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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

Taip pat pasiūlyme reikėtų nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp ekonominio efektyvumo 
kriterijų, kurie labai svarbūs privatiems verslininkų, galiausiai finansuosiančių, rengsiančių ir 
valdysiančių energetikos infrastruktūrą, požiūriu ir finansinės paramos teikimo pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę būtinų sąlygų. Dėl to pateikti atitinkami pakeitimai, siekiant 
apibrėžti sąlygas, kurioms esant papildomą finansavimą galima pagrįsti bendru interesu ir 
nauda vartotojams nedarant žalos konkurencingumo principui.

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

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

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Šiame reglamente nustatomos 
transeuropinių energetikos tinklų plėtros 
nustatytu laiku ir jų sąveikos taisyklės 

(13) Šiame reglamente nustatomos 
transeuropinių energetikos tinklų plėtros 
nustatytu laiku ir jų sąveikos taisyklės 
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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 
nauda visai Sąjungai, t. y. užtikrinamas 
konkurencingumas ir ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda;

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 
nauda visai Sąjungai, t. y. užtikrinamas 
konkurencingumas ir ekonominė, socialinė 
ir teritorinė sanglauda. Siekiant šių tikslų, 
pasiūlyme skatinama atitinkamų leidimų 
išdavimo procedūros etapu rengti 
konsultacijas su procese dalyvaujančiomis 
regioninės valdžios institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Be to, valstybės narės skatinamos 
leidimų išdavimo proceso nuostatas taikyti 
kitiems bendro intereso projektams ir 
kitiems energetikos infrastruktūros 
projektams, jei tinka.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų būti skatinamos Europos geriausios patirties pavyzdžius naudoti ir 
kitiems projektams, kad būtų padidintas būtinos infrastruktūros veiksmingumas ir užkirstas 
kelias perkrovoms ir išvengta dviejų lygių sistemos atsiradimo.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dujų energetikos infrastruktūra apima SGD terminalus; siekiant nuoseklumo su II priedo 
1 dalyje esančiomis kategorijomis, pritaikomas apibrėžimas, kad būtų į tai atsižvelgta.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas
Reglamente daromos nuorodos į įvairias sąnaudų ir naudos analizes, tyrimus ir vertinimus. 
Reikia paaiškinimo ir atrodo, kad reikia apibrėžimo. Sąnaudų ir naudos analizė turėtų būti 
daroma bendru lygmeniu, o ne kiekvienam projektui atskirai.
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Dujų infrastruktūros projektai grindžiami tvirtais įsipareigojimais, kuriuos padaro rinkos 
šalys dėl rinkos bandymų ar nacionalinės reguliavimo institucijos. Tokių tvirtais 
įsipareigojimais jau grindžiamų projektų atžvilgiu kiekvienam projektui atskirai daroma 
sąnaudų ir naudos analizė iš esmės būtų dvigubas darbas.

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiekimo saugumo;

Or. en

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– planuojamos elektros gamybos įrangos 
integracijos į tinklą, ypač pabrėžiant 
atsinaujinančius energijos šaltinius;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Jeigu bendro intereso projekto objektas 
palyginti su įgyvendinimo planu, be 
pamatuoto pagrindimo, išskyrus svarbias 
priežastis, kurių negali kontroliuoti 
projekto rengėjas, vėluojamas atiduoti 
eksploatuoti daugiau nei dvejus metus:
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Or. en

Pakeitimas 8

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, ypač 
atitinkamos regioninės institucijos, 
kurioms tokie projektai daro poveikį.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) institucijas, suinteresuotąsias šalis ir 
visuomenę, kuri gali būti susijusi, ypač 
pabrėžiant atitinkamų regioninių 
institucijų, su kuriomis bus 
konsultuojamasi, nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 1. Per vieną mėnesį nuo šio reglamento 



PE486.214v01-00 8/17 PA\898140LT.doc

LT

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

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

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

41 straipsnio 8 dalį, Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 14 straipsnį ir Reglamento 
(EB) Nr. 715/2009 13 straipsnį šiam 
projektui būtų suteiktos atitinkamos 
paskatos.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti investavimo procesą energetikos infrastruktūros projektų rengime 
dalyvaujantiems privatiems verslininkams, reikėtų neapriboti galimų paskatų 14 straipsnio 
3 dalyje nurodytomis paskatomis ir taip pat reikėtų atsižvelgti į riziką, kad po infrastruktūros 
projektų įgyvendinimo gali padidėti veiklos išlaidos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 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 

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, paskolas ar paskolų užstatus
darbams pagal [Europos Parlamento ir 
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nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė,] nuostatas, jeigu jie 
įgyvendinami pagal 5 straipsnio 6 dalies b 
punkte nurodytą procedūrą ar atitinka šiuos 
kriterijus:

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

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

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 

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

įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
galimi investuotojai ar kreditoriai. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą dėl 
paskatų ir jų pagrindimo;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnio 2 dalyje nurodytiems bendro intereso projektams skirti pirmieji du kriterijai yra 
pakankamai sudėtingi, kad būtų galima atlikti teisingą ir protingą atranką. Todėl sprendimo 
dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo priėmimas neturėtų būti privalomas kriterijus.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) nuorodos į projektų rengėjų sukurtus 
projektų tinklalapius.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vakarų Europoje (angl. NSI 

(5) Šiaurės–Pietų dujų jungiamieji 
vamzdynai Vakarų Europoje (angl. NSI 
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West Gas): dujų srautams Šiaurės–Pietų 
kryptimis skirti jungčių pajėgumai Vakarų 
Europoje, siekiant dar labiau įvairinti 
tiekimo maršrutus ir padidinti trumpalaikio 
dujų tiekimo patikimumą.

West Gas): dujų srautams Šiaurės–Pietų 
kryptimis skirta dujų infrastruktūra
Vakarų Europoje, siekiant dar labiau 
įvairinti tiekimo maršrutus ir padidinti 
trumpalaikio dujų tiekimo patikimumą. 

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto pirma įtrauka

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 

II priedo 1 dalyje nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų elektros energijos projektų 
atveju kiekvieną grupę sudaro valstybių 
narių, nacionalinių reguliavimo institucijų, 
visų susijusių valstybių narių atitinkamų 
regioninių institucijų, perdavimo sistemos 
operatorių atstovai, įsipareigoję 
bendradarbiauti regioniniu lygiu pagal 
Direktyvos 2009/72/EB 6 straipsnį ir 
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nustatytu atitinkamu prioritetu susiję 
projekto rengėjai, Komisija, agentūra ir 
elektros energijos sektoriaus EPSOT.

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 23

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame reglamente turėtų būti pripažintas SGD terminalų ir požeminio saugojimo 
vaidmuo didinant vidaus energetikos rinkos lankstumą. Todėl saugojimo ir SGD 
operatoriams turėtų būti suteiktas oficialus BIP atrankos proceso ir sąnaudų ir naudos 
analizės suinteresuotųjų subjektų statusas. Todėl šie infrastruktūros operatoriai ir jiems 
atstovaujančios organizacijos turėtų turėti oficialų suinteresuotųjų subjektų statusą sudarant 
grupes, nes jie atstovauja saugojimo ir SGD operatoriams, kurie kartu yra ir projektų 
rengėjai.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nuoseklumo labui reikėtų įtraukti SGD terminalus, nes jie taip pat paminėti II priedo 
2 punkte.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
VI 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 nacionalines ir 
regionines 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


