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8.12.2015 A8-0341/21 

Pakeitimas 21 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pabrėžia, kad būtina įgyvendinti 

didesnį su energetika susijusių susitarimų 

skaidrumą, ir tai galima pasiekti 

sustiprinus Komisijos vaidmenį su 

energetika susijusiose derybose, kuriose 

dalyvauja viena ar daugiau valstybių 

narių ir trečiųjų šalių, visų pirma 

nustačius reikalavimą Komisijai dalyvauti 

visose derybose kaip stebėtojai, siekiant 

sustiprinti kiekvienos atskiros valstybės 

narės poziciją derybose su trečiosios šalies 

tiekėju tam, kad būtų sumažinta vieno 

tiekėjo piktnaudžiavimo dominuojančia 

padėtimi rizika; be to, pažymi, kad 

Komisija turėtų atlikti ex ante ir ex post 

vertinimus, visapusiškai atsižvelgdama į 

neskelbtiną komercinę informaciją, ir 

sudaryti teigiamų ir neigiamų susitarimų 

sąlygų sąrašą, pvz., eksporto draudimo, 

paskirties, „imk arba mokėk“ sąlygų, 

naftos kainomis grindžiamo dujų kainų 

indeksavimo arba sąlygų, kuriomis 

draudžiama trečiajai šaliai energijos 

tiekimą daryti priklausomą nuo leidimo 

lengvatinėmis sąlygomis ES naudotis 

energijos transporto infrastruktūra; 

atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 

Reglamento (ES) Nr. 994/2010/ES 

13 straipsnio 6 dalies a punktą valstybės 

narės, sudarydamos su trečiosiomis šalimis 

tarpvyriausybinius susitarimus, kurie gali 

turėti įtakos dujų infrastruktūros ir dujų 

21. pabrėžia, kad būtina įgyvendinti 

didesnį tarpvyriausybinių su energetika 

susijusių susitarimų, kuriuose dalyvauja 

daugiau kaip viena valstybė narė ir 

trečiosios šalys, skaidrumą; atkreipia 

dėmesį į tai, kad pagal Reglamento (ES) 

Nr. 994/2010/ES 13 straipsnio 6 dalies 

a punktą valstybės narės, sudarydamos su 

trečiosiomis šalimis tarpvyriausybinius 

susitarimus, kurie gali turėti įtakos dujų 

infrastruktūros ir dujų tiekimo vystymuisi, 

privalo apie tai informuoti Komisiją, kad 

pastaroji galėtų įvertinti tiekimo saugumo 

padėtį ES lygmeniu; 
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tiekimo vystymuisi, privalo apie tai 

informuoti Komisiją, kad pastaroji galėtų 

įvertinti tiekimo saugumo padėtį ES 

lygmeniu; ragina Komisiją persvarstant 

Dujų tiekimo saugumo reglamentą į 

komercines dujų tiekimo sutartis įtraukti 

griežtas ex ante vertinimo nuostatas; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Pakeitimas 22 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. pabrėžia, kad vadovaujantis Sprendimu 

994/2012/ES, kuriuo nustatomas keitimosi 

informacija apie tarpvyriausybinius 

valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos 

susitarimus mechanizmas, pasirašant 

būsimus tarpvyriausybinius energetikos 

susitarimus su trečiosiomis šalimis, reikia 

apie juos iš anksto informuoti Komisiją, 
kad būtų galima įsitikinti, jog jie atitinka 

ES teisės aktus, ypač trečiąjį energetikos 

teisės aktų rinkinį, ir nekelia grėsmės ES 

energijos tiekimo saugumui; atkreipia 

dėmesį į tai, kad toks aptarimas ir 

konsultacijos turi būti naudojamos kaip 

priemonė siekiant stiprinti ES valstybių 

narių ir įmonių derybines galias, kartu 
visapusiškai laikantis neskelbtinos 

komercinės informacijos principų; mano, 

kad toks aptarimas ir konsultacijos neturėtų 

daryti jokio poveikio susitarimų esmei ir 

turiniui, bet turėtų užtikrinti, kad šie 

susitarimai derėtų su visais atitinkamais 

Sąjungos teisės aktais ir kuo labiau 

atitiktų susijusių įmonių ir valstybių narių 

interesus; ragina Komisiją persvarstyti 

Sprendimą 994/2012/ES, siekiant 

atitinkamai sustiprinti informacijos 

mechanizmą ir padidinti Komisijos 

vaidmenį; 

22. pabrėžia, kad ateityje apie visus 

tarpvyriausybinius energetikos 

susitarimus su trečiosiomis šalimis būtina 

iš anksto informuoti Komisiją, 
vadovaujantis Sprendimu 994/2012/ES, 

kuriuo nustatomas keitimosi informacija 

apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir 

trečiųjų šalių energetikos susitarimus 

mechanizmas, siekiant įsitikinti, kad jie 

atitinka ES teisės aktus ir nekelia grėsmės 

ES energijos tiekimo saugumui; atkreipia 

dėmesį į tai, kad toks aptarimas ir 

konsultacijos turi būti visapusiškai 

laikomasi neskelbtinos komercinės 

informacijos principų; mano, kad toks 

aptarimas ir konsultacijos neturėtų daryti 

jokio poveikio susitarimų esmei ir turiniui; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Pakeitimas 23 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. ragina Komisiją imtis konkrečių 

veiksmų įgyvendinant priklausomybės nuo 

energijos importo mažinimo tikslą, stebėti 

importo įvairinimo mastą ir skelbti 

reguliarias šios srities pažangos ataskaitas; 

25. ragina valstybes nares imtis konkrečių 

veiksmų įgyvendinant priklausomybės nuo 

energijos importo mažinimo tikslą; ragina 

Komisiją stebėti importo įvairinimo mastą 

ir skelbti reguliarias šios srities pažangos 

ataskaitas; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Pakeitimas 24 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. mano, kad Sąjunga gali padidinti savo 

energetinį saugumą ir sumažinti 

priklausomybę nuo tam tikrų tiekėjų ir 

kuro rūšių didindama energijos vartojimo 

efektyvumą, taip pat kuo geriau 

panaudodama Europos energijos išteklius 

vadovaudamasi ES energetinio saugumo, 

aplinkos ir klimato srities tikslais, 

visuomenės sveikatos ir saugos teisės 

aktais, atsižvelgdama į valstybių narių 

ypatumus, susijusius su jų energijos rūšių 

deriniu, vengdama nereikalingos 

administracinės naštos ir laikydamasi 

proporcingumo principo; pabrėžia, kad iš 

esmės neturėtų būti diskriminuojamos 

jokios kuro rūšys ar technologijos, kurios 

prisideda prie energetinio saugumo ir 

kovos su klimato kaita tikslų; 

28. mano, kad Sąjunga gali padidinti savo 

energetinį saugumą ir sumažinti 

priklausomybę nuo tam tikrų tiekėjų ir 

kuro rūšių didindama energijos vartojimo 

efektyvumą, taip pat kuo geriau 

panaudodama Europos energijos išteklius 

vadovaudamasi sveikatos ir saugos teisės 

aktais, atsižvelgdama į valstybių narių 

ypatumus, susijusius su jų energijos rūšių 

deriniu, vengdama nereikalingos 

administracinės naštos ir laikydamasi 

proporcingumo principo; pabrėžia, kad iš 

esmės neturėtų būti diskriminuojamos 

jokios kuro rūšys ar technologijos, kurios 

prisideda prie energetinio saugumo ir 

kovos su klimato kaita tikslų; 

atsižvelgdamas į tai, mano, kad Komisija 

turėtų išnagrinėti galimus energetinio 

saugumo planų ir apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemos neatitikimus ir 

abipusio kainų mažinimo atvejus; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Pakeitimas 25 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. ragina Komisiją sudaryti palankesnes 

sąlygas veiksmingai panaudoti esamas ES 

finansavimo schemas, įskaitant Europos 

strateginių investicijų fondą, siekiant 

pritraukti investicijas pagrindiniams 

energetikos infrastruktūros projektams, 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 

efektyvaus energijos vartojimo, 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 

Europos vidaus pajėgumų plėtojimo 

srityse, siekiant įgyvendinti 2030 m. 

klimato ir energetikos srities tikslus, 

grindžiamus sąnaudų ir naudos kriterijais, 

kurie yra technologijų atžvilgiu neutralūs ir 

kuriuose pirmenybė teikiama išorės 

sąnaudų internalizavimui; 

29. ragina Komisiją sudaryti palankesnes 

sąlygas veiksmingai panaudoti visas 

esamas ES finansavimo schemas, įskaitant 

Europos strateginių investicijų fondą, 

siekiant pritraukti investicijas 

pagrindiniams moksliniams tyrimams ir 

inovacijoms efektyvaus energijos 

vartojimo, atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių ir Europos vidaus pajėgumų 

plėtojimo srityse, remiantis sąnaudų ir 

naudos kriterijais, kurie yra technologijų 

atžvilgiu neutralūs ir kuriuose pirmenybė 

teikiama išorės sąnaudų internalizavimui; 

mano, kad Komisija, siekdama šio tikslo, 

turėtų išsaugoti FPRD I numatytas 

išimtis, ir ragina Komisija susilaikyti nuo 

energijos bendrovių vadinimo 

finansinėmis bendrovėmis, kaip numatyta 

FPRD I; 

 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Pakeitimas 26 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. primena, kad energijos rinkos nuo 

finansų rinkų skiriasi dėl pagrindinio 

ilgalaikio turto, kuris energetikos sektoriuje 

panaikina sisteminį pavojų; šiuo atžvilgiu 

mano, kad finansų reguliavimą, kuris taip 

pat apima energetikos sektorių, būtina 

vykdyti taip, kad jis neiškreiptų gerai 

veikiančios energijos vidaus rinkos 

vystymosi; 

48. primena, kad energijos rinkos nuo 

finansų rinkų skiriasi dėl pagrindinio 

ilgalaikio turto, kuris energetikos sektoriuje 

panaikina sisteminį pavojų; šiuo atžvilgiu 

mano, kad finansų reguliavimą, kuris taip 

pat apima energetikos sektorių, būtina 

vykdyti taip, kad jis neiškreiptų gerai 

veikiančios energijos vidaus rinkos 

vystymosi; atkreipia dėmesį į esamas 

prekybos zonas, kurios atitinka šiuos 

kriterijus, ir primygtinai ragina Komisiją 

jų nedalyti; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Pakeitimas 27 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

52. ragina Komisiją skirti daugiau 

finansinių išteklių Energetikos reguliavimo 

institucijų bendradarbiavimo agentūrai 

(ACER) ir pabrėžia, kad turėtų būti 

leidžiama įdarbinti papildomų darbuotojų 

tam, kad būtų sudarytos sąlygos 

visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti 

energijos rinkų stebėseną, siekiant 

užtikrinti prekybos energija vientisumą ir 

skaidrumą ir atitiktį Reglamentui dėl 

didmeninės energijos rinkos vientisumo ir 

skaidrumo (REMIT), kaip būtiną tinkamo 

ES energijos vidaus rinkos veikimo sąlygą; 

pažymi, kad turėtų būti stiprinama ACER 

kompetencija Europos elektros energijos 

perdavimo sistemos operatorių tinkle 

(ENTSO-E), Europos dujų perdavimo 

sistemos operatorių tinkle (ENSTO-G) ir 

kitose įstaigose, atliekančiose pagrindines 

ES funkcijas, siekiant užtikrinti, kad ji 

galėtų atlikti atitinkamuose ES teisės 

aktuose nurodytas savo užduotis, ir mano, 

kad ši agentūra turėtų bendradarbiauti su 

skirstomųjų tinklų operatoriams (STO), 

vartotojų organizacijoms ir kitoms 

pilietinės visuomenės grupėms 

atstovaujančiomis asociacijomis; 

52. ragina Komisiją skirti pakankamai 

finansinių išteklių Energetikos reguliavimo 

institucijų bendradarbiavimo agentūrai 

(ACER) ir pabrėžia, kad jai turėtų būti 

sudarytos sąlygos įgyvendinti savo 

uždavinį visapusiškai ir veiksmingai 

vykdyti energijos rinkų stebėseną, siekiant 

užtikrinti prekybos energija vientisumą ir 

skaidrumą ir atitiktį Reglamentui dėl 

didmeninės energijos rinkos vientisumo ir 

skaidrumo (REMIT), kaip būtiną tinkamo 

ES energijos vidaus rinkos veikimo sąlygą; 

pažymi, kad turėtų būti peržiūrėta ACER 

kompetencija, užtikrinti, kad atitinkamuose 

ES teisės aktuose nurodytos jos užduotys 

neprieštarautų tiesioginei naudai 

gamintojams ir vartotojams ar 

nepakenktų tarpvalstybinių energijos 

rinkų veikimui; be to, mano, kad prieš 

imantis veiksmų pagal ACER nuomonę 

reikėtų atsižvelgti į platesnį kontekstą ir 

tokio sprendimo padarinius, o ne 

nagrinėti galimą problemą atsižvelgiant 

tik į siaurus ACER įgaliojimus; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Pakeitimas 28 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. apgailestauja dėl to, kad ENTSO-E ir 

ENTSO-G pernelyg priklausomi nuo 

nacionalinių perdavimo sistemos 

operatorių skiriamų biudžeto lėšų, o tai 

kelia pavojų jų gebėjimui veikti kaip 

Europos veikėjams; 

54. pažymi, kad ENTSO-E ir ENTSO-G 

pernelyg priklausomi nuo nacionalinių 

perdavimo sistemos operatorių skiriamų 

biudžeto lėšų; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Pakeitimas 29 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. pabrėžia, kad norint stiprinti 

solidarumą ekstremaliais atvejais teikiant 

elektros energiją ir atsparumą tiekimo 

sutrikimams, visą laiką reikia eksportuoti 

tiek dujas, tiek elektros energiją; šiuo 

atžvilgiu pažymi, kad dabartinėms 

tarpvalstybinio perdavimo sistemoms 

dažnai kenkia nacionalinių perdavimo 

operatorių sprendimai; todėl ragina ACER 

savo metinėje rinkos priežiūros 

ataskaitoje į šį klausimą atkreipti didesnį 

dėmesį; 

56. pabrėžia, kad norint stiprinti atsparumą 

tiekimo sutrikimams, visą laiką reikia 

eksportuoti tiek dujas, tiek elektros 

energiją; šiuo atžvilgiu pažymi, kad 

dabartinėms tarpvalstybinio perdavimo 

sistemoms dažnai kenkia nacionalinių 

perdavimo operatorių sprendimai; vis dėlto, 

laikosi nuomonės, kad tam tikrais ACER 

pagal savo įgaliojimus priimtais 

sprendimais kliudoma sėkmingam 

tarpvalstybiniam perdavimui ir 

tarpregioninėms rinkoms; taigi, mano, 

kad ACER turėtų atsižvelgti į platesnius 

savo sprendimų padarinius; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Pakeitimas 30 

Gianluca Buonanno 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Europos energetikos sąjungos kūrimas 

2015/2113(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 60a. mano, kad šį tikslą pasiekusioms 

šalims, pvz., Austrijos ir Vokietijos 

prekybos zonai, neturėtų būti dirbtinai 

kliudoma dėti pastangas siekiant suteikti 

geriausios praktikos pavyzdį; 

Or. en 

 

 

 


