ir į šį jų statusą atsižvelgiama taikant 
leidimų išdavimo procedūras, jeigu ir taip, 
kaip šis statusas užtikrinamas nacionalinės 
teisės aktais, kurie taikomi atitinkamo tipo 
energetikos infrastruktūrai.

1. Bendro intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios nacionalinės svarbos statusas 
ir į šį jų statusą atsižvelgiama taikant 
leidimų išdavimo procedūras, turint 
galvoje poreikį pašalinti visas 
biurokratines kliūtis, trukdančias greitai 
įgyvendinti projektus, jeigu ir taip, kaip šis 
statusas užtikrinamas nacionalinės teisės 
aktais, kurie taikomi atitinkamo tipo 
energetikos infrastruktūrai.

Or. pt

Pakeitimas 94
Michael Theurer

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 bei piliečiai, kuriems 
tos priemonės turėjo įtakos.

Or. de

Pakeitimas 95
Karima Delli
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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 šį nustatymą pripažįsta visos 
atitinkamos šalys, visų pirma, regioninės 
valdžios institucijos.

Or. en

Pakeitimas 96
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 97
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į Direktyvos 92/43/EB 6 
straipsnio 4 dalyje ir Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje 

Išbraukta.
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nagrinėjamą poveikį aplinkai, bendro 
intereso projektai laikomi viešo intereso 
projektais ir gali būti laikomi viršesnio 
viešojo intereso projektais, jei tenkinamos 
visos šiose direktyvose numatytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta, nes tai perteklinė informacija.

Pakeitimas 98
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija turėtų pateikti nuomonę pagal 
Direktyvą 92/43/EB, ji ir pagal 9 straipsnį 
nustatyta kompetentinga institucija turi 
užtikrinti, kad sprendimas, ar projektas yra 
viršesnio viešojo intereso projektas, būtų 
priimtas per laikotarpį, nustatytą pagal 11 
straipsnio 1 dalį.

Jei Komisija turėtų pateikti nuomonę pagal 
Direktyvą 92/43/EB, ji ir pagal 9 straipsnį 
nustatyta kompetentinga institucija turi 
stengtis užtikrinti, kad sprendimas, ar 
projektas yra viršesnio viešojo intereso 
projektas, būtų priimtas per laikotarpį, 
nustatytą pagal 11 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 99
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) taikydama integruotą schemą: 
kompetentingos institucijos priimtas 
bendrasis sprendimas yra vienintelis 
privalomas sprendimas, kuris priimamas 
taikant teisės aktų nustatytą leidimų 
išdavimo procedūrą. Jeigu kitos institucijos 

(a) taikydama integruotą schemą: 
kompetentingos institucijos priimtas 
bendrasis sprendimas yra vienintelis 
privalomas sprendimas, kuris priimamas 
taikant teisės aktų nustatytą leidimų 
išdavimo procedūrą. Jeigu kitos institucijos 
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yra susijusios su projektu, pastarosios, 
atsižvelgdamos į nacionalinius teisės aktus, 
gali pareikšti savo nuomonę, kuri 
naudojama taikant procedūrą ir į kurią 
atsižvelgia kompetentinga institucija;

yra susijusios su projektu, pastarosios, 
atsižvelgdamos į nacionalinius teisės aktus, 
pareiškia savo nuomonę, kuri naudojama 
taikant procedūrą ir į kurią atsižvelgia 
kompetentinga institucija;

Or. en

Pakeitimas 100
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) taikydama koordinuotą tvarką: 
bendrasis sprendimas gali apimti įvairius 
pavienius privalomus sprendimus, kuriuos 
priima kompetentinga institucija ir kitos 
susijusios institucijos. Kompetentinga 
institucija kiekvienu konkrečiu atveju 
nustato pagrįstą galutinį terminą, per kurį 
turi būti priimami pavieniai sprendimai. 
Kompetentinga institucija gali priimti 
pavienį sprendimą kitos atitinkamos 
nacionalinės institucijos vardu, jeigu ši
sprendimo nepriima iki galutinio termino ir 
jeigu pakartotinė analizė parodo, kad
vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. 
Kompetentinga institucija gali panaikinti 
pavienį kitos nacionalinės institucijos 
sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis 
sprendimas nepakankamai pagrįstas 
įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama 
institucija. Kompetentinga institucija 
užtikrina, kad būtų laikomasi 
tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų susijusių reikalavimų ir turi 
tinkamai pagrįsti savo sprendimą, ir jį bei 
pagrindimą, įskaitant susijusius įrodymus, 
padaro prieinamą visuomenei.

Or. en
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Pakeitimas 101
Lena Kolarska-Bobińska

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 joms būtų teikiama pirmenybė 
administracinių procedūrų atvejais arba 
nagrinėjant teisme.

Or. en

Pakeitimas 102
Lena Kolarska-Bobińska

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 
nurodyta informacija.

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 
nurodyta informacija. Projekto rengėjas 
informuoja apie bet kokius svarbius 
patvirtinto kompetentingos institucijos 
sumanymo, kurį gali reikėti keisti, 
pakeitimus.

Or. en
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Pakeitimas 103
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 104
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu projektai galėtų padaryti didelį 
žalingą poveikį vienoje ar daugiau 

6. Jeigu projektai galėtų padaryti didelį 
žalingą poveikį vienoje ar daugiau 
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kaimyninių valstybių narių ir jeigu 
taikomas Direktyvos 85/337/EEB 7 
straipsnis ir Espo konvencija, atitinkama 
informacija pateikiama kaimyninės 
valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai 
institucijai. Kaimyninės (-ų) valstybės (-ių) 
narės (-ių) kompetentinga institucija 
nurodo, ar ji pageidauja dalyvauti 
atitinkamoje viešų konsultacijų 
procedūroje.

kaimyninių valstybių narių ir jeigu 
taikomas Direktyvos 2001/42/EB 7 
straipsnis ir Direktyvos 85/337/EEB 7 
straipsnis arba Espo konvencija, 
atitinkama informacija pateikiama 
kaimyninės valstybės (-ių) narės (-ių) 
kompetentingai institucijai. Kaimyninės (-
ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentinga 
institucija nurodo, ar ji pageidauja 
dalyvauti atitinkamoje viešų konsultacijų 
procedūroje.

Or. en

Pakeitimas 105
Lena Kolarska-Bobińska

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, kaip nustatyta susijusios valstybės 
narės teisės aktuose, visą publikavimą, 
platinimą, regionų ir miestų laikraščius, 
kuriuose nurodomi galimi projekto 
maršrutai, kaip nustatyta VI priedo 4 
dalies a punkte.

Or. en

Pakeitimas 106
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies a punktą per vieną mėnesį 2. Pagal 1 dalies a punktą per vieną mėnesį 
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nuo leidimų išdavimo proceso pradžios 
kompetentinga institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis 
institucijomis, nustato informacijos, kurią 
teikdamas paraišką dėl bendrojo sprendimo 
turi pateikti projekto rengėjas, turinį ir 
išsamumo lygį. Nustatant šiuos duomenis 
remiamasi VI priedo 1 dalies e punkte 
nurodytu kontroliniu sąrašu. Šiuo tikslu 
surengiamas bent vienas kompetentingos 
institucijos ir projekto rengėjo ir, jeigu 
kompetentinga institucija laiko esant 
reikalinga, kitų institucijų ir susijusių 
suinteresuotųjų šalių posėdis. Ne vėliau nei 
po vieno mėnesio nuo posėdžio parengiami 
išsamūs paraiškos metmenys, į kuriuos 
įtraukiami šio posėdžio rezultatai, o 
metmenys nusiunčiami projekto rengėjui ir 
paskelbiami viešai.

nuo leidimų išdavimo proceso pradžios 
kompetentinga institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis 
institucijomis, nustato informacijos, kurią 
teikdamas paraišką dėl bendrojo sprendimo 
turi pateikti projekto rengėjas, turinį ir 
išsamumo lygį. Nustatant šiuos duomenis 
remiamasi VI priedo 1 dalies e punkte 
nurodytu kontroliniu sąrašu. Šiuo tikslu 
surengiamas bent vienas kompetentingos 
institucijos, projekto rengėjo ir kitų 
institucijų ir susijusių suinteresuotųjų šalių 
posėdis. Ne vėliau nei po vieno mėnesio 
nuo posėdžio parengiami išsamūs 
paraiškos metmenys, į kuriuos įtraukiami 
šio posėdžio rezultatai, o metmenys 
nusiunčiami projekto rengėjui ir 
paskelbiami viešai.

Or. de

Pakeitimas 107
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalies a punktą per vieną mėnesį 
nuo leidimų išdavimo proceso pradžios 
kompetentinga institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis 
institucijomis, nustato informacijos, kurią 
teikdamas paraišką dėl bendrojo sprendimo 
turi pateikti projekto rengėjas, turinį ir 
išsamumo lygį. Nustatant šiuos duomenis 
remiamasi VI priedo 1 dalies e punkte 
nurodytu kontroliniu sąrašu. Šiuo tikslu 
surengiamas bent vienas kompetentingos 
institucijos ir projekto rengėjo ir, jeigu 
kompetentinga institucija laiko esant 
reikalinga, kitų institucijų ir susijusių 
suinteresuotųjų šalių posėdis. Ne vėliau nei 
po vieno mėnesio nuo posėdžio parengiami 

2. Pagal 1 dalies a punktą per vieną mėnesį 
nuo leidimų išdavimo proceso pradžios 
kompetentinga institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kitomis susijusiomis 
institucijomis, nustato informacijos, kurią 
teikdamas paraišką dėl bendrojo sprendimo 
turi pateikti projekto rengėjas, turinį ir 
išsamumo lygį. Nustatant šiuos duomenis 
remiamasi VI priedo 1 dalies e punkte 
nurodytu kontroliniu sąrašu. Šiuo tikslu 
surengiamas bent vienas kompetentingos 
institucijos ir projekto rengėjo ir kitų 
institucijų ir susijusių suinteresuotųjų šalių 
posėdis. Ne vėliau nei po vieno mėnesio 
nuo posėdžio parengiami išsamūs 
paraiškos metmenys, į kuriuos įtraukiami 
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išsamūs paraiškos metmenys, į kuriuos 
įtraukiami šio posėdžio rezultatai, o 
metmenys nusiunčiami projekto rengėjui ir 
paskelbiami viešai.

šio posėdžio rezultatai, o metmenys 
nusiunčiami projekto rengėjui ir 
paskelbiami viešai.

Or. it

Pakeitimas 108
Nuno Teixeira

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

Or. pt

Pakeitimas 109
Giommaria Uggias

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) institucijas, suinteresuotąsias šalis ir 
visuomenę, kuri turi būti įtraukta;

Or. it

Pakeitimas 110
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas



PE488.022v02-00 46/75 AM\901813LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. bg

Pakeitimas 111
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pavienius procedūrų etapus ir jų 
trukmę;

(c) pavienius procedūrų etapus, jų trukmę
ir susijusias investicijas;

Or. pt

Pakeitimas 112
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 113
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per vieną mėnesį nuo paraiškos 
dokumentų gavimo dienos kompetentinga 
institucija, jeigu reikia, pateikia projekto 
rengėjui kitą prašymą pateikti trūkstamą 
informaciją; šis prašymas gali būti susijęs 
tik su išsamios paraiškos metmenyse 
nustatytais dalykais. Per vieną mėnesį nuo 
visų paraiškos dokumentų gavimo dienos 
kompetentinga institucija raštu priima 
paraišką. Vėliau prašymai pateikti 
papildomos informacijos gali būti teikiami 
tik tuo atveju, jeigu jie pateisinami 
naujomis aplinkybėmis ir jeigu juos 
tinkamai paaiškina kompetentinga 
institucija.

5. Per vieną mėnesį nuo paraiškos 
dokumentų gavimo dienos kompetentingos 
institucijos, įskaitant regionines, jeigu 
nusprendžia, kad tai reikalinga, pateikia 
projekto rengėjui kitą prašymą pateikti 
trūkstamą informaciją; šis prašymas gali 
būti susijęs ir su išsamios paraiškos 
metmenyse nenustatytais dalykais, kurie 
turi būti išnagrinėti. Per vieną mėnesį nuo 
visų paraiškos dokumentų gavimo dienos 
kompetentinga institucija raštu priima 
paraišką. Vėliau prašymai pateikti 
papildomos informacijos gali būti teikiami 
tik tuo atveju, jeigu jie pateisinami 
naujomis aplinkybėmis ir jeigu juos 
tinkamai paaiškina kompetentinga 
institucija.

Or. it

Pakeitimas 114
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

neigiamą tranzitinio servituto poveikį), o 
šias sąnaudas padengia tinklo naudotojai 
mokėdami už tinklo prieigą nustatytus 
tarifus.

Or. it

Pakeitimas 115
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) projekte dalyvaujančių atskirų 
regionų investicijų poveikio vertinimą, 
kuriame būtų nurodoma, kaip 
infrastruktūra padės padidinti regionų 
konkurencingumą.

Or. pt

Pakeitimas 116
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priėmus pirmųjų dešimties metų tinklų 
kūrimo planus remiantis 12 straipsnio 7 
dalyje nurodyta metodika, į 13 straipsnio 
4 dalies pirmos pastraipos a punktą bus 
įtraukiama atnaujinta EPSOT 
ekonominės naudos analizės rezultatų 
versija, pagrįsta nuo jos paskelbimo 
padarytais pokyčiais. Projekto rengėjas (-
ai) i į savo EPSOT ekonominės naudos 
analizės rezultatus taip pat gali įtraukti 
savo pastabas arba papildomus duomenis, 
kurie nepateikti EPSOT analizėje.
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Or. en

Pakeitimas 117
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

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:

Or. en

Pakeitimas 118
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) į projektą investuoto kapitalo 
papildomos grąžos užtikrinimo taisykles; 
arba

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 119
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimas 120
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Pakeitimas 121
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Pakeitimas 122
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak
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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:

Or. en

Pagrindimas

Nelogiška į finansinę paramą neįtraukti naftos vamzdynų.

Pakeitimas 123
Karima Delli

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 aplinkosaugine ir 
socialine nauda, tiekimo saugumu, 
solidarumu ar naujovėmis; ir

Or. en
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Pakeitimas 124
Dimitar Stoyanov

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, paskolas arba 
paskolų garantijas 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.

Or. bg

Pakeitimas 125
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tausaus energijos vartojimo ir 
paskirstytos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamybos integravimo 
veiksmingai padedantiems siekti 
projektams teikiama bent du trečdaliai 
turimos energetikos infrastruktūros 
projektų paramos.

Or. en

Pakeitimas 126
Nuno Teixeira
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirmos pastraipos 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.

Or. pt

Pakeitimas 127
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Informacija apie dabartinį 
prioritetinių projektų sąrašą, sprendimų 
priėmimo etapų ir regionų grupių 
susitikimų datų ir darbotvarkių peržiūrą, 
vėliau viešai skelbiami protokolai ir visi 
sprendimai.

Or. en

Pakeitimas 128
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvienam bendro intereso projektui 
skiriama bendro pobūdžio reguliariai 
atnaujinama informacija, įskaitant 
geografinę informaciją;

(a) kiekvienam bendro intereso projektui 
skiriama bendro pobūdžio reguliariai 
atnaujinama informacija apie atitinkamas 
teritorijas, įskaitant geografinę (GIS 
duomenis), kartografinę ir socialinę 
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ekonominę (ypač demografinę)
informaciją;

Or. it

Pakeitimas 129
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pakeitimas 130
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos 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 
susijusiuose regionuose daromos 
investicijos.

Or. pt

Pakeitimas 131
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos c c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pakeitimas 132
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 133
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 

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

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.

Or. en

Pakeitimas 134
Nuno Teixeira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Atokiausių regionų jungtys („POSEI 
atokiausių regionų – elektros jungtys“): 
didesnis regionų tvarumas ir didesnis 
energijos veiksmingumas, būtent siekiant 
integruoti elektros energiją iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių.
Susijusios valstybės narės: visos 
atokiausius regionus turinčios valstybės 
narės.

Or. pt

Pakeitimas 135
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Atokus dujų koridoriaus regionas 
(„POSEI atokiausių regionų jungtys –
dujoms“): infrastruktūra, skirta dujų 
perdavimui atokiuose regionuose 
palengvinti, padidinti dujų tiekimo 
įvairinimą.
Susijusios valstybės narės: visos 
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atokiausius regionus turinčios valstybės 
narės.

Or. pt

Pakeitimas 136
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 11 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 137
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

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

Or. en

Pakeitimas 138
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. SALŲ ENERGETIKOS SISTEMŲ 
OPTIMIZAVIMAS

Or. pt

Pakeitimas 139
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) keičiamos išsiurbimo laikymo 
sistemos, sujungtos su geoterminės 
energijos naudojimu, pirmiausia, atskirtų 
salų sistemose.

Or. pt

Pakeitimas 140
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, regionų ir vietos valdžios 
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 
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sektoriaus EPSOT.

Or. de

Pakeitimas 141
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 142
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti
regioniniu lygiu pagal Direktyvos 

(1) II priedo 1 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektros energijos 
projektų atveju kiekvieną grupę sudaro 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, vietos ir regioninių valdžios 
institucijų, perdavimo sistemos operatorių 
atstovai, įsipareigoję bendradarbiauti 
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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.

regioniniu lygiu pagal Direktyvos 
2009/72/EB 6 straipsnį ir Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 12 straipsnį, projekto 
rengėjai ir kitos suinteresuotosios šalys, 
įskaitant gamintojus, skirstymo sistemų 
operatorius, tiekėjus ir aplinkos apsaugos 
organizacijas ir vartotojus atstovaujančias 
organizacijas, su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
elektros energijos sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pakeitimas 143
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 144
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 dalies 1 punkto pirma pastraipa
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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, 
vietos ir regioninių institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal
Direktyvos 2009/72/EB 6 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 714/2009 12 
straipsnį, taip pat su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
elektros energijos sektoriaus EPSOT.

Or. en

Pakeitimas 145
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies 
dioksido 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 projektų atveju kiekvieną grupę 
sudaro valstybių narių (ir projekte 
dalyvaujančių regionų bei autonominių 
sričių) atstovai, su kiekvienu I priede 
nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, ir Komisija.

Or. it

Pakeitimas 146
Karima Delli

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 147
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 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.

Or. en

Pakeitimas 148
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Atsižvelgdama į tai, kas būtina I priede 
nurodytam atitinkamam prioritetui 
įgyvendinti, kiekviena grupė kviečia ES 
kandidačių ir galimų kandidačių šalių 

(3) Atsižvelgdama į tai, kas būtina I priede 
nurodytam atitinkamam prioritetui 
įgyvendinti, kiekviena grupė kviečia ES 
kandidačių ir galimų kandidačių šalių 



AM\901813LT.doc 63/75 PE488.022v02-00

LT

nacionalinių administracijų ir reguliavimo 
institucijų atstovus, projekto rengėjus ir 
perdavimo sistemos operatorius, Europos 
ekonominės erdvės ir Europos laisvosios 
prekybos asociacijos valstybes nares, 
Energijos Bendrijos institucijas ir įmones, 
Europos Kaimynystės politikos šalis ir 
šalis, su kuriomis Sąjunga yra užmezgusi 
konkretų bendradarbiavimą energetikos 
srityje.

nacionalinių administracijų ir reguliavimo 
institucijų atstovus, projekto rengėjus, 
aplinkos apsaugos organizacijas ir 
perdavimo sistemos operatorius, Europos 
ekonominės erdvės ir Europos laisvosios 
prekybos asociacijos valstybes nares, 
Energijos Bendrijos institucijas ir įmones, 
Europos Kaimynystės politikos šalis ir 
šalis, su kuriomis Sąjunga yra užmezgusi 
konkretų bendradarbiavimą energetikos 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 149
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Kiekviena grupė konsultuojasi su 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus ir vartotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis ir 
aplinkos apsaugos organizacijomis. Jeigu 
siekiant įvykdyti jos užduotis būtina, grupė 
organizuoja svarstymą ar konsultacijas.
Grupė reguliariai ir išsamiai informuoja 
visuomenę apie savo svarstymų padėtį ir 
rezultatus, ir prieš pateikiant savo siūlomą 
sąrašą, surengia posėdį arba konsultaciją, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 4 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 150
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 dalies 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Kiekviena grupė konsultuojasi su 
atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant gamintojus, paskirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus ir vartotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis ir 3
straipsnio 2 dalyje nustatytų užduočių 
atveju – aplinkos apsaugos 
organizacijomis. Jeigu siekiant įvykdyti jos 
užduotis būtina, grupė gali organizuoti 
svarstymą ar konsultacijas.

Or. en

Pagrindimas

Klaida tekste

Pakeitimas 151
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 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.

Or. en

Pagrindimas

Klaida tekste
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Pakeitimas 152
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

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 153
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 154
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) dujų perdavimo sektoriuje –
įgyvendinant projektą, investuojama į 
srautų priešinga kryptimi pajėgumus arba 
dujų perdavimo per atitinkamos valstybės 
narės sieną (-as) gebėjimas pakinta bent 10 
%, palyginti su padėtimi iki projekto 
objekto atidavimo eksploatuoti;

(c) dujų perdavimo sektoriuje –
įgyvendinant projektą, investuojama į 
srautų priešinga kryptimi pajėgumus arba 
dujų perdavimo per atitinkamos valstybės 
narės sieną (-as) gebėjimas pakinta bent 10 
%, palyginti su padėtimi iki projekto 
objekto atidavimo eksploatuoti, arba 
atokiausiame regione padaryta investicija;

Or. pt

Pakeitimas 155
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt
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Pakeitimas 156
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 157
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 2 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 

(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 
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susijusias ekstremalias oro sąlygas ir jų 
poveikį infrastruktūros atsparumui.

sąlygas ir jų poveikį infrastruktūros 
atsparumui.

Or. en

Pakeitimas 158
Karima Delli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tvarumas apskaičiuojamas įvertinant 
elektros tinklo infrastruktūros poveikį 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 159
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 3 dalies d punktas

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 ypatingų oro 
sąlygų pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 160
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 3 dalies d punktas

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

Or. en

Pakeitimas 161
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 priedo 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tvarumas įvertinamas remiantis 
infrastruktūros aplinkosaugine veikla ir 
perdavimo veiksmingumu ir jos 
aplinkosauginiu poveikiu.

Or. en

Pakeitimas 162
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 163
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 2 dalis

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, ir juo 
leidžiama naudotis visuomenei. Jei 
taikoma, Komisija ir agentūra užtikrina 
prieigą prie trečiųjų šalių būtinų 
komercinių duomenų.

Or. en

Pakeitimas 164
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 5 dalis

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 

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

laikotarpiu ir, eksploatacijos nutraukimo ir 
atliekų tvarkymo sąnaudas bei kitą su 
aplinkosauga susijusį poveikį. Metodikoje 
pateikiamos gairės dėl atliekant 
apskaičiavimus taikytinų diskonto normų.

Or. en

Pakeitimas 165
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Klaida tekste

Pakeitimas 166
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) būsimoms investavimo į naujus elektros 
energijos gamybos ir perdavimo 
pajėgumus sąnaudoms projekto 
įgyvendinimo techniniu laikotarpiu;

(c) būsimoms investavimo į naujus elektros 
energijos gamybos ir perdavimo 
pajėgumus sąnaudoms projekto 
įgyvendinimo techniniu laikotarpiu, darant 
prielaidas apie būsimas išlaidas remiantis 
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tuo, kad Sąjungos tikslai ir tikslas 
sumažinti jos energetikos sistemos anglies 
dioksido išmetimą sėkmingai įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 167
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 6 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) ekosistemos paslaugų bendriesiems 
nuostoliams arba pelnui.

Or. en

Pakeitimas 168
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

poveikis aplinkai, visų pirma įtraukiant 
išorės sąnaudas, pvz., susijusias su
grynuoju pelnu arba ekosistemos funkcijų 
praradimu, išmetamosiomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis ir 
įprastiniais į orą išmetamais teršalais arba 
tiekimo saugumu.

Or. en

Pakeitimas 169
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 2 dalies 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 susijusias nacionalines, 
regionines ir vietos institucijas, 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.

Or. en

Pakeitimas 170
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Bendro intereso projekto poveikį (a) Bendro intereso projekto poveikį 
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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.

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 ne vėliau kaip 
prasidedant leidimų išdavimo procesui. 
Jeigu reikia, kompetentinga institucija 
aktyviai remia veiksmus, kurių imasi 
projekto rengėjas.

Or. de

Pakeitimas 171
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 2 dalies 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 vietos, regionines ir 
nacionalines institucijas, žemės savininkus 
ir greta teritorijos, kurioje įgyvendinamas 
projektas, gyvenančius piliečius, plačiąją 
visuomenę ir jų asociacijas, organizacijas 
ar grupes, nuolat informuojamos ir su 
jomis atvirai bei skaidriai tariamasi 
pirmaisiais projekto įgyvendinimo etapais. 
Jeigu reikia, kompetentinga institucija 
aktyviai remia veiksmus, kurių imasi 
projekto rengėjas.

Or. en

Pakeitimas 172
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 173
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 priedo 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 6 priedo 4 dalies c punkte nurodyti 
posėdžiai vyksta tokioje vietoje ir tokiu 
laiku, kad galėtų dalyvauti daugiausia 
suinteresuotųjų šalių. Kompetentinga 
institucija gali projekto rengėjų reikalauti 
palengvinti suinteresuotųjų šalių, kurios 
priešingu atveju negalėtų dalyvauti dėl 
finansinių ar kitų priežasčių, dalyvavimo 
sąlygas.

Or. en


