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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įvadas

Siekiant Sąjungos energetikos politikos tikslų dėl konkurencingumo, tvarumo ir tiekimo 
saugumo1, reikia dėti daug pastangų, kad būtų modernizuota ir išplėsta ne tik Europos 
transporto, bet ir energetikos infrastruktūra, ir užbaigta kurti vidaus energijos rinka, kuri duos 
naudos ES transporto sektoriui. Komisijos pasiūlymu visų pirma siekiama įdiegti tinkamas 
procedūras ir nustatyti taisykles šiuo tikslu.

Dar 2010 m.2 Komisija paragino kurti naują ES energetikos infrastruktūros politiką, kad būtų 
koordinuojama ir optimizuojama tinklo plėtra, pabrėždama, kad reikia pakeisti esamą 
transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) politiką veiksmingesne reguliavimo sistema, turint 
mintyje valstybių narių solidarumą.

2011 m. birželio mėn. Komisija priėmė komunikatą dėl būsimos daugiametės finansinės 
programos (2020–2020 m.)3, kuriame siūloma sukurti Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę, kuri padėtų užbaigti kurti energetikos, transporto ir skaitmeninio tinklo prioritetines 
infrastruktūras, ir šiai priemonei skirti bendrą 40 mlrd. EUR fondą, iš kurių 9,1 mlrd. EUR 
būtų skirta energetikai.

Remdamasis, kiek tai susiję su šiuo pasiūlymu, savo kompetencijos sritimi, TRAN komitetas 
norėtų pabrėžti, jog labai naudinga kurti sinergiją, kai įgyvendinami ES transporto 
infrastruktūros (TEN-T) ir energetikos infrastruktūros projektai, siekiant koordinuoti, kai 
įmanoma, transporto ir energetikos infrastruktūros projektus ir supaprastinti bendriems 
energetikos ir transporto koridoriams taikomas administracines, leidimų ir aplinkos apsaugos 
procedūras.

Kiti su transportu susiję pasiūlymo aspektai susiję su tuo, kaip nafta, dujos ir elektra yra 
tiekiami į ES ir jos viduje: labai svarbu, kad nafta ir dujos būtų gabenamos ir laivais, keliais ir 
geležinkeliais – šioje srityje transporto politikos pokyčiai gali būti labai svarbūs.

80 proc. importuojamos neapdorotos naftos į ES gabenama tanklaiviais. Labai svarbus ES 
vidaus naftos transportavimo tinklo aspektas yra tai, kad vakarų Europa naftotiekiu sujungta 
su svarbiausiais Europos uostais, o daugumai naftos perdirbimo gamyklų centrinėje ir rytų 
Europoje (ES 12) nafta tiekiama per naftotiekių sistemą „Družba“ iš Rusijos (apie 60 mln. 
tonų per metus). Vakarų ir rytų Europos tinklai menkai sujungti. Taip yra todėl, kad rytų 
Europos naftotiekių infrastruktūra suprojektuota ir pastatyta šaltojo karo metu. Be to, tikimasi, 
kad tose šalyse, priešingai nei ES 15, naftos paklausa nuo 2010 iki 2020 m. išaugs 7,8 proc. ir 
apskritai nafta ir toliau sudarys labai svarbią įvairių ES energijos šaltinių dalį ir po tos datos.
Tai primygtinai skatina plėtoti naftotiekių infrastruktūrą, siekiant užtikrinti tiekimo saugumą 
centrinėje ir rytų Europoje.

Naftos transportavimas kelia didelę grėsmę aplinkai. Nutrūkus tiekimui sistemoje „Družba“, 

                                               
1 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos išvados.
2 Žr. COM (2010) 677.
3 Žr. COM(2011) 500/I final ir COM(2011) 500/II final (Politikos dokumentai).
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nedidelės alternatyvios tiekimo galimybės Baltijos jūros regione, Juodojoje jūroje ir Turkijos 
sąsiauriuose, kurių aplinka labai jautri, nulemtų didelį tanklaivių eismo suintensyvėjimą, kuris 
keltų didelį susirūpinimą dėl galimo avarijų ir naftos išsiliejimo pavojaus. Kiekvieną mėnesį 
Baltijos jūros vandenis perplaukia 3500–5000 laivų. Iki 25 % šių laivų yra tanklaiviai, 
gabenantys maždaug 170 mln. tonų naftos per metus. Be to, kad būtų sumažinta naftos 
išsiliejimo grėsmė, dėl tanklaivių eismo sumažėjimo taip pat sumažėtų ir išmetamųjų CO2 ir 
NOx teršalų kiekis.

Gamtinėms dujoms taip pat tenka svarbus vaidmuo ES su transportavimu susijusioje 
energetikos srityje, nes tai tvarus ir mažai teršalų išmetantis energijos šaltinis, kuris teikia 
švarią energiją elektros gamybai (ypač bendrajai šilumos ir elektros energijos gamybai), kurią 
galima lengvai panaudoti ir transporto poreikiams.  Tiesiogiai dujas galima panaudoti švaraus 
transporto tikslais – jas galima naudoti kaip kurą (LNG arba CNG). Sykiu ES labai 
priklausoma nuo gamtinių dujų importo, o šis labai priklausomas nuo infrastruktūros.

Augantį energijos poreikį gali padėti tenkinti didesnis LNG ir CNG vartojimas. Atitinkamai 
turėtume geriau ir veiksmingiau naudoti esamus ir planuojamus energetikos infrastruktūros 
tinklus.

Siekiant užbaigti kurti vidaus dujų rinką, ES turėtų apsirūpinti tinkama gamtinių dujų 
infrastruktūra. Reikia sukurti naujus tiekiamų dujų transportavimo pajėgumus, valstybių narių 
infrastruktūros jungtis, taip pat naujus saugojimo ir pakartotinio dujinimo įrengimus. Reikia 
imtis veiksmų, kad būtų pašalinti esami investicijų trūkumai, sykiu stiprinant ir plėtojant 
nacionalinius transportavimo tinklus. Naujose gairėse taip pat turėtų būti aptariamas 
energetinių salų ir trūkstamų jungčių tarp nacionalinių gamtinių dujų rinkų klausimas, kuris 
aiškiai iškyla tokiuose regionuose kaip Baltijos regionas ir centrinė bei rytų Europa.

Pasiūlymai

Remiantis tuo, kas išdėstyta, siūloma:

(1) skatinti ES transporto ir energetikos sričių infrastruktūros projektų sinergiją, be kita ko, 
skatinant kompetentingas institucijas išduoti bendrus leidimus, įskaitant aplinkosaugos sritį;

(2) toliau plėtoti esamą naftotiekių tinklą ES, siekiant gerinti ES 12 ir ES 15 infrastruktūros 
jungtis ir užtikrinti naftos tiekimo saugumą ES 12 regione;

(3) sumažinti tanklaivių keliamą galimą aplinkosauginių nelaimių pavojų;

(4) propaguoti regioninių LNG terminalų vaidmenį, ypatingą dėmesį skiriant laivų krovai, 
geležinkelių ir sunkvežimių transportui;

(5) skatinti gamtinių dujų, kaip tvaraus energijos šaltinio, vaidmenį;

(6) siekti rinkos integracijos ir nutraukti energijos rinkų izoliaciją;

(7) remti ES tikslus, susijusius su patikimais ir lanksčiais nacionaliniais transportavimo 
tinklais.
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PAKEITIMAI

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) reikėtų atsižvelgti į atokiausių 
regionų energetinę autonomiją ir 
energijos tiekimą, nes dėl jų 
geomorfologinių ypatybių ir padėties tai 
yra iššūkis, visų pirma nustatant bendro 
intereso projektus, nes šie regionai ypač 
gera vieta energijai iš atsinaujinančiųjų 
išteklių išgauti, o tai yra esminė sąlyga 
siekiant ES energetikos ir kovos su 
klimato kaita politikos tikslų;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) įvertinus dabartinę TEN-E sistemą 
aiškiai nustatyta, kad vykdant šią politiką 
buvo pasiekta tam tikrų teigiamų rezultatų, 
visų pirma pasirinktiems projektams 
suteiktas politinis išskirtinumas, tačiau 
politikai trūksta perspektyvos, ji nesutelkta 
pagrindiniams tikslams, nepakankamai 
lanksti, kad padėtų pašalinti nustatytus 
infrastruktūros trūkumus; šiomis 
aplinkybėmis pabrėžia, kad svarbu 
nustatyti galimus būsimus energijos 
paklausos ir pasiūlos trūkumus;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant didinti tiekimo saugumą 
visoje Sąjungoje, reikia, kad Sąjungos 
vidaus naftotiekių tinklas būtų labiau 
integruotas, sujungiant vakarinius ir 
rytinius regionus;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) siekiant užtikrinti tiekimo saugumą 
visoje ES, turi būti toliau plečiamos 
jungtys tarp vakarinių, rytinių ir 
pietrytinių ES perdavimo tinklo ruožų;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) rizikingų naftos transportavimo 
priemonių, tokių kaip tanklaiviai, 
naudojimo mažinimas yra labai svarbus 
mažinant pavojų aplinkai, susijusį su 
naftos transportavimu;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant užtikrinti įtampos ir dažnio 
palaikymo stabilumą, ypatingą dėmesį 
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reikia skirti Europos elektros energijos 
tinklo stabilumui, nes keičiantis sąlygoms 
į sistemą patenka vis daugiau nepastovios 
atsinaujinančiosios energijos. Reikia 
papildomų mokslinių tyrimų, kad būtų 
galima naudojant pažangiuosius tinklus, 
kaupimo pajėgumus ir sumaniai derinant 
įvairias energijos rūšis sumažinti 
svyravimus, atsirandančius gaminant 
elektros energiją iš atsinaujinančiųjų 
išteklių;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) labai svarbu sukurti Sąjungai 
naudingas jungtis tarp jos turimų 
pajėgumų jūrose. Šiaurės jūroje, Baltijos 
jūroje ir Juodojoje jūroje esančių 
pajėgumų integracija yra labai svarbi 
kuriant Sąjungos energijos vidaus rinką;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) kad būtų atsižvelgta į didėjančią 
elektros energijos paklausą iki 2020 m., 
kuri bus dvigubai didesnė nei dujų 
paklausa, Sąjunga, siekdama užtikrinti 
nenutrūkstamą elektros energijos projektų 
finansavimą ir laikydamasi Sąjungos 
ilgalaikės energetikos politikos, turėtų 
skirti finansavimą šiems projektams, visų 
pirma transporto elektrifikavimo srities 
projektams;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekiant kurti sąveiką su didele 
Sąjungos pridėtine verte, turėtų būti 
skatinama bendradarbiauti įgyvendinant 
horizontaliuosius projektus energetikos ir 
transporto srityje;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Sąjungos energetikos ir transporto 
infrastruktūros srities projektų 
planavimas ir įgyvendinimas turėtų būti 
koordinuojamas, siekiant sukurti 
sinergiją, kai tai prasminga ekonominiu, 
techniniu ir aplinkosaugos požiūriu, 
tinkamai atsižvelgiant į atitinkamus 
saugumo aspektus;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) svarbu, kad kuriant energetikos 
infrastruktūros tinklus nebūtų padaryta 
jokios žalos Europos paveldui (meniniam, 
kultūriniam, turistiniam, aplinkos), kaip 
nurodyta Europos Parlamento 2011 m.
rugsėjo 27 d. rezoliucijoje dėl turistų 
lankomiausio žemyno – Europos (nauja 
turizmo politika)1, kurioje Parlamentas 
„ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
visų priemonių, reikalingų Europos 
paveldui ir turtui išsaugoti ateities 
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kartoms“;
_____________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0407.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) kompetentingos institucijos turėtų 
apsvarstyti, ar išduoti bendrus leidimus 
bendros svarbos projektams, kuriais būtų 
kuriama Sąjungos energetikos ir 
transporto srities projektų sinergija;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) planuojant įvairius transeuropinius 
tinklus, pirmenybė turėtų būti teikiama 
transporto, ryšių ir energetikos tinklų 
integracijai, kad jie užimtų kuo mažiau 
vietos, o siekiant sumažinti socialinį 
ekonominį ir finansinį poveikį bei poveikį 
aplinkai, reikia visuomet skatinti vėl 
naudoti esamus ir (arba) nenaudojamus 
tinklų ruožus;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) dėl projektų tarpvalstybinio 
pobūdžio reikia užtikrinti griežtus viešųjų 
konsultacijų terminus visose susijusiose 
valstybėse narėse, atsižvelgiant į, 
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inter alia, poreikį turėti visą atitinkamą 
informaciją susijusių valstybių narių 
kalbomis ir žinoti įvairias procedūras 
kiekvienoje valstybėje narėje, siekiant 
užtikrinti visų suinteresuotųjų subjektų 
(piliečių, savivaldybių, regionų ir kt.) 
visapusišką dalyvavimą;

Pagrindimas

Kaip ir transporto, didžiosios energetikos infrastruktūros dalies tarpvalstybinis pobūdis yra 
papildomas uždavinys viešųjų konsultacijų procedūrų srityje. Siekiant pašalinti šiuos 
sunkumus ir užtikrinti didesnį projektų pripažinimą nepakenkiant skubiems veiksmams, 
patariama griežtai nustatyti konsultacijų terminus dėl akivaizdžių poreikių, kylančių dėl 
skirtingų kalbų ir procedūrų kiekvienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) planuojant ir kuriant energetikos 
infrastruktūrą, ypač kai tai susiję su 
transporto tinklais, neturėtų būti 
numatoma gabenti angliavandenilio 
produktų per gyvenvietes arba netoli jų, 
kad būtų išvengta bet kokio pavojaus 
gyventojų saugumui;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR) 
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d.
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 

(29) įgyvendinant Europos energetikos 
programą ekonomikai gaivinti (EEPR) 
buvo įrodyta pridėtinė vertė – skiriant 
didelę Sąjungos finansinę pagalbą, kad 
būtų įmanoma įgyvendinti Europai 
svarbius projektus, padidėjo privatus 
finansavimas. 2011 m. vasario 4 d.
Europos Vadovų Taryba pripažino, kad 
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siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje 
finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas ir finansines 
priemones, taip įtraukiant naujų
investuotojų į energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir kartu 
užtikrinant kuo mažesnį įnašą iš Sąjungos 
biudžeto;

siekiant padidinti privatų finansavimą, kai 
kuriems energetikos infrastruktūros 
projektams gali tekti skirti šiek tiek lėšų iš 
valstybės finansų. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizę bei biudžeto 
apribojimus, būsimoje daugiametėje 
finansinėje programoje turėtų būti 
nustatyta tikslinė parama, skiriama 
naudojant dotacijas, finansines priemones
ir viešąsias garantijas, taip įtraukiant 
naujų investuotojų į energetikos 
infrastruktūros prioritetinius koridorius ir 
sritis ir kartu užtikrinant kuo mažesnį įnašą 
iš Sąjungos biudžeto;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) elektros energijos, dujų, anglies 
dioksido, taip pat energetikos 
infrastruktūros, siekiant sumažinti 
transporto išmetamą anglies dioksidą, 
plėtros ir steigimo 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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Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys 
vienas kitą;

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

Pagrindimas

Kaip numatyta Europos transporto politikos baltojoje knygoje, ES tikslas – sumažinti 
transporto išmetamą anglies dioksidą Europos Sąjungoje. Norint pasiekti šį tikslą būtina 
finansinė parama elektros energijos, vandenilio ir kitų šaltinių, padedančių mažinti išmetamų 
teršalų kiekį, infrastruktūros plėtrai ir jai kurti tiek miestų mazguose, tiek tolimiesiems 
reisams.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punkto 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daug intensyvesnio aprūpinimo mažą 
anglies dioksido kiekį išmetančiais 
elektros energijos įrenginiais, pvz., 
elektros energija varomos transporto 
priemonės, taikant pažangiąją technikos 
ir rinkos intervenciją;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) II priedo 3 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos 
transportavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šiuos tris 
konkrečius kriterijus:

(d) II priedo 3 dalyje nustatytoms 
kategorijoms priskiriamų naftos 
transportavimo projektų atveju projektas 
gerokai prisideda užtikrinant šiuos tris 
konkrečius kriterijus:

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

– tiekimo saugumo, sumažinant 
priklausomumą nuo vieno tiekimo šaltinio 
ar maršruto ir siekiant vis geresnio tinklų 
sujungimo;

– veiksmingo ir tvaraus išteklių naudojimo, – veiksmingo ir tvaraus išteklių naudojimo, 
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sumažinant aplinkai kylančią riziką; sumažinant aplinkai kylančią riziką, 
konkrečiai, sumažinant rizikingų naftos 
transportavimo priemonių, tokių kaip 
tanklaiviai, naudojimą;

– sąveikos; – sąveikos;

Pakeitimas 20

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, kai 
nacionalinės, vietos arba regionų valdžios 
institucijos yra nepajėgios laiku pasiekti 
susitarimo, Komisija gali ne ilgesniam nei 
vienerių metų laikotarpiui, kurį leidžiama 
du kartus pratęsti, paskirti Europos 
koordinatorių.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos koordinatorius pasirenkamas 
atsižvelgiant į jo arba jos patirtį, susijusią 
su tam tikromis užduotimis, kurios jam 
arba jai paskiriamos įgyvendinant tam tikrą 
(-us) projektą (-us).

3. Europos koordinatorius pasirenkamas 
atsižvelgiant į jo arba jos patirtį, susijusią 
su tam tikromis užduotimis, kurios jam 
arba jai paskiriamos įgyvendinant tam tikrą 
(-us) projektą (-us). Prieš paskyrimą 
Europos koordinatorius ar kandidatai į 
šias pareigas turi atsakyti į kompetentingo 
Europos Parlamento komiteto klausimus.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos laikytis 11 straipsnyje nustatytų 
galutinių terminų ir sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su bendro 
intereso projektų užbaigimu, valstybės 
narės per devynis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos imasi 
priemonių, kad būtų racionalizuotos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
Taikant šias priemones turi būti 
nepažeidžiami Sąjungos teisės aktuose 
nustatyti įpareigojimai.

Siekdamos laikytis 11 straipsnyje nustatytų 
galutinių terminų ir sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su bendro 
intereso projektų užbaigimu, valstybės 
narės per dvylika mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos imasi 
priemonių, kad būtų racionalizuotos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
Taikant šias priemones turi būti 
nepažeidžiami Sąjungos teisės aktuose 
nustatyti įpareigojimai.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei projektas kerta dviejų ar daugiau 
valstybių narių sienas, viešos konsultacijos 
pagal šio straipsnio 4 dalį kiekvienoje 
susijusioje valstybėje narėje 
organizuojamos ne vėliau nei po dviejų
mėnesių nuo pirmos viešos konsultacijos 
pradžios dienos vienoje iš šių valstybių 
narių.

5. Jei projektas kerta dviejų ar daugiau 
valstybių narių sienas, viešos konsultacijos 
pagal šio straipsnio 4 dalį kiekvienoje 
susijusioje valstybėje narėje 
organizuojamos ne vėliau nei po keturių
mėnesių nuo pirmos viešos konsultacijos 
pradžios dienos vienoje iš šių valstybių 
narių ir užtikrinama, kad jos vyktų šių 
valstybių oficialiomis kalbomis.

Pagrindimas

Kaip ir transporto, didžiosios energijos infrastruktūros dalies tarpvalstybinis pobūdis yra 
papildomas uždavinys pateikimo viešai konsultacijai požiūriu. Nepakenkiant veiksmų 
skubumui ir siekiant didesnio projektų pripažinimo patariama sugriežtinti konsultacijų 
terminus, jei projektai vykdomi kitose valstybėse.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

oficialiomis kalbomis internete lengvai 
prieinamą infrastruktūros skaidrumo 
platformą. Platformoje pateikiama ši 
informacija:

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) informacija apie atnaujintą bendro 
intereso projektų sąrašą;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) informacija apie regioninių grupių 
darbą, įskaitant informaciją apie sąsajas 
su regioninių grupių darbu.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies -10 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-10) Energijos šaltinius teikiančios 
infrastruktūros tinklas siekiant sumažinti 
transporto išmetamą anglies dioksidą:
Energiją teikiančios infrastruktūros 
tinklų, padedančių mažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį transporto sektoriuje 
(vandenilis, elektra varomos transporto 
priemonės, baterijų pakeitimas), plėtra ir 
įgyvendinimas tiek miestų mazguose, tiek 
transporto koridoriuose.
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Susijusios valstybės narės: visos.

Pagrindimas

Svarbu, kad į TEN-E gairių temines sritis būtų įtraukta energijos, padedančios sumažinti 
transporto išmetamą CO2, tiekimo infrastruktūros kūrimo ir įgyvendinimo sritis. Aiškus 
pavyzdys yra vandenilio įkrovimo stotys ar elektros baterijų pakeitimo sistema, kuri neseniai 
sulaukė paramos iš TEN-E fondų kaip novatoriškas projektas. (angl. Greening European 
Transportation Infraestructure for Electic Vehicles).

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) infrastruktūra, reikalinga energijai 
elektriniams ir hibridiniams varikliams 
tiekti;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto e b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) uosto įrenginiai, reikalingi laivams 
uostuose tiekti sausumoje pagamintą 
elektrą vietoj naudojant variklius laivuose 
pagamintos elektros energijos;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Kiekviena grupė internete skelbia 
savo posėdžių darbotvarkes ir protokolus.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) intensyvus aprūpinimas mažą anglies 
dioksido kiekį išmetančiais elektros 
energijos įrenginiais, pvz., elektros 
energija varomos transporto priemonės, 
taikant pažangiąją technikos ir rinkos 
intervenciją.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Veiksmingas ir tvarus išteklių 
naudojimas nustatomas įvertinant, kokiu 
mastu būtų naudojama jau esanti 
infrastruktūra ir prisidedama mažinant 
naštą aplinkai ir įtaką klimato kaitai ir su 
jomis susijusią riziką.

(c) Veiksmingas ir tvarus išteklių 
naudojimas nustatomas įvertinant, kokiu 
mastu būtų naudojama jau esanti 
infrastruktūra ir prisidedama mažinant 
naštą aplinkai ir įtaką klimato kaitai ir su 
jomis susijusią riziką, pavyzdžiui, 
pakeičiant rizikingas transportavimo 
priemones, tokias kaip tanklaiviai, mažiau 
rizikingų rūšių transportu.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) galimybes teikti pretenzijas 
atitinkamoms institucijoms ir tam 
tinkamas priemones.

Pagrindimas

Siekiant didesnio teisėtumo ir projektų pripažinimo svarbu patikslinti galimas kreipimosi į 
atitinkamas institucijas procedūras.
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