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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 24
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

2a). Šis sprendimas įgalins siekti pažangos 
vykdant Barselonos Europos Vadovų 
Taryboje nustatytą tikslą pasiekti elektros 
jungčių tarp valstybių narių minimalų lygį, 
lygų 10 proc. kiekvienos valstybės narės 
generavimo pajėgumų. Tai pagerins tinklo 
patikimumą ir saugumą, užtikrins tiekimo 
saugumą ir užtikrins vidaus rinkos veiklos 
efektyvumą.

Or. es

Justification

The main electricity-related priority projects and projects of European interest which are set 
out in Annexes I and IV are interconnections between Member States or with non-EU 
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countries. This reflects the political agreement which was reached at the March 2002 
Barcelona European Council.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 25
4 konstatuojamoji dalis 

4) Energijos infrastruktūra turi būti statoma 
ir aptarnaujama taip, kad užtikrintų energijos 
vidaus rinkos veiklos efektyvumą bei 
nemažintų strateginių ir, kur tinkama, 
visuotinių paslaugų kriterijų.

4) Energijos infrastruktūra turi būti statoma 
ir aptarnaujama taip, kad užtikrintų energijos 
vidaus rinkos veiklos efektyvumą, tinkamai 
atsižvelgiant į konsultacijų su visuomene 
procedūras, bei nemažintų strateginių ir 
visuotinių paslaugų kriterijų.

Or. it

Justification

When new infrastructure is built and the arrangements for maintaining or enhancing it are 
laid down, the impact which these will have on the environment and the surrounding area 
must be taken into account and procedures for the prior notification and consultation of the 
general public in accordance with current Community rules must be followed.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 26
10 konstatuojamoji dalis 

10) Reikalinga sukurti palankesnes sąlygas 
transeuropinių energijos tinklų plėtrai, visų 
pirma numatyti stimulus už tinklus atsakingų 
bendrovių techniniam bendradarbiavimui, 
palengvinti leidimų procedūros, taikomos 
valstybėse narėse tinklų projektams, 
įgyvendinimą siekiant sumažinti vėlinimus ir 
panaudoti, kai tinkama, fondus, priemones ir 
turimas Bendrijos finansavimo programas.

10) Reikalinga sukurti palankesnes sąlygas 
transeuropinių energijos tinklų plėtrai, visų 
pirma plėtoti alternatyvius ir 
decentralizuotus energijos šaltinius bei 
numatyti stimulus už tinklus atsakingų 
bendrovių techniniam bendradarbiavimui, 
palengvinti leidimų procedūros, taikomos 
valstybėse narėse tinklų projektams, 
įgyvendinimą tuo siekiant sumažinti 
vėlinimus ir panaudoti, kai tinkama, fondus, 
priemones ir turimas Bendrijos finansavimo 
programas, įskaitant projektus, skirtus 
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gaminti energiją naudojant 
decentralizuotus ir atsinaujinančius 
energijos šaltinius.

Or. it

Justification

Giving priority to investment which will promote the development of more decentralised 
networks and of energy sources which already exist in the geographical area concerned will 
enable technical cooperation amongst the various operators to be maximised and will result 
in lower environmental impact, whilst at the same time reducing the cost of excessively 
expensive interconnections.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio

Pakeitimas 27
3 straipsnio 1 dalies b punktas

b) palengvinti Bendrijos mažiausiai 
privilegijuotų ir salų regionų plėtrą ir 
atsivėrimą ir tokiu būdu prisidėti prie 
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
stiprinimo;

b) palengvinti Bendrijos mažiausiai 
privilegijuotų ir salų regionų plėtrą ir 
atsivėrimą, ypač skatinti vietinių tinklų 
plėtrą bei vietinių išteklių tokių, kaip 
kogeneracinės jėgainės ir atsinaujinantys 
energijos šaltiniai, panaudojimą ir tokiu 
būdu prisidėti prie ekonominės ir socialinės 
sanglaudos stiprinimo nagrinėjamame 
regione bei su kitais regionais;

Or. it

Justification

In outlying regions in particular, priority must be given to methods of energy production 
which are more compatible with the environment and with the sustainable development of the 
geographical area concerned, not least in terms of social cohesion and employment.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 28
3 straipsnio 1 dalies d punktas
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d) prisidėti prie ilgalaikės plėtros ir didinti 
aplinkos apsaugą, būtent mažinant aplinkai 
keliamą riziką, susijusią su [sic] energijos 
transportavimu ir perdavimu.

d) prisidėti prie ilgalaikės plėtros ir didinti 
aplinkos apsaugą, būtent mažinant aplinkai 
keliamą riziką, susijusią su [sic] energijos 
transportavimu.

Or. es

Justification

In Spanish the word 'transportation' can apply equally well to electricity, gas and oil. The 
word 'transmission' is incorrect.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 29
4 straipsnio 1 dalies a punktas

a) pritaikyti ir plėsti energijos tinklus, 
siekiant prisidėti prie vidaus energijos tinklo 
veiklos, būtent pašalinti susiaurėjusius 
kanalus, ypač tuos, kurie kerta sieną, mažinti 
užsikimšimą, papildyti trūkstamas grandis ir 
atsižvelgti į poreikius, kylančius iš elektros 
ir gamtinių dujų vidaus rinkos veiklos bei 
Europos Sąjungos plėtros;

a) pritaikyti ir plėsti energijos tinklus, 
siekiant prisidėti prie vidaus energijos tinklo 
veiklos, būtent pašalinti susiaurėjusius 
kanalus, ypač tuos, kurie kerta sieną, mažinti 
užsikimšimą, papildyti trūkstamas grandis, 
padidinti atsinaujinančios energijos 
šaltinių dalį energijos rinkoje ir atsižvelgti į 
poreikius, kylančius iš elektros ir gamtinių 
dujų vidaus rinkos veiklos bei Europos 
Sąjungos plėtros;

Or. de

Justification

Increasing renewable energy sources' share of the energy market is a key plank of a 
sustainable European energy policy, hence it too must be mentioned as a priority for 
Community action in respect of trans-European energy networks.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 30
10 straipsnio 1 dalis
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1. Po pasitarimo su susijusiomis 
valstybėmis narėmis Komisija gali paskirti 
Europos koordinatorių.

1. Siekiant palengvinti tam tikrų projektų 
(ypač sieną kertančių projektų ar šių 
projektų dalių, kurios įtrauktos į 8 
straipsnyje nurodytus Europos intereso 
projektus) koordinuotą įgyvendinimą, 
sutinkant susijusioms valstybėms narėms ir 
po pasitarimo su Europos Parlamentu, 
Komisija gali paskirti asmenį, kuris 
vadinamas „Europos koordinatoriumi“.

Koordinatorius veikia Komisijos vardu ir 
sąskaita. Koordinatorius yra atsakingas tik 
už vieną prioritetinį projektą arba vieno 
prioritetinio projekto dalį. Jeigu yra būtina,
Europos koordinatoriaus pareigos gali būti 
išplėstos iki kitų susijusių prioritetinių 
projektų.

Europos koordinatorius veikia Komisijos 
vardu ir sąskaita. Jis ar ji paprastai yra 
atsakingas tik už vieną projektą (ypač sieną 
kertančio projekto atveju), tačiau, jeigu yra 
būtina, koordinatoriaus pareigos gali būti 
išplėstos iki visų ašies projektų. Kartu su 
susijusiomis valstybėmis narėmis Europos 
koordinatorius sudaro darbo programą 
detaliai apibrėžiančią jo ar jos veiklą.

Or. es

Justification

This amendment incorporates the agreement reached by Parliament when considering 
Decision 884/2004/EC on Community guidelines for the development of the trans-European 
transport network.
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