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TRUMPAS PAGRINDIMAS

TEN-E: Pirkinių sąrašas ar susitelkimas ties nuoseklia energetikos sistema? 

A) Bendras interesas ar kalėdinių pirkinių sąrašas?

I ir III pasiūlytų teisės aktų priedai nėra atrankiniai, bet juose ne tiek rimtai stengiamasi 
racionalizuoti investavimą per strateginę viziją, kiek yra įtrauktos visos būsimų poreikių 
galimybės. 

Šio „kalėdinių pirkinių sąrašo“ (230 projektų) priežastis yra esamas atrankos metodas. Dėl 
valstybinių eneretikos įmonių spaudimo ES vyriausybės rėmė savo pačių projektus. Be to, 
Komisija, užuot nustačiusi realius atrankos kriterijus, tik šiek tiek pataiso originalius valstybių 
narių pasiūlymus. 

Negalima leisti, kad tokia padėtis tęstųsi. Turi būti pateikta daugiau visų pasiūlytų projektų 
detalių; įskaitant informaciją apie jų kainą; ilgalaikį poveikį rinkai ir aplinkai. Tačiau mes taip 
pat turime paklausti apie pagrindinę tinklo kūrimo logiką. 

B) Daugiau linijų = Daugiau konkurencingų ES rinkų?

ES Komisija nustatė, kad kiekvienos valstybės narės importo/eksporto pajėgumas turėtų 
sudaryti 10 proc. jos bendro pajėgumo, kad būtų palengvinta išaugusi konkurencija ir 
pagreitinta liberalizacija. Tačiau nėra patirties faktų, leidžiančių manyti, kad pasiekus 
užsibrėžtus 10 proc. gerokai padidės konkurencingumas. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės 
eksporto pajėgumas tesiekia 3 proc., bet ji turi konkurencingiausias elektros sistemas, o 
tokiose šalyse kaip Italija, kurioje importo pajėgumas siekia 25 proc., elektros kainos yra 
didelės dėl neveikiančios rinkos. 

Turimi duomenys rodo, kad konkurencinga, gerai veikianti elektros rinka labiau priklauso nuo 
aiškaus ir apibrėžto rinkos reguliavimo (kainų atskyrimo, griežtos piktnaudžiavimo rinka 
kontrolės, naujų įplaukų skatinimo), nei nuo importo pajėgumo lygmens reikalavimo. 

Sukūrus dirbtinius (ir ES finansuojamus) tinklus, sektoriaus konkurencingumas nepadidės, bet 
veikiau plėsis oligopolijos struktūros energijos sektoriuje. Jau dabar aštuonioms didžiausioms 
komunalinėms įmonėms priklauso 75 proc. elektros gamybos rinkos, be to, jos taip pat 
kontroliuoja svarbius tinklus ir netgi dar svarbesnę prekybos rinką. 

C) Daugiau linijų = daugiau saugumo?

Didelė dalis ES TEN-E biudžeto yra skiriama papildomoms energijos linijoms tarp Italijos ir 
jos kaimyninių šalių. Taip yra nepaisoma didžiausio nesenoje Europos istorijoje elektros 
srovės nutrūkimo priežasčių ir pamokų.

Italijos atvejis yra aiškus pavyzdys to, kad ypač didelis tinklų galingumas neužtikrina tiekimo 
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saugos. Kaip aiškiai nurodė aukščiausias Prancūzijos energijos administracijos valstybės 
tarnautojas D. Maillard, „galima būtų iškelti vieną dalyką […], kad elektros srovės 
nutrūkimas Italijoje gali būti susietas su per dideliu sieną kertančių tinklų skaičiumi“ (Energie 
Plus, 2004.1.15).

Patirtis rodo, kad saugiam energijos tiekimui nereikalingas tolimų atstumų energijos 
transportavimas. Veikiau priešingai – lokalizuota gamyba gerokai padidina tiekimo saugumą, 
taip sumažėja poveikis aplinkai, sukuriama daugiau darbo vietų ir smarkiai apribojamas 
investicijų naujiems tinklams poreikis. Naudojant paskirstytą, ypač atsinaujinančios energijos, 
gamybą, kaip pabrėžė Tarptautinė energijos agentūra, sektoriaus bus išmetama mažiau, nei 
galėtų būti kitais atvejais, CO2. 

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Italija taip priklausoma nuo importo yra ta, kad 
šiandienėje iškreiptoje ES elektros rinkoje buvo mažai investuojama į naują energijos gamybą 
Italijoje, kaip 
- Importo pajėgumo paskirstymą kontroliuoja ne rinka paremta sistema, prieštaraujanti ES 

įstatymams (kai kurios Italijos įmonės nemokamai naudojasi tinklu iš Prancūzijos 
importuoti didelį elektros kiekį),

- EPF eksportuoja elektrą toliau nurodytomis elektros kainomis, patvirtintomis Audito 
Rūmų 2005.2.1,

- Dominuojančios įmonės trukdo naujiems dalyviams patekti į rinką. 

Vienas iš slaptų TEN-E darbotvarkės punktų yra išlaikyti EPT dempingo praktiką. Dėl to 
klausiame, kokie prioritetai suteikti jungtims tarp Prancūzijos ir jos kaimyninių šalių.

D) Tikri TEN-E prioritetai

Visi pasiūlyti bendro intereso projektai turi būti įvertinti, siekiant įsitikinti ar jie yra būtini, ar 
juos palaiko vietiniai gyventojai, ar jie neiškreips rinkos, sudarys sąlygas plėsti paskirstytąjį 
gamintoją ir nesumažins tiekimo saugumo. Tie Europos interesų projektai, kurie neatitinka šių 
kriterijų turi būti atmesti. Be to, siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir užtikrinti, kad lėšos 
skiriamos tik aplinkos ir ekonominę pusiausvyrą užtikrinantiems projektams, jūsų pranešėjui 
yra siūloma ištrinti visus priedus, kol ES institucijos aiškiai išplėtos ir pritaikys šiuos 
kriterijus. 

D.1 TEN-E dujų prioritetai

Sklandi ir konkurencinga Europos dujų rinka yra išankstinė sąlyga: 
Ø veikiančiai elektros rinkai, kaip naujausiai ES elektros rinkos daliai, bus labai naudinga 

dujų energijos stotis
Ø labiau decentralizuotai sistemai, įskaitant bendrą gamybą, ir tokiu būdu palankesnei 

aplinkai ir stabilesnei elektros sistemai. 

Mažesnių, lankstesnių energijos stočių derinimas ir Europos elektros rinkų derinimas 
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(pastarasis sumažins dirbtinius trumpalaikius srautus, kilusius dėl šiandienės rinkos trūkumų) 
palengvins šiandienio sutrikdyto Europos tinklo padėtį.

Gerai veikianti dujų rinka turi būti reguliuojama taip, kad būtų galima prieiti prie dujų 
išteklių. Taip pat reikia reguliariai gerinti Europos dujų naudingumą, naudojant ilgalaikes 
priemones, tokias kaip ilgalaikiai skirstytojų įsipareigojimai mažinti išeikvojimą. Tik 
naudojant tokias priemones ES galės įgyvendinti savo klimato kaitos įsipareigojimą. 

D.2 TEN-E elektros prioritetai

Vienintelis prioritetas turi būti atnaujinimo tinkle integracija. TEN-E turi galutinai ir skubiai 
paremti didelių vėjo malūnų sistemų Šiaurės jūros teritorijoje ir kitose Europos dalyse 
projektą.

PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas ragina 
atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parklamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8 konstatuojamoji dalis

(8) Kai reikia daryti projektų sąlygų 
pakeitimus, jie yra pateikiami liepiamąja 
forma. Todėl Komisija yra įgaliota juos 
atnaujinti. Jeigu projektas gali turėti didelę 
politinę ir ekonominę reikšmę, svarbu rasti 
apsirikimo įstatymų leidyboje ir projektų 
nustatymo lankstumo, kuris nusipelno 
Bendrijos palaikymo, pusiausvyrą. 

(8) Kai reikia daryti projektų sąlygų 
pakeitimus, jie yra pateikiami liepiamąja 
forma. Todėl Komisija yra įgaliota juos 
atnaujinti. Jeigu projektas gali turėti didelę 
politinę, aplinkos apsaugos ir ekonominę 
reikšmę, svarbu rasti apsirikimo įstatymų 
leidyboje ir projektų nustatymo lankstumo, 
kuris nusipelno Bendrijos palaikymo, 
pusiausvyrą. 

Justification

Building high voltage lines, high-pressure gas pipelines or storage facilities may have not 
only considerable political and economic implications but environmental ones as well.

  
1 OL C xxx, 2004 10 12, p. xxx.
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Pakeitimas 2
9 konstatuojamoji dalis

(9) Turėtų būti įmanoma gerinti kai kurių 
prioritetinių projektų arba prioritetinių 
projektų dalių, arba prioritetinių projektų 
grupių rengimą ir įgyvendinimą, sukuriant 
koordinavimo komandą, kurioje dalyvautų 
Bendrija, kol tie projektai tęsis. Todėl 
Komisija bus įgaliota tokiam (-iems) 
projektui (-ams) skirti Europos 
koordinatorių vartotojų ir operatorių 
bendradarbiavimui skatinti ir užtikrinti, 
kad būtų vykdoma reikiama priežiūra, 
siekiant informuoti Bendriją apie 
progresą., 

Išbraukta.

Justification

Cross border co-operation has occurred in the past without the Commission saying it can 
occur.

Pakeitimas 3
11 konstatuojamoji dalis

(11) Bendro intereso projektų nustatymas, jų 
sąlygos ir prioritetiniai projektai turi būti be 
išankstinio nustatymo dėl projektų poveikio 
aplinkai įvertinimo ir planų ar programų. 

(11) Bendro intereso projektų nustatymas, jų 
sąlygos ir prioritetiniai projektai turi būti be 
išankstinio nustatymo dėl būtino 
visuomenės konsultavimo proceso ir
projektų poveikio aplinkai įvertinimo ir 
planų ar programų. 

Justification

These heavy projects such as building high voltage grid lines must always be endorsed by 
local and regional citizens. There is no point to overrule the public consultation process.

Pakeitimas 4
2 straipsnio 1 dalies a punktas

a) visos aukštos įtampos linijos, išskyrus 
paskirstymo tinklus, ir povandeninės linijos, 

a) visos aukštos įtampos linijos, išskyrus 
paskirstymo tinklus, ir povandeninės linijos, 
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parodė, kad ši infrastruktūra yra naudojama 
tarpregioniniam arba tarptautiniam 
perdavimui/jungčiai;

parodė, kad ši infrastruktūra skatina labiau 
prisidėti prie energijos atnaujinimo;

Justification

Ce n’est pas le caractère transnational d’une nouvelle ligne électrique qui justifie son intérêt 
européen, mais sa capacité à accroître la contribution des énergies renouvelables ou 
d’améliorer la sécurité de fonctionnement du réseau dans le contexte de cette forte 
contribution de ces énergies souhaitée par l’UE.

Pakeitimas 5
2 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2) dujų tinkluose (kuriais tiekiamos 
natūralios arba olefino dujos):

2) dujų tinkluose (kuriais tiekiamos 
natūralios, biodujos arba olefino dujos):

Justification

Le soutien de l’Union à une infrastructure serait injustifié si les opérateurs pouvaient 
discriminer contre l’utilisation de ressources d’origine communautaires et en faveur de gaz 
importé vers l’Union. Ce pourrait être le cas pour le transport du biogaz.

Pakeitimas 6
3 straipsnio a punktas

a) skatinti vidaus rinkos bendrai ir vidaus 
energijos rinkos atskirai efektyvią veiklą, 
skatinant racionalią ir proporcingą gamybą, 
energijos išteklių transportavimą, 
paskirstymą ir naudojimą bei plėtojimą ir 
ryšį su atsinaujinančios energijos ištekliais, 
siekiant sumažinti energijos kainas 
vartotojui ir prisidėti prie energijos šaltinių 
įvairinimo; 

a) skatinti vidaus rinkos bendrai ir vidaus 
energijos rinkos atskirai efektyvią veiklą, 
skatinant racionalią ir proporcingą gamybą, 
energijos išteklių transportavimą, 
paskirstymą ir naudojimą bei plėtojimą ir 
ryšį su atsinaujinančios energijos ištekliais, 
siekiant prisidėti prie energijos šaltinių 
įvairinimo;

Justification

La réalisation du grand marché de l’énergie a pour objectif une baisse des coûts pour la 
société. Par contre le coût de l’énergie pour le consommateur final (et donc son prix) n’a pas 
nécessairement à baisser si l’UE veut aussi réaliser ses objectifs en matière de défense de 
l’environnement, d'innovation et d'un système énergétique durable.
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Pakeitimas 7
3 straipsnio b punktas

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

supprimé

Justification

L’ajout de connexions supplémentaires vers des régions moins favorisées limite ou supprime 
la rentabilité de resources locales telles que énergie renouvelable ou cogénération. La 
subvention des infrastructures électriques dans le contexte de régions rurales ou peu denses 
va à l’encontre de ces objectifs en supprimant radicalement la rentabilité d’énergies 
renouvelables locales créatrices d’emploi et de développement économique. 

Le soutien politique ou financier à la réalisation d’infrastructures en région périphériques ne 
saurait donc être posé à priori, mais au contraire il doit faire l’objet d’une discussion 
rationnelle basée sur des critères objectifs.

Pakeitimas 8
3 straipsnio d punktas

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

d) stiprinti ilgalaikę plėtrą ir didinti aplinkos 
apsaugą ypač bendros gamybos, energijos 
veiksmingumo, energijos paslaugų ir 
atsinaujinančios energijos srityse, ir 
mažinant socialinę riziką ir riziką aplinkai, 
susijusią su energijos transportavimu. 

Justification

La Commission semble justifier le principe de la construction de nouvelles infrastructures au 
titre de la protection de l’environnement et du développement durable. Pourtant, ces 
infrastructures lourdes ont leurs nuisances propres, mais surtout elles biaisent par principe 
les concurrences entre énergies locales et décentralisées d’une part, et sources centralisées 
lointaines d’autre part, en faveur de ces dernières. Une partie des bénéfices des énergies 
décentralisées (renouvelables ou cogénération) sont justement d’éviter la construction 
d’infrastructures de transport ou de distribution, tout en augmentant la stabilité et la sécurité 
des systèmes énergétiques.
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Pakeitimas 9
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 
veikos atsinaujinančios energijos indėlio 
didinimo;

Justification

La sécurité d’approvisionnement et le grand marché de l’énergie ne sont pas des objectifs 
identiques. Dans le cas des infrastructures, la justification par le développement du marché 
de l’énergie –qui concerne à priori des infrastructures rentables- ne saurait être mise sur le 
même plan que l’objectif de sécurité d’approvisionnement, dont les politiques de 
développement des énergies renouvelables sont la traduction la plus significative dans les 
politiques de l’UE.

Pakeitimas 10
4 straipsnio 3 dalies a punktas

a) plėsti gamtinių dujų tinklus, siekiant 
patenkinti Europos Bendrijos gamtinių dujų 
sunaudojimo poreikius ir užtikrinti gamtinių
dujų tiekimo sistemų valdymą;

a) plėsti dujų tinklus, siekiant patenkinti 
Europos Bendrijos dujų sunaudojimo 
poreikius ir užtikrinti dujų tiekimo sistemų 
valdymą;

Justification

Suppression du mot "naturel" par cohérence avec l'Article 2, paragraphe 2.

Pakeitimas 11
4 straipsnio 3 dalies c punktas

c) tiesti ir integruoti olefino dujų tinklus, 
siekiant patenkinti Bendrijos pramonės 
olefino dujų sunaudojimo poreikį.

Išbraukta.

Justification

Il s’agit d’un cas particulier qui n’a pas à faire l’objet d’un article spécifique.
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Pakeitimas 12
5 straipsnio a punktas

a) bendro intereso, ypač prioritetinių, 
projektų apibrėžimas;

a) bendro intereso projektų apibrėžimas 
pagal 6 straipsnyje išdėstytus kriterijus;

Justification

Le caractère prioritaire d’un projet résulte de l’application de critères de choix qui font 
l’objet d’une discussion et d’une décision des institutions européennes, en particulier le 
Parlement européen. C’est l’application de ces critères qui justifie le soutien de l’UE, et pas 
la simple apposition d’un nom sur une liste par la Commission ou les Etats eux-mêmes.

Pakeitimas 13
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Geros ekonominės būklės įvertinimo 
pagrindas yra išlaidų/įplaukų analizė, kurioje 
atsižvelgiama į visas išlaidas ir įplaukas, tarp 
jų per vidutinį ir (arba) ilgą laikotarpį, 
susijusias su aplinkos apsaugos aspektais, 
tiekimo sauga ir prisidėjimu prie 
ekonominės ir socialinės sanglaudos. Bendro 
intereso projektams, susijusiems su 
valstybės narės teritorija, reikalingas jos 
pritarimas. 

Geros ekonominės būklės įvertinimo 
pagrindas yra išlaidų/įplaukų analizė, kurioje 
atsižvelgiama į visas išlaidas ir įplaukas, tarp 
jų per vidutinį ir (arba) ilgą laikotarpį, 
susijusias su visais aplinkos apsaugos išorės 
klausimais ir kitais aplinkos apsaugos 
aspektais, tiekimo sauga ir prisidėjimu prie 
ekonominės ir socialinės sanglaudos. Bendro 
intereso projektams, susijusiems su 
valstybės narės teritorija, reikalingas jos 
pritarimas. 

Justification

L'intégration de tous les coûts externes sur l'environnement doit faire partie intégrante de 
cette évaluation de viabilité économique. 

Pakeitimas 14
7 straipsnio 3 dalies a punktas

a) jie daro didelį poveikį konkurencingai 
vidaus rinkos veiklai ir (arba)

Išbraukta.
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Justification
La notion d'"impact significatif"est subordonnée à sa définition, qui est variable selon les 
acteurs. La Commission introduit une notion vague d'un point vue juridique qui ne peut donc 
être retenu comme valide.

Pakeitimas 15
7 straipsnio, 3 dalies b ir b a punktai (nauji)

b) jie prisideda prie Bendrijos tiekimo 
saugos didinimo.

b) jie prisideda prie Bendrijos tiekimo 
saugos didinimo ir

b a) jų rezultatas yra atsinaujinančios 
energijos, energijos veiksmingumo 
paslaugų arba bendros gamybos naudojimo 
didėjimas.

Justification

D'autre part les projets prioritaires  "compatibles avec le développement durable" doivent 
répondre aux autres politiques énergétiques de l'UE (renouvelables, cogénération et/ou 
services énergétiques).

Pakeitimas 16
8 straipsnis

8 straipsnis Išbraukta.
Europos intereso projektai
1. Atrinkti projektai, esantys prioritetinėse 
ašyse, susiję su 7 straipsniu, į kuriuos 
įtrauktas sienos kirtimas, arba kurie turi 
akivaizdžią įtaką sieną kertančio transporto 
pajėgumui, yra paskelbti Europos intereso 
projektais. 
Šie projektai yra pateikti IV priede. 
2. Kai valstybės narės pristato projektus 
Sanglaudos fondo vardu, pagal Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1164/94 10 straipsnį, 
jos atitinkamai pirmenybę teikia 
projektams, paskelbtiems Europos intereso 
projektais. 
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3. Kai valstybės narės pristato projektus 
transeuropinio tinklo vardu, pagal Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 2236/95 10 straipsnį, 
jos atitinkamai pirmenybę teikia Europos 
intereso projektams. 
4. Kai valstybės narės pristato projektus 
Struktūrinio fondo vardu, pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, jos 
atitinkamai pirmenybę teikia projektams, 
paskelbtiems Europos intereso projektais. 
5. Komisija prižiūri, kad valstybės, 
gaunančios naudą iš struktūrinių 
pasirengimo narystei priemonių, 
pateikdamos projektus šių priemonių vardu 
ir pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1267/1999 2 ir 7 straipsnių nuostatas, 
atitinkamai pirmenybę teiktų projektams, 
paskelbtiems Europos intereso projektais.
6. Jeigu paaiškėja, kad vieno iš projektų, 
paskelbtų Europos intereso projektu 
vykdymo pradžia smarkiai vėluoja arba 
vėluos, Komisija prašo susijusių valstybių 
narių per tris mėnesius pateikti šio 
vėlavimo priežastis. .
Gavusi ir išnagrinėjusi valstybių narių 
atsakymą, Komisija, laikydamasi 
proporcingumo principo, gali nuspręsti 
atšaukti projekto, kaip Europos intereso 
projekto, įvertinimą.
7. Praėjus penkeriems metams po projekto, 
paskelbto Europos intereso projektu, arba 
vienos iš jo dalių įgyvendinimo, susijusios 
valstybės narės įvertina jo poreikį 
socialiniu ekonominiu ir aplinkos apsaugos 
lygmeniu, įskaitant jo poveikį mainams tarp 
valstybių narių, teritorinei sanglaudai ir 
ilgalaikei plėtrai. 
Valstybės narės informuoja Komisiją apie 
šio įvertinimo rezultatus.
8. Kai projektas yra paskelbtas Europos 
intereso projektu, susijusios valstybės 
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narės, esant reikalui, prieš gaudamos
leidimą pradėti, kiekvienai svarstomai 
projekto daliai taiko suderintas projekto 
vertinimo ir visuomenės konsultavimo 
procedūras. 
9. Kai projekte, paskelbtame Europos 
intereso projektu, yra abiem valstybėm 
bendra dalis, kurios negalima padalyti 
techniniu ir finansiniu požiūriu, abi 
susijusios valstybės narės pradeda 
tarpvalstybinį tyrimą, kurio tikslas yra, 
prieš gaunant leidimą pradėti, įvertinti tą 
abiem valstybėms bendrą dalį ir konsultuoti 
visuomenę.
10. Suderintos arba tarpvalstybinio tyrimo 
procedūros, skirtos 8 ir 9 straipsnio dalims, 
nekelia grėsmės iš Bendrijos įstatymų 
išplaukiantiems įsipareigojimams dėl 
aplinkos apsaugos, būtent kai tai susiję su 
poveikio aplinkai įvertinimu. 
Susijusios valstybės narės informuoja 
Komisiją apie suderintų arba tarptautinio 
tyrimo procedūrų pradžią ir rezultatą.

Justification

By passing the necessary process of consultation and authorisation through local bodies and 
national government is unacceptable, since it goes against ratified commitments of the EU 
and its member-states such as the Aarhus protocol. Furthermore, choosing such a 
hypothetical list of infrastructure to the Commission, without co-decision nor consultation of 
regions, is even more unacceptable without a set of objective criteria. 

Pakeitimas 17
9 straipsnis

9 straipsnis Išbraukta.
Europos intereso projektų vykdymas
1. Europos intereso projektai greitai 
pradedami įgyvendinti.
Vėliausiai praėjus šešiems mėnesiams po 
šio sprendimo įsigaliojimo, valstybės narės 
Komisijai pateikia šių projektų 
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įgyvendinimo kalendorių, kuriame 
patikslinama:
a) tikslus numatytas projekto planavimo 
patvirtinimo procedūros atlikimo laikas,
b) įgyvendinimo galimybės tyrimo ir 
projektavimo etapo kalendorius,
c) statinio konstrukcijos laikotarpis
d) data, kada statinys bus pradėtas naudoti
2. Valstybės narės Komisijai pateikia 
metines ataskaitas apie tai, kiek 
pasistūmėjo 1 straipsnio dalyje nurodyti 
projektai.
Jeigu progresas yra lėtesnis nei buvo 
numatyta Komisijai pateiktame 
kalendoriuje, valstybės narės turi Komisijai 
pateikti peržiūrėtą planą. 
3. Valstybės narės taiko visas galimas 
priemones, siekdamos užtikrinti, kad 
leidimo bendro intereso projektams 
išdavimo procedūra būtų veiksminga ir be 
priežasties nevėluotų.

Justification

Though the text pays lip service to the due process of concertation with local bodies and 
decisions, article 9-3 in particular reveals that the objective of the text is to weaken the 
democratic process. Article 9 would justify the imposition of infrastructure by member states 
against the will of the public or the local bodies, and would give a “European” excuse to 
circumvent democratic process.

Pakeitimas 18
10 straipsnis

10 straipsnis Išbraukta.
Europos koordinatorius

1. Po pasitarimo su susijusiomis 
valstybėmis narės, Komisija gali paskirti 
Europos koordinatorių. 
Koordinatorius veikia Komisijos vardu ir 
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sąskaita. Europos koordinatorius yra 
atsakingas tik už vieną prioritetinį projektą 
arba vieno prioritetinio projekto dalį. Jeigu 
yra būtina, jo pareigos gali būti išplėstos iki 
kitų susijusių prioritetinių projektų. 
Europos koordinatorius yra parenkamas 
pagal jo Europos institucijų ir klausimų, 
susijusių su finansavimu ir techniniu 
įvertinimu, didelių projektų socialinį 
ekonominį ir aplinkos apsaugos išmanymą.
3. Sprendime dėl Europos koordinatoriaus 
paskyrimo patikslinami jo pareigų vykdymo 
ypatumai. 
4. Europos koordinatorius:
a) skatina bendrų projektų vertinimo 
metodų naudojimą, projektų iniciatoriams 
pataria kaip sutvarkyti finansinę projektų 
dalį ir esant progai pateikia savo nuomonę 
dėl klausimų, susijusių su tinklų 
eksploatavimu; 
b) kiekvienai metais Komisijai pateikia 
ataskaitą apie padarytą pažangą vykdant 
projektą ar projektus, už kuriuos jis yra 
atsakingas, apie naują reglamentų plėtrą 
arba kitus dalykus, kurie gali turėti įtakos 
projekto arba projektų savybėms, bei apie 
galimus sunkumus ir kliūtis, dėl kurių 
projekto įgyvendinimas gali smarkiai 
vėluoti; 
c)skatina dialogą tarp eksploatuotojų, 
naudotojų, regioninės ir vietos valdžios ir 
civilinės visuomenės atstovų, siekdamas 
geriau perprasti transportavimo poreikius, 
suvaržymus bei paslaugų parametrus, 
reikalingus optimaliam finansuojamų 
infrastruktūrų naudojimui pasiekti. 
5. Susijusios valstybės narės 
bendradarbiauja su Europos 
koordinatoriumi ir teikia jam informaciją, 
būtiną 4 straipsnio dalyje nurodytoms 
pareigoms vykdyti. 
6. Komisija gali klausti Europos 
koordinatoriaus nuomonės nagrinėdama 
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Bendrijos finansavimo prašymus, 
susijusius su projektais ar projektų 
grupėmis, kuriems jis buvo paskirtas. 

Justification

As proposed in the text, the European coordinator is created to accelerate the construction of 
infrastructure, and justify the by-passing of democratic processes. His mandate would be a 
facilitator of construction, and by itself would impede in the process of evaluating the costs 
and benefits of an infrastructure without prejudging the results of consultations. Thus one 
main motivation of the democratic process would be biased.

Pakeitimas 19
15 straipsnio 2 papunktis

Šioje ataskaitoje kreipiamas dėmesys į 
prioritetinių projektų vykdymą bei į jų 
finansavimo būdus, būtent į tai, kas yra 
susiję su Bendrijos finansavimo dalimi, 
remiantis II priedo 1, 2 ir 7 punktuose 
nurodytomis sienos kirtimo sąsajomis ir į 
progresą, padarytą jas realizuojant. 

Šioje ataskaitoje kreipiamas dėmesys į 
prioritetinių projektų vykdymą ir į jų poveikį 
atsinaujinančios energijos naudojimui bei į 
jų finansavimo būdus, būtent į tai, kas yra 
susiję su Bendrijos finansavimo dalimi, 
remiantis II priedo 1, 2 ir 7 punktuose 
nurodytomis sienos kirtimo sąsajomis ir į 
progresą, padarytą jas realizuojant. 

Justification

Le rapport de la Commission doit aussi évaluer les effets directs et indirects sur le 
développement des énergies renouvelables.

Pakeitimas 20
I priedas

TRANSEUROPINĖS ENERGIJOS 
TINKLAI

TRANSEUROPINĖS ENERGIJOS 
TINKLAI

7 straipsnyje nurodyti prioritetiniai projektai 7 straipsnyje nurodyti prioritetiniai projektai

ELEKTROS TINKLAI
EL.1.Prancūzija–Belgija–Nyderlandai–

Vokietija: 
Elektros tinklo sustiprinimai, siekiant 
išvengti elektros tėkmės perkrovų 
Beneliukso šalyse.

Išbraukta.
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EL.2.Italijos sienos su Prancūzija, 
Austrija, Slovėnija ir Šveicarija: 
didinti elektros tinklų pajėgumą.

EL.3.Prancūzija–Ispanija–Portugalija: 
Didinti elektros tinklų pajėgumą tarp 
šalių ir Iberijos pusiasalyje ir plėsti 
tinklą salų regionuose.

EL.4.Graikija–Balkanų šalys–Elektros 
energijos perdavimo koordinavimo 
sąjungos (Union for the Coordination 
of Transmission of Electricity –
UCTE) sistema: 
Elektros infrastruktūros plėtra 
siekiant Graikiją prijungti prie UCTE 
sistemos ir suteikti galimybę Pietryčių 
Europos elektros rinkai. 

EL.5.Jungtinė Karalystė–kontinentinė 
Europa ir Šiaurės Europa: 
Sukurti / didinti elektros tinklų 
pajėgumą ir galimą pajūrio vėjo 
energijos integravimą.

EL.6.Airija–Jungtinė Karalystė: 
Sukurti / didinti elektros tinklų 
pajėgumą ir galimą pajūrio vėjo 
energijos integravimą.

EL.7.Danija–Vokietija–Baltijos žiedas 
(įskaitant Norvegiją–Švediją–
Suomiją–Daniją–Vokietiją–Lenkiją–
Pabaltijo šalis–Rusiją): 
Sukurti / didinti elektros tinklų 
pajėgumą ir galimą pajūrio vėjo 
energijos integravimą. 

EL.8.Vokietija–Lenkija–Čekijos 
Respublika–Slovakija–Austrija–
Vengrija–Slovėnija:
Didinti elektros tinklų pajėgumą.

EL.9.Viduržemio jūros valstybės narės–
Viduržemio jūros elektros žiedas: 
Didinti elektros tinklų pajėgumą tarp 
Viduržemio jūros valstybių narių ir 
Maroko–Alžyro–Tuniso–Libijos–Egipto–
Artimųjų Rytų valstybių–Turkijos.

DUJŲ TINKLAI
NG.1. Jungtinė Karalystė – Šiaurės 

Kkontinentinė Europa, įskaitant 
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Nyderlandus, Daniją ir Vokietiją –
Lenkija – Lietuva – Latvija – Estija –
Suomija – Rusija:
Šiaurės North Transgas gamtinių 
dujų dujotiekis ir Yamal – Europos 
gamtinių dujų dujotiekis, jungiantis 
kai kuriuos pagrindinius Europos 
gamtinių dujų šaltinius, gerinantis 
tinklų operacinį suderinimą ir 
didinantis tiekimo saugą.

NG.2. Alžyras – Ispanija – Italija –
Prancūzija – Šiaurės Kkontinentinė 
Europa: 
Naujų gamtinių dujų tiesimas iš 
Alžyro į Ispaniją, Prancūziją ir Italiją 
ir didinantis tinklo pajėgumą tarp 
Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos.

NG.3. Kaspijos jūros valstybės – Vidurio 
Rytai – Europos Sąjunga: 
Nauji gamtinių dujų dujotiekių 
tinklai į Europos Sąjungą iš naujų 
šaltinių, įskaitant Turkijos –
Graikijos, Graikijosą – Italijosą ir 
Turkijosą – Austrijos gamtinių dujų 
dujotiekius.

NG.4. SGD terminalai Belgijoje, 
Prancūzijoje, Ispanijoje, 
Portugalijoje, Italijoje ir Lenkijoje: 
Paįvairina tiekimo ir įėjiomo taškų 
šaltinius, įskaitant SGD terminalų 
jungtis su perdavimo tinklu.

NG.5. Požeminės dujų talpyklos Ispanijoje, 
Portugalijoje, Italijoje, Graikijoje ir 
Baltijos jūros regione: 
didina galingumą Ispanijoje, Italijoje 
ir Baltijos jūros regione ir pirmųjų 
įrenginių statybą Portugalijoje ir 
Graikijoje.

NG.6. Viduržemio jūros valstybės narės –
Rytų Viduržemio jūros dujų žiedas: 
Kuria ir didina gamtinių dujų 
dujotiekio pajėgumą tarp Viduržemio 
jūros valstybių narių ir Libijos –
Egipto – Jordanijos – Sirijos –
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Turkijos.

Justification

Les projets prioritaires listés dans cette annexe ont une portée très large. Le contenu d'une 
telle annexe ne peut donc être accepté que lorsque les critères d'éligibilté à cette liste seront 
adoptées par l'ensemble des institutions européennes.

Pakeitimas 21
II priedas

TRANSEUROPINIAI ENERGIJOS 
TINKLAI

TRANSEUROPINIAI ENERGIJOS 
TINKLAI

6 straipsnio 2 dalyje nurodytų bendro 
intereso projektų papildomi kriterijai

6 straipsnio 2 dalyje nurodytų bendro 
intereso projektų papildomi kriterijai

ELEKTROS TINKLAI
1. Plėsti elektros tinklus salų, izoliuotuose, 
pakraštiniuose ir ypač pakraštiniuose
regionuose skatinant energijos šaltinių 
įvairinimą ir didinant atsinaujinančios 
energijos naudojimą ir, jei reikia, elektros 
tinklų jungimą šiuose regionuose.

• Airija–Jungtinė Karalystė (Velsas)
• Graikija (salos)
• Italija (Sardinija)–Prancūzija 

(Korsika)–Italija (pagrindinė valstybės 
teritorija)

• Jungtys salų regionuose, įskaitant 
jungtis su pagrindine valstybės teritorija

• Jungtys ypač nutolusiuose Prancūzijos, 
Ispanijos, Portugalijos regionuose

2. Plėsti elektros jungtis tarp valstybių 
narių, reikalingas vidaus rinkos veiklai, 
siekiant užtikrinti elektros tinklų veikimo 
patikimumą.

• Prancūzija–Belgija–Nyderlandai–
Vokietija

• Prancūzija–Vokietija
• Prancūzija–Italija
• Prancūzija–Ispanija
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• Portugalija–Ispanija
• Suomija–Švedija
• Suomija–Estija–Latvija–Lietuva
• Austrija–Italija
• Italija–Slovėnija
• Austrija–Italija–Slovėnija–Vengrija
• Vokietija–Lenkija
• Vokietija–Lenkija–Čekijos Respublika–

Slovakija–Vengrija
• Lenkija–Lietuva
• Airija–Jungtinė Karalystė (Šiaurės 

Airija)
• Austrija–Vokietija 
• Nyderlandai–Jungtinė Karalystė
• Vokietija–Danija–Švedija
• Graikija–Italija
3. Plėsti elektros jungtis tarp valstybių 
narių, kur tam yra poreikis, siekiant 
išnaudoti jungtis tarp valstybių narių, 
vidaus rinkos veiklą arba atsinaujinančios 
energijos šaltinių jungtis

• Visos valstybės narės
4. Plėsti elektros jungtis su valstybėmis, 
kurios nėra narės, ir ypač su šalimis 
kandidatėmis. Tai prisidėtų prie operacinio 
suderinamumo, elektros tinklų veikimo 
patikimumo arba elektros tiekimo Europos 
Bendrijoje.

• Vokietija–Norvegija
• Nyderlandai–Norvegija
• Švedija–Norvegija
• Jungtinė Karalystė–Norvegija
• Baltijos elektros žiedas: Vokietija–

Lenkija–Baltarusija–Rusija–Lietuva –
Latvija–Estija–Suomija–Švedija–
Norvegija–Danija

• Norvegija–Švedija–Suomija–Rusija
• Viduržemio jūros elektros žiedas: 

Prancūzija–Ispanija–Marokas–
Alžyras–Tunisas–Libija–Egiptas–
Artimųjų Rytų šalys–Turkija–Graikija–
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Italija
• Graikija–Turkija
• Italija–Šveicarija
• Graikija–Balkanų šalys
• Ispanija–Marokas
• ES–Balkanų šalys–Baltarusija–Rusija–

Ukraina
• Juodosios jūros elektros tinklas: 

Rusija–Ukraina–Rumunija–Bulgarija–
Turkija–Gruzija

5. Veiksmai, gerinantys sujungtų elektros 
tinklų veiklą vidaus rinkoje ir ypač 
nustatantys silpnąsias vietas ir trūkstamas 
grandis, plėtros galimybes, siekiant 
susitvarkyti su perkrovomis ir pritaikant 
prognozavimo elektros tinklų veiklos
metodus. 

• Nustatyti elektros tinklų, ypač kertančių 
sieną, silpnąsias vietas ir trūkstamas 
grandis

• Plėsti elektros srovės valdymo 
galimybes, siekiant susitvarkyti su 
elektros tinklų perkrovomis

• Pritaikyti prognozavimo ir elektros 
tinklų veiklos metodus, kurių reikalauja 
vidaus rinkos veikla ir didelės dalies 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
naudojimas 

DUJŲ TINKLAI
6. Gamtines dujas įtraukti į naujus 
regionus, daugiausia salas, izoliuotus, 
nutolusius ir ypač nutolusius regionus ir 
plėsti gamtinių dujų tinklus šiuose 
regionuose.

• Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
• Airija
• Ispanija
• Portugalija 
• Graikija
• Švedija
• Danija
• Italija (Sardinija)
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• Prancūzija (Korsika)
• Kipras
• Malta
• Ypač nutolę Prancūzijos, Ispanijos, 

Portugalijos regionai 
7. Plėsti gamtinių dujų tinklus siekiant 
atitikti vidaus rinkos poreikius arba 
stiprinti tiekimo saugą, įskaitant atskirų 
gamtinių dujų tinklų jungimą

• Airija–Jungtinė Karalystė
• Prancūzija–Ispanija
• Prancūzija–Šveicarija
• Portugalija–Ispanija
• Austrija–Vokietija
• Austrija–Vengrija
• Austrija–Vengrija–Slovakija–Lenkija
• Austrija–Italija
• Graikija–kitos Balkanų šalys
• Austrija–Vengrija–Rumunija–

Bulgarija–Graikija–Turkija
• Prancūzija–Italija
• Graikija–Italija 
• Austrija–Čekijos Respublika
• Vokietija–Čekijos Respublika–Austrija–

Italija
• Austrija–Slovėnija–Kroatija 
• Jungtinė Karalystė–Nyderlandai–

Vokietija
• Vokietija–Lenkija
• Danija–Jungtinė Karalystė
• Danija–Vokietija–Švedija
8. Plėsti suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
gavimo ir gamtinių dujų talpyklų 
pajėgumą, reikalingą siekiant patenkinti 
poreikius ir dujų tiekimo sistemas ir 
įvairinti šaltinius ir tiekimo kelius.

• Visos valstybės narės
9. Plėsti gamtinių dujų transportavimo 
pajėgumą (dujų tiekimo dujotiekius), 
reikalingus siekiant patenkinti poreikius ir 
įvairinti tiekimą iš vidaus ir išorės šaltinių 
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bei tiekimo kelius.

• Šiaurės dujų tinklas: Norvegija–
Danija–Vokietija–Švedija–Suomija –
Rusija–Baltijos valstybės–Lenkija

• Alžyras–Ispanija–Prancūzija
• Rusija–Ukraina–ES
• Rusija–Baltarusija–Ukraina–ES
• Rusija–Baltarusija–ES
• Rusija–Baltijos jūros valtybės–Vokietija
• Libija–Italija
• Tunisas–Libija–Italija
• Kaspijos jūros valstybės–ES
• Rusija–Ukraina–Moldova–Rumunija–

Bulgarija–Graikija–kitos Balkanų šalys 
• Rusija–Ukraina–Slovakija–Vengrija –

Slovėnija–Italija
• Nyderlandai–Vokietija–Šveicarija–

Italija
• Belgija–Prancūzija–Šveicarija–Italija
• Danija–(Švedija)–Lenkija
• Norvegija–Rusija–ES
• Airija
• Alžyras–Italija–Prancūzija
• Vidurio Rytai–Viduržemio jūros rytų 

dujų žiedas–ES
10. Veiksmai, gerinantys gamtinių dujų 
tinklų veiklą vidaus rinkoje ir tranzitinėse 
šalyse, ypač nustatant silpnąsias vietas ir 
trūkstamas grandis, plėtros galimybes, 
siekiant susitvarkyti su perkrovomis ir 
pritaikyti prognozavimo ir gamtinių dujų 
veiklos veiksmingumo ir saugos metodus.

• Nustato gamtinių dujų tinklų, ypač 
kertančių sieną, silpnąsias vietas ir 
trūkstamas grandis.

• Plečia gamtinių dujų srovės valdymo 
galimybes, siekiant susitvarkyti su 
gamtinių dujų tinklų perkrovomis

• Pritaiko prognozavimo ir elektros tinklų 
veiklos metodus, kurių reikalauja 
vidaus rinkos veikla. 
• Plėsti bendrą atlikimą, gamtinių 

dujų tinklų saugą ir saugumą 
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tranzitinėse šalyse.
11. Plėsti ir integruoti olefino dujų 
transportavimo pajėgumą, reikalingą 
patenkinti vidaus rinkos poreikį.

• Visos valstybės narės

Justification
L'annexe II ne correspond pas à son intitulé: "Critères supplémentaires pour les projets 
d'intérêt commun". Elle n'est rien d'autre qu'une "shopping list" de projets éligibles. Le 
contenu de cette annexe tend à suggérer que le texte présent inclut des critères objectifs en 
vue du financement par les deniers publics de tels projets. Or, il en est rien.

Le contenu d'une telle annexe doit donc effectivement reprendre les critères supplémentaires 
d'éligibilté qui doivent être adoptés par l'ensemble des institutions européennes.

Pakeitimas 22
III priedas

TRANSEUROPINĖS ENERGIJOS 
TINKLAI

TRANSEUROPINĖS ENERGIJOS 
TINKLAI

Bendro intereso projektai ir jų nuostatos, 
šiuo metu nustatytos pagal II priede 

išdėstytus kriterijus

Bendro intereso projektai ir jų nuostatos, 
šiuo metu nustatytos pagal II priede 

išdėstytus kriterijus 

ELEKTROS TINKLAI
1 Plėsti elektros tinklus izoliuotuose 

regionuose
1.1 Povandeninis kabelis Airija—Velsas 

(UK)
1.2 Ipiros (GR) — Puglia (IT) grandies 

stiprinimas
1.3 Pietų Cyclades (GR) jungtis
1.4 30 kV povandeninio kabelio jungtis tarp 

Faial, Pico ir S. Jorge salų (Azores, 
PT)

1.5 Elektros tinklų jungimas ir stiprinimas
Terceira, Faial ir S Miguel salose 
(Azorų salos, PT)

1.6 Elektros tinklų jungimas ir stiprinimas  
Madeiroje (PT)

1.7 Povandeninis kabelis Sardinijoje (IT)—
Italijos teritorija

1.8 Povandeninis kabelis Korsikoje (FR —
Italija
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1.9 Jungtis Italijos teritorijoj —
Sicilijoje(IT)

1.10 Jungties dvigubinimas Sorgente (IT) 
— Rizziconi (IT)

1.11 Naujos jungtys Balearų ir Kanarų 
salose (ES)

2 Elektros tinklų vystymas tarp valstybių 
narių 

2.1 Moulaine (FR)—Aubange (BE) linija
2.2 Avelin (F)—Avelgem (BE) linija
2.3 Vigy (FR)—Marlenheim (FR) linija
2.4 Vigy (FR —Uchtelfangen (DE) linija
2.5 La Praz (FR) fazės transformatorius 
2.6 Tolesnis pajėgumo didinimas per 

esamas tarpusavio jungtis tarp 
Prancūzijos ir Italijos 

2.7 Naujos jungtys tarp Prancūzijos ir 
Italijos 

2.8 Naujos jungtys per Pirėnus tarp 
Prancūzijos ir Ispanijos 

2.9 Rytinė Pirėnų jungtis tarp Prancūzijos 
ir Ispanijos 

2.10 Jungtys tarp šiaurinės Portugalijos ir 
šiaurės vakarų Ispanijos 

2.11 Sines (PT —Alqueva (PT)—Balboa 
(ES) linija

2.12 Valdigem (PT)—Douro 
Internacional (PT)—Aldeadávila 
(ES) linija ir Douro Internacional 
įrengimai 

2.13 Naujos jungtys Bothnia įlankos 
šiaurėje tarp Suomijos ir Švedijos 

2.14 Lienz (AT —Cordignano (IT) linija
2.15 Naujos jungtys tarp Italijos ir 

Austrijos Brenner perėjoje 
2.16 Jungtys tarp Airijos ir Šiaurės 

Airijos 
2.17 St Peter (AT —Isar (DE) linija
2.18 Povandeninis kabelis tarp Pietryčių 

Anglijos ir centrinės Nyderlandų 
dalies  

2.19 Jungčių stiprinimas tarp Danijos ir 
Vokietijos, pvz., Kasso—Hamburgo 
linija

2.20 Jungčių stiprinimas tarp Danijos ir 
Švedijos 
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3 Elektros tinklų vystymas su valstybėmis 
narėmis 

3.1 Jungtys Danijos rytų–vakarų ašyje: 
jungtis tarp Danijos vakarinių 
(UCTE) ir rytinių (NORDEL) tinklų

3.2 Jungtis Danijos šiaurės–pietų ašyje 
3.3 Naujos jungtys šiaurinėje Prancūzijoje 
3.4 Naujos jungtys pietvakarinėje 

Prancūzijoje 
3.5 Trino Vercellese (IT)—Lacchiarelle 

(IT) linija
3.6 Turbigo (IT)—Rho—Bovisio (IT) linija
3.7 Voghera (IT)—La Casella (IT) linija
3.8 S. Fiorano (IT)—Nave (IT) linija
3.9 Venezia Nord (IT)—Cordignano (IT) 

linija
3.10 Redipuglia (IT —Udine Ovest (IT) 

linija
3.11 Naujos jungtys Italijos rytų–vakarų 

ašyje 
3.12 Tavarnuzze (IT)—Casellina (IT) 

linija
3.13 Tavarnuzze (IT)—S.Barbara (IT) 

linija
3.14 Rizziconi IT)—Feroleto (IT)—Laino 

(IT) linija
3.15 Naujos jungtys Italijos šiaurės–pietų 

ašyje 
3.16 Tinklo pakeitimai palengvinti 

atnaujinančios energijos jungtis 
Italijoje 

3.17 Naujos vėjo energijos jungtys 
Italijoje 

3.18 Naujos jungtys Ispanijos šiaurės 
ašyje 

3.19 Naujos jungtys Ispanijos Viduržemio 
jūros ašyje 

3.20 Naujos jungtys Galicijos (ES)—
Centro (ES) ašyje

3.21 Naujos jungtys Centro (ES)—
Aragono (ES) ašyje

3.22 Naujos jungtys Aragono (ES) —
Levante (ES) ašyje

3.23 Naujos jungtys Andalūzijoje (ES)
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3.24 Pedralva (PT)—Riba d'Ave (PT) 
linija ir Pedralva įrengimai

3.25 Recarei (PT)—Valdigem (PT) linija
3.26 Picote (PT)—Pocinho (PT) linija 

(pagerinimas)
3.27 Dabartinės Pego (PT)—Cedillo (ES) 

/ Falagueira (PT) linijos ir 
Falagueira įrengimų pakeitimas 

3.28 Pego (PT) — Batalha (PT) linija ir 
Batalha įrengimai

3.29 Sines (PT)—Ferreira do Alentejo 
(PT) I linija (pagerinimas)

3.30 Naujos vėjo energijos jungtys 
Portugalijoje

3.31 Pereiros (PT)—Zêzere (PT)—
Santarém (PT) linijos ir Zêzere 
įrengimai

3.32 Batalha (PT)—Rio Maior (PT) I ir II 
linijos (pagerinimai)

3.33 Carrapatelo (PT)—Mourisca (PT) 
linija (pagerinimas)

3.34 Valdigem (PT)—Viseu (PT)—Anadia 
(PT) linija

3.35 Nukrypimas nuo dabartinės Rio 
Maior (PT)—Palmela (PT) linijos į 
Ribatejo (PT) ir Ribatejo įrengimai

3.36 Salonikų (GR), Lamia (GR) ir Patras 
(GR) pastotės ir jungčių linijos 

3.37 Evia (GR), Lakonia (GR) ir Thrace 
(GR) regionų jungtys

3.38 Esamų jungčių  Graikijos teritorijos 
pakraščio regionuose stiprinimas 

3.39 Tynagh (IE)—Cashla (IE) linija
3.40 Flagford (IE)—East Sligo (IE) linija
3.41 Jungtys šiaurės rytų ir vakarų 

Ispanijoje, ypač prijungti prie vėjo 
energijos gaminimo tinklo 

3.42 Jungtys Baskų krašte (ES), Aragone 
(ES) ir Navaroje (ES)

3.43 Jungtys Galicijoje (ES)
3.44 Jungtys centrinėje Švedijoje 
3.45 Jungtys pietinėje Švedijoje 
3.46 Liubeko/Siems (DE) — Görries (DE) 

linija
3.47 Liubeko / Siems (DE)—Krümmel 

(DE) linija
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3.48 Jungtys Šiaurės Airijoje, susijusios 
su  jungtimis su Airija 

3.49 Jungtys Jungtinės Karalystės šiaurės 
vakaruose 

3.50 Jungtys Škotijoje ir Anglijoje, 
siekiant elektros gamybai plačiau  
panaudoti atsinaujinančius šaltinius 

3.51 Naujos toli nuo kranto esančios vėjo 
energijos jungtys Belgijoje 

3.52 Borssele pastotė (NL)
3.53 Reaktyvios energijos kompensavimo 

įrangos įdiegimas (NL)
3.54 St. Peter (AT)—Tauern (AT) linija
3.55 Südburgenland (AT —Kainachtal 

(AT) linija
4 Elektros tinklų vystymas su valstybėmis 

ne narėmis 
4.1 Neuenhagen (DE)—Vierraden (DE)—

Krajnik (PL) linija
4.2 Brunsbüttel (DE)—šiaurės Norvegijos 

jungtis
4.3 S. Fiorano (IT)—Robbia (CH) linija
4.4 Nauja tarpusavio jungtis Italija—

Šveicarija 
4.5 Philippi (GR)—Maritsa 3 (Bulgarija) 

linija
4.6 Amintaio (GR) — Bitola (FYROM) 

linija
4.7 Kardia (GR)—Elbasan (Albania) linija
4.8 Elbasan (Albanija)—Podgorica 

(Serbija ir Juodkalnija) linija
4.9 Mostar (Bosnija ir Hercegovina) 

pastotė ir jungčių linijos 
4.10 Ernestinovo (Kroatija) pastotė ir 

jungčių linijos 
4.11 Naujos jungčių linijos tarp Graikijos 

ir Albanijos, Bulgarijos ir buvusios 
Jugoslavijos Respublikos 
Makedonijos

4.12 Philippi (GR) — Hamidabad (TR) 
linija

4.13 Povandeninis kabelis tarp šiaurės 
rytų / rytų Anglijos ir pietinės 
Norvegijos 
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4.14 Eemshaven (NL)—Feda (NO) 
jungtis

4.15 Povandeninis kabelis tarp pietų 
Ispanijos ir Maroko (esamos jungties 
stiprinimas)

4.16 Jungtys Baltijos elektros žiedui: 
Vokietija—Lenkija—Rusija—
Estija—Latvija—Lietuva—Švedija—
Suomija—Danija—Baltarusija

4.17 Šiaurinės Suomijos—Rusijos jungtys
4.18 Vokietijos—Lenkijos—Lietuvos—

Baltarusijos—Rusijos jungtis (rytų–
vakarų aukštos įtampos jungtis)

4.19 Lenkijos—Lietuvos jungtis
4.20 Povandeninis kabelis tarp Suomijos 

ir Estijos 
4.21 Naujos jungtys tarp šiaurės Švedijos 

ir šiaurės Norvegijos 
4.22 Naujos jungtys tarp vidurio Švedijos 

ir vidurio Norvegijos 
4.23 Borgvik (S)—Hoesle (NO)—Oslo 

regiono (NO) linija
4.24 Naujos jungtys tarp UCTE ir 

CENTREL sistemų
4.25 Naujos jungtys tarp UCTE / 

CENTREL sistemos ir Balkanų šalių 
4.26 Jungtys ir sąsaja tarp išplėstos UCTE 

sistemos ir Baltarusijos, Rusijos ir 
Ukrainos, įskaitant perstatomų 
HVDC stočių, anksčiau veikusių tarp 
Austrijos ir Vengrijos, Austrijos ir 
Čekijos Respublikos ir Vokietijos ir 
Čekijos Respublikos, perkėlimas

4.27 Jungtys Juodosios jūros elektros 
žiede: Rusija—Ukraina—
Rumunija—Bulgarija—Turkija—
Gruzija

4.28 Naujos jungtys Juodosios jūros 
regione užtikrinančios išplėstinės 
UCTE sistemos ir tinklų atitinkamose 
šalyse sąveiką

4.29 Naujos jungtys Viduržemio jūros 
elektros žiede: Prancūzija—
Ispanija—Marokas—Alžyras—
Tunisas—Libija—Egiptas—
Artimųjų Rytų šalys—Turkija—
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Graikija—Italija
4.30 Povandeninis kabelis tarp pietų 

Ispanijos ir šiaurės vakarų Alžyro 
4.31 Povandeninis kabelis tarp Italijos ir 

Alžyro 
4.32 Naujos jungtys Barenco regione / 

zonoje
4.33 Lanksčių alternatyvių esamoms 

perdavimo sistemoms tarp Italijos ir 
Slovėnijos įrengimas 

4.34 Nauja jungtis Italija—Slovėnija
4.35 Povandeninis kabelis tarp  Italijos ir 

Kroatijos 
4.36 Jungčių tarp Danijos ir Norvegijos 

stiprinimas 
5 Veiksmai, gerinantys sujungtų elektros 

tinklų veikimą vidaus rinkoje 
(Jokie patikslinimai kol kas nėra 
nustatyti)

DUJŲ TINKLAI 
6 Gamtinių dujų tiekimasį naujiems 

regionams 
6.1 Dujų tinklo vystymas iš Belfasto į 

Šiaurės Airijos (UK) šiaurės vakarų 
regioną ir atitinkamai į vakarinę 
Airijos pakrantę 

6.2 LNG Santa Cruz de Tenerife, Kanarų 
salose (ES)

6.3 LNG Las Palmas de Gran Kanarijoje 
(ES)

6.4 LNG Madeiroje (PT)
6.5 Dujų tinklo vystymas Švedijoje 
6.6 Jungtys tarp Balearų salų (ES) ir 

Ispanijos teritorijos 
6.7 Aukšto slėgio atšaka į Trakiją (GR)
6.8 Aukšt oslėgio atšaka į Korintą (GR)
6.9 Aukšto slėgio atšaka į šiaurės vakarų 

Graikiją (GR)
6.10 Lolland (DK) ir Falster (DK) salų 

jungtis
7 Dujų tinklų vystymas siekiant 

patenkinti vidaus rinkos poreikius ar 
sustiprinti tiekimo saugumą, įskaitant 
atskirų gamtinių dujų tinklų jungtį 
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7.1 Papildoma dujotiekio tarp Airijos ir 
Škotijos jungtis 

7.2 Šiaurės–pietų jungtis, įskaitant 
Dublino—Belfasto dujotiekį

7.3 Lacq (FR)—Calahorra (ES) dujotiekio 
kompresorinė 

7.4 Lussagnet (FR —Bilbao (ES) dujotiekis
7.5 Perpignan FR) — Barselonos (ES) 

dujotiekis
7.6 Dujotiekio, tiekiančio dujas Portugalijai 

per pietų Ispaniją ir Galiciją ir 
Asturijai per Portugaliją, perdavimo 
pajėgumoų padidinimas,

7.7 Puchkirchen (AT)—Burghausen (DE) 
dujotiekis

7.8 Andorf (AT)—Simbach (DE) dujotiekis
7.9 Wiener Neustadt (AT)—Sopron (HU) 

dujotiekis
7.10 Bad Leonfelden (DE)—Linz (AT) 

dujotiekis
7.11 Šiaurės vakarų Graikijos—Elbasan 

(AL) dujotiekis
7.12 Graikijos—Italijos jungiamasis 

dujotiekis
7.13 Pagrindinio Graikijos dujotiekio 

kompresorinė
7.14 Jungtis tarp Austrijos ir Čekijos 

Respublikos tinklų 
7.15 Dujų perdavimo koridorius pietryčių 

Europoje aplink Graikiją, buvusią 
Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, 
Serbiją ir Juodkalniją, Bosniją ir 
Hercegoviną, Kroatiją, Slovėniją ir 
Austriją 

7.16 Dujų perdavimo koridorius tarp 
Austrijos ir Turkijos per Vengriją, 
Rumuniją ir Bulgariją 

7.17 Jjungiamieji dujotiekiai tarp 
Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir 
Vokietijos, jungiantys pagrindinius 
šiaurės vakarų Europos šaltinius ir 
rinkas 

7.18 Jungtis tarp šiaurės rytų Vokietijos 
(Berlyno sritis) ir šiaurės vakarų 
Lenkijos (Ščecino sritis) su atšaka iš 
Schmölln į Lubmin (DE, Greifsvaldo 
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sritis)
7.19 Jungtis tarp toli nuo kranto esančių 

įrengimų Šiaurės jūroje, arba nuo 
toli nuo kranto esančių Danijos 
įrengimų iki Jungtinės Karalystės 
įrengimų 

7.20 Perdavimo pajėgumo sustiprinimas 
tarp Prancūzijos ir Italijos 

7.21 Baltijos dujų jungiamasis dojotiekis 
tarp Danijos—Vokietijos—Švedijos

8 Suskystintų gamtinių dujų (LNG) 
gavimo ir gamtinių dujų laikymo 
pajėgumų vystymas

8.1 LNG Le Verdon-sur-mer (FR, naujas 
terminalas) ir dujotiekis į Lussagnet 
(FR) saugyklą

8.2 LNG Fos-sur-mer (FR)
8.3 LNG Huelva (ES), išplečiantis esantį 

terminalą 
8.4 LNG Kartaginoje (ES), išplečiantis 

esantį terminalą
8.5 LNG Galicijoje (ES), naujas terminalas 
8.6 LNG Bilbao (ES), naujas terminalas
8.7 LNG Valensijos regione (ES), naujas 

terminalas 
8.8 LNG Barselonoje (ES), išplečiantis 

esantį terminalą
8.9 LNG Sines (PT), naujas terminalas
8.10 LNG Revithoussa (GR), išplečiantis 

esantį terminalą
8.11 LNG šiaurės Adrijos pakrantėje (IT)
8.12 LNG toli nuo kranto šiaurės Adrijos 

jūroje (IT)
8.13 LNG pietų Adrijos pakrantėje (IT)
8.14 LNG Jonijos pakrantėje (IT)
8.15 LNG Tirėnų pakrantėje (IT)
8.16 LNG Ligūrijos pakrantėje (IT)
8.17 LNG Zeebrugge/Dudzele (BE, 

išplečiantis esantį terminalą)
8.18 LNG  Grain saloje, Kento grafystėjee 

(UK)
8.19 Antrojo LNG terminalo Graikijoje 

statyba 
8.20 Požeminių dujų saugojimo įrengimų 
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Airijoje vystymas 
8.21 Saugykla pietų Kavaloje 

(GR),išeikvoto dujų telkinio jūroje 
pertvarkymas

8.22 Saugojimas Lussagnet (FR, 
eksploatavimo vietovės išplėtimas)

8.23 Saugojimas Pecorade (FR, išeikvoto 
naftos telkinio pertvarkymas)

8.24 Saugykla Alsace regione (FR, 
druskingų ertmių vystymas)

8.25 Saugykla Centre regione (FR, 
vandens plokštikalnės vystymas).

8.26 Saugyklos Ispanijos šiaurės–pietų 
ašyje (naujos vietos) Kantabrijoje, 
Aragone, Castilla y León, Castilla —
La Mancha ir Andalūzijoje

8.27 Saugyklos Ispanijos Viduržemio jūros 
ašyje (naujos vietos) Katalonijoje, 
Valencijoje ir Maurcijoje

8.28 Saugyklas Carriço (PT, nauja vieta)
8.29 Saugykla Loenhout (BE, 

eksploatavimo vietos išplėtimas)
8.30 Saugykla Stenlille (DK) ir Lille Torup 

(DK,eksploatavimo vietos išplėtimas)
8.31 Saugykla Tønder (DK, nauja vieta)
8.32 Saugykla Puchkirchen (AT, 

eksploatavimo vietos išplėtimas), 
įskaitant dujotiekį  į Penta West 
sistemą netoli Andorf (AT)

8.33 Saugyklas Baumgarten (AT, nauja 
vieta)

8.34 Saugykla Haidach (AT, nauja vieta), 
įskaitant dujotiekį į Europos dujų 
tinklą

8.35 Požeminių dujų saugyklų vystymas 
Italijoje 

9 Dujų perdavimo galingumo vystymas 
(dujų tiekimo dujotiekiai)

9.1 Šiaurės dujų tinklo jungčių kūrimas ir 
vystymas: Norvegija—Danija—
Vokietija—Švedija—Suomija—
Rusija—Baltijos šalys—Lenkija

9.2 Šiaurės vidurio dujotiekis: Norvegija, 
Švedija, Suomija

9.3 Šiaurės Europos dujotiekis: Rusija, 
Baltijos jūra, Vokietija
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9.4 Dujotiekis iš Rusijos į Vokietiją, per 
Latviją, Lietuvą ir Lenkiją, įskaitant 
požeminių dujų saugyklų vystymą 
Latvijoje 

9.5 Dujotiekis Suomija–Estija
9.6 Nauji dujotiekiai iš Alžyro į Ispaniją ir 

Prancūziją ir vidinių tinklų 
galingumo padidinimas šiose šalyse

9.7 Didėjantis perdavimo galingumas 
dujotiekiu Alžyras—Marokas—
Ispanija (iki Kordobos) 

9.8 Kordoba (ES —Ciudad Real (ES) 
dujotiekis

9.9 Ciudad Real (ES)—Madrido (ES) 
dujotiekis

9.10 Ciudad Real (ES —Viduržemio jūros 
pakrantės (ES) dujotiekis

9.11 Atšakos Castilla (ES —La Mancha 
(ES)

9.12 Išplėtimas į šiaurės vakarų Ispaniją
9.13 Alžyro—Ispanijos povandeninis 

dujotiekis ir dujotiekiai jungčiai su 
Prancūzija 

9.14 Didėjantis perdavimo galingumas iš 
Rusijos šaltinių į Europos Sąjungą, 
per Ukrainą, Slovakiją ir Čekijos 
Respubliką

9.15 Didėjantis perdavimo galingumas iš 
Rusijos šaltinių į Europos Sąjungą, 
per Baltarusiją ir Lenkiją 

9.16 Yagal Sud dujų vamzdynas (tarp 
STEGAL vamzdyno, vedančio į DE, 
FR, CH trikampį)

9.17 SUDAL rytų  dujotiekis (tarp MIDAL 
dujotiekio netoli Heppenheim į 
Burghausen jungtį su PENTA 
dujotiekiu Austrijoje)

9.18 Dujotiekis iš Libijos šaltinių į Italiją 
9.19 Dujotiekis iš išteklių Kaspijos jūros 

šalyse į Europos Sąjungą 
9.20 Graikijos—Turkijos dujotiekis
9.21 Didėjantis perdavimo galingumas iš 

Rusijos šaltinių į Graikiją ir kitas 
Balkanų šalis per Ukrainą, Moldovą, 
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Rumuniją ir Bulgariją
9.22 St. Zagora (BG)—Ihtiman (BG) 

dujotiekis
9.23 Jungiamieji dujotiekiai tarp 

Vokietijos, Čekijos, Austrijos ir 
Italijos dujų tinklų

9.24 Dujotiekis iš Rusijos šaltinių į Italiją 
per Ukrainą, Slovakiją, Vengriją ir 
Slovėniją

9.25 Didėjantis TENP dujotiekio, einančio 
iš Olandijos per Vokietiją į Italiją, 
perdavimo galingumas 

9.26 Taisnieres (FR)—Oltingue (CH) 
dujotiekis

9.27 Dujotiekis iš Danijos į Lenkiją, galbūt 
per Švediją

9.28 Nybro (DK)—Dragør (DK) dujotiekis, 
įskaitant jungiantį dujotiekį su 
saugojimu Stenlille (DK)

9.29 Dujų tinklas iš Barenco jūros šaltinių 
į Europos Sąjungą per Švediją ir 
Suomiją 

9.30 Dujotiekis iš Corrib srities (IE, toli 
nuo kranto)

9.31 Dujotiekis iš Alžyro šaltinių į Italiją 
per Sardiniją, su atšaka į Korsiką

9.32 Dujotiekis iš išteklių vidurio rytuose į 
Europos Sąjungą 

9.33 Dujotiekis iš Norvegijos į Jungtinę 
Karalystę

10. Veiksmai, pagerinantys tarpusavyje 
sujungtų dujų tinklų veikimą vidaus 
rinkoje 

(Jokie patikslinimai kol kas nėra 
nustatyti)

Justification

Le contenu d'une telle annexe ne peut donc être accepté que lorsque les critères d'éligibilté à 
cette liste seront adoptées par l'ensemble des institutions européennes.

Pakeitimas 23
IV priedas
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IV priedas
TRANSEUROPINĖS ENERGIJOS 

TINKLAI
Europinės reikšmės projektai, nustatyti 8 

straipsnyje

ELEKTROS TINKLAI

• Moulaine (FR)–Aubange 
(BE) linija

• Avelin (FR)–Avelgem (BE) 
linija

• Lienz (AT –Cordignano (IT) linija
• Lanksčių alternatyvių 

dabartinėms perdavimo sistemų tarp 
Italijos ir Slovėnijos įrengimas 

• Udine Ovest (IT)–Okroglo 
linija (SI)

• S. Fiorano (IT)–Nave (IT)–
Gorlago (IT) linija

• Venezia Nord (IT)–
Cordignano (IT) linija

• St. Peter (AT)–Tauern (AT) linija
• Südburgenland (AT)–Kainachtal 

(AT) linija
• S. Fiorano (IT)–Robbia 

(CH) linija
• Sentmenat (ES)–Bescanό 

(ES) – Baixas (FR) linija
• Valdigem (PT)–Douro 

Internacional (PT)–Aldeadávila (ES) 
linija

• Philippi (GR)–Hamidabad 
(TR) linija 

• Povandeninis kabelis Anglijoje (UK) 
ir Nyderlanduose e

• Povandeninis kabelis 
Airija–Velsas (UK)

• Kasso (DK)–Hamburg (DE) 
linija

• Lenkija–Lietuva jungtis
• Povandeninis kabelis Suomija–Estija 

Išbraukta.
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(Estlink)
• Kasso (DK)–Revsing (DK)–

Tjele (DK) linija
• V.Hassing (DK)–Trige (DK) 

linija
• Povandeninis kabelis 

Skagerak 4 (DK)–(NO)
• Neuenhagen (DE)–

Vierraden (DE)–Krajnik (PL) linija
• Nauja tarpusavio jungtis 

Vokietija–Lenkija
• Dürnrohr (AT)–Slavetice 

(CZ) linija

DUJŲ TINKLAI
• Šiaurės Transgas dujotiekis
• Yamal–Europa dujotiekis
• Medgas dujotiekis Alžyras–

Ispanija–Prancūzija–kontinentinė 
Europa

• Alžyras–Tunisas–Italija 
dujotiekis

• Libija–Italija dujotiekis
• Turkija–Graikija–Italija 

dujotiekis
• Turkija–Austrija dujotiekis

Justification

Suppression par consistance avec les amendements des Articles 8 à 10.


