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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europa siekia tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, įgyvendindama Europos 
žaliąjį kursą kaip tvarios ekonomikos pertvarkos planą. Vis dėlto šiuo metu deginant iškastinį 
kurą išmetama daugiau nei 75 proc. ES išmetamo ŠESD kiekio. Siekiant kuo greičiau pasiekti 
poveikio klimatui neutralumą, būtina sparčiai įgyvendinti teisingą ir visapusišką energetikos 
pertvarką. Pertvarka bus įmanoma tik tuo atveju, jeigu ji bus grindžiama tinkama infrastruktūra, 
taikant Reglamentą dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių (TEN-E reglamentas). 
Infrastruktūros projektų rengimo, planavimo ir statybos etapams reikia daugelio metų, o šie 
projektai įgyvendinami dešimtmečiais. 

Dabartinė Europos energetikos infrastruktūra grindžiama pasenusiu modeliu: pagrindinėmis 
elektros, dujų ir naftos perdavimo linijomis didelio masto gamyba nukreipiama į vartojimo 
centrus, sujungiant paskirstymo linijas su galutiniais vartotojais. Į būsimą energetikos sistemą 
bus integruotos įvairios sistemos ir sektoriai, dalyvaujant daugybei energijos gamybos, 
konversijos, agregavimo, valdymo, transporto ir saugojimo subjektų, visų pirma vietos 
lygmeniu.

Apskaičiuota, kad 2030–2050 m. ES investicijų į energetikos infrastruktūrą poreikis bus 
318 mlrd. EUR1. Taigi principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ taikymas yra 
prioritetas, kad būtų galima kontroliuoti išlaidas, kartu teikiant daug naudos. Europa negali 
švaistyti išteklių neišnaudojamam turtui. Kiekvienas naujas „techninės įrangos“ projektas 
turėtų būti tinkamai įvertintas atsižvelgiant į alternatyvias „bevielio ryšio“ galimybes ir turėtų 
būti grindžiamas patikimais tvarumo kriterijais, kuriais užtikrinamas visapusiškas indėlis 
siekiant neutralaus poveikio klimatui tikslo. 

Pagal daugelį scenarijų likęs energijos poreikis bus beveik visiškai patenkintas energija, 
pagaminta iš atsinaujinančiųjų išteklių. Nors siekiant panaudoti atsinaujinančiąją energiją 
jūroje reikės išplėsti tolimojo perdavimo infrastruktūrą, būtina sukurti pažangią skirstymo 
sistemą bei rasti saugojimo ir lankstumo sprendimus, kad būtų galima išspręsti mažo masto 
atsinaujinančiosios energijos įrenginių tiekimo kintamumo problemą. Vandenilis iš 
atsinaujinančių energijos išteklių gali būti naudojamas tuo atveju, kai technologiniu požiūriu 
sunku įgyvendinti tiesioginį elektrifikavimą. 

Mūsų, kaip ENVI komiteto narių, prerogatyva – apsaugoti infrastruktūrą reglamentuojančius 
teisės aktus, kurie padėtų ES mažinti išmetamųjų teršalų kiekį remiantis moksliškai pagrįstais 
argumentais, saugoti išteklius ir užtikrinti veiksmingą demokratinę kontrolę. Todėl nuomonės 
referentė siūlo: 

sukurti naują valdymo sistemą, kuria siekiama efektyviau taikyti principą „svarbiausia − 
energijos vartojimo efektyvumas“ ir užtikrinti ES klimato tikslų įgyvendinimą.
Tinklo operatoriai turi neginčijamos praktinės patirties, tačiau jie taip pat yra aiškiai 
suinteresuoti plėsti infrastruktūrą. Neturėtume remtis vien jais, atlikdami nešališką aparatinės 
įrangos projektų vertinimą, atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo ir lankstumo 

1 Komisijos komunikatas „Platesnis Europos 2030 m. klimato srities užmojis. Investavimas į 
neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių labui“ SWD/2020/176 final. 12 lentelė.Papildomos metinės 
investicijos, palyginti su BL, taikomu visiems politikos scenarijams, ir MIX-nonCO2 variantu (2021–2030 m. ir 
2031–2050 m., mlrd. EUR 2015 m.); 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf, 2 lentelė 
p. 202

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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galimybes bei elektros energijos, šilumos ir vėsumos tiekimo, pramonės bei transporto sektorių 
integraciją.

Todėl siūloma įsteigti subalansuotą ir įtraukią „Energetikos infrastruktūros tarybą“ (angl. EIC), 
kurią sudarytų visų atitinkamų sektorių rinkos operatoriai, nepriklausomi ekspertai ir pilietinės 
visuomenės organizacijos. EIC parengs visos sistemos sąnaudų ir naudos analizę, 
infrastruktūros trūkumų analizę, integruotus scenarijus, taip pat dešimties metų tinklo plėtros 
planą ir tvirtą ilgalaikę perspektyvą iki 2050 m. 

Sustiprinta demokratinė kontrolė ir įtraukus dalyvavimas
Energetikos pertvarka nebus įgyvendinta, jeigu prie jos neprisidės piliečiai. Jų įtraukimas į 
energetikos infrastruktūros planavimo procesą yra labai svarbus. Energetikos infrastruktūros 
tarybos veikloje turėtų dalyvauti suinteresuotieji subjektai ir pilietinė visuomenė. Pasirenkant 
ir kuriant infrastruktūrą turi būti užtikrintas skaidrumas viso proceso metu, ypač daug dėmesio 
skiriant čiabuviams ir marginalizuotoms bendruomenėms. Taip pat sustiprinamas Parlamento 
vaidmuo bendro intereso projektų atrankos procese, tikrinant deleguotuosius aktus pagal 
infrastruktūros kategorijas. 

Pirmenybė atsinaujinančiajai energijai ir decentralizacijai
Siekiant eksponentinio augimo atsinaujinančiosios energijos srityje būtina plėtoti paskirstymo 
ir pažangiuosius elektros tinklus, elektrolizerius, kurie naudojami vandeniliui iš atsinaujinančių 
energijos išteklių gaminti, susijusią transporto infrastruktūrą, taip pat išplėstus šilumos ir 
vėsumos tiekimo tinklus. Tačiau TEN-E nėra tinkamas šioms investicijoms. Taigi, nuomonės 
referentė siūlo pritaikyti kriterijus, visų pirma sumažinant projekto apimties ribas ir įvertinant 
ne tik projekto galimybes padidinti fizinius tarpvalstybinius perdavimo pajėgumus, bet ir 
platesnę jo naudą. 

Nuomonės referentė siūlo pašalinti dujų ir CO2 infrastruktūros projektus iš TEN-E taikymo 
srities: galimas mažo masto atsinaujinančiųjų dujų projektų padidėjimas reikalauja tik riboto 
infrastruktūros pritaikymo; turint omenyje galimybę pakeisti energijos gamybą iš iškastinio 
kuro atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, potencialūs anglies dioksido surinkimo projektai 
nebus susieti su energetikos sektoriumi, taigi ir su TEN-E. 

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, Komisijos vandenilio (14) be to, Komisijos vandenilio 
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strategijoje29 padaryta išvada, kad būtinam 
vandenilio diegimui svarbus elementas, 
kurį gali pasiūlyti tik Sąjunga ir bendroji 
rinka, yra didelio masto infrastruktūros 
tinklas. Dabartinė infrastruktūra, skirta 
vandeniliui transportuoti ir juo prekiauti 
tarpvalstybiniu mastu, yra labai ribota. 
Tokią infrastruktūrą turėtų sudaryti didelė 
dalis įrenginių, konvertuotų iš gamtinėms 
dujoms skirtų įrenginių, kuriuos papildytų 
nauji vandeniliui skirti įrenginiai. Be to, 
Vandenilio strategijoje nustatytas 
strateginis tikslas iki 2030 m. padidinti 
elektrolizerių įrengtąjį pajėgumą iki 
40 GW, kad būtų padidinta vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių gamyba ir 
sudarytos palankesnės sąlygos nuo 
iškastinio kuro priklausančiuose 
sektoriuose, pvz., pramonės ar transporto, 
mažinti tą nepriklausomybę. Todėl TEN-E 
politika turėtų apimti naują ir pertvarkytą 
vandenilio perdavimo infrastruktūrą ir 
saugyklas, taip pat elektrolizerius. 
Vandenilio perdavimo ir laikymo 
infrastruktūra taip pat turėtų būti įtraukta į 
visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planą, kad būtų galima visapusiškai 
ir nuosekliai įvertinti jos sąnaudas ir naudą 
energetikos sistemai, įskaitant jos indėlį į 
sektorių integraciją ir priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą, siekiant sukurti 
pagrindinę Sąjungos vandenilio 
infrastruktūrą;

strategijoje29 padaryta išvada, kad būtinam 
vandenilio diegimui svarbus elementas, 
kurį gali pasiūlyti tik Sąjunga ir bendroji 
rinka, yra didelio masto infrastruktūros 
tinklas. Dabartinė infrastruktūra, skirta 
vandeniliui transportuoti ir juo prekiauti 
tarpvalstybiniu mastu, yra labai ribota. 
Tokią infrastruktūrą turėtų sudaryti didelė 
dalis įrenginių, konvertuotų iš gamtinėms 
dujoms skirtų įrenginių, kuriuos papildytų 
nauji vandeniliui skirti įrenginiai. Be to, 
Vandenilio strategijoje nustatytas 
strateginis tikslas iki 2030 m. padidinti 
elektrolizerių įrengtąjį pajėgumą iki 
40 GW, kad būtų padidinta vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių gamyba ir 
sudarytos palankesnės sąlygos nuo 
iškastinio kuro priklausančiuose 
sektoriuose, pvz., pramonės ar transporto, 
mažinti tą nepriklausomybę. Todėl TEN-E 
politika turėtų apimti naują ir pertvarkytą 
vandenilio perdavimo ir paskirstymo 
infrastruktūrą ir saugyklas, taip pat 
elektrolizerius. Vandenilio perdavimo, 
paskirstymo ir laikymo infrastruktūra taip 
pat turėtų būti įtraukta į visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planą, kad 
būtų galima visapusiškai ir nuosekliai 
įvertinti jos sąnaudas ir naudą energetikos 
sistemai, įskaitant jos indėlį į sektorių 
integraciją ir priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą, siekiant sukurti 
pagrindinę Sąjungos vandenilio 
infrastruktūrą. Turėtų būti sukurta nauja 
šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų 
kategorija, skirta projektams, kurių 
kritinė masė yra mažiausia, atsižvelgiant į 
ES šildymo ir vėsinimo strategijos 
vertinimą ir ES energetikos sistemos 
integravimo strategiją, kad būtų 
išnaudotas atsinaujinančiaisiais energijos 
ištekliais grindžiamų šildymo ir vėsinimo 
technologijų potencialas, taip pat 
naujoviškos šildymo ir vėsinimo 
technologijos, kurias taikant būtų galima 
panaudoti neišvengiamą pramonės 
objektų šilumos ir vėsumos perteklių;

__________________ __________________
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29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija (COM(2020)0301).

29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija (COM(2020)0301).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) be to, reikėtų sukurti naują 
pažangiųjų dujų tinklų infrastruktūros 
kategoriją, kad būtų remiamos investicijos, 
kuriomis į tinklą integruojamos 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujos, pvz., biodujos, 
biometanas ir vandenilis, ir padedama 
valdyti su tuo susijusią sudėtingesnę 
sistemą, grindžiamą novatoriškomis 
skaitmeninėmis technologijomis;

(15) be to, reikėtų sukurti naują 
pažangiųjų dujų tinklų infrastruktūros 
kategoriją, kad būtų remiamos investicijos, 
kuriomis į tinklą integruojamos 
atsinaujinančiųjų išteklių dujos ir 
vandenilis ir padedama valdyti su tuo 
susijusią sudėtingesnę sistemą, grindžiamą 
novatoriškomis skaitmeninėmis 
technologijomis;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) paaiškėjo, kad visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros plano 
rengimo procesas, kuriuo remiantis 
nustatomi elektros energijos ir dujų 
kategorijų bendro intereso projektai, yra 
veiksmingas. Nors Europos elektros 
energijos ir dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklas (ENTSO) ir perdavimo 
sistemos operatoriai šiame procese turi 
atlikti svarbų vaidmenį, vis dėlto reikia 
daugiau tikrinimo, visų pirma apibrėžiant 
ateities scenarijus, nustatant ilgalaikes 
infrastruktūros spragas bei trūkumus ir 
vertinant atskirus projektus, kad būtų 
padidintas pasitikėjimas procesu. Todėl 
dėl nepriklausomo patvirtinimo 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrai (toliau – 

(20) remiantis visos Sąjungos dešimties 
metų tinklo plėtros plano rengimo procesu, 
buvo nustatomi elektros energijos ir dujų 
kategorijų bendro intereso projektai. Vis 
dėlto reikalinga ilgalaikė vizija, kad būtų 
užtikrinta, jog bus priimtos į ateitį 
orientuotos metodikos ir scenarijai, 
padedantys siekti 2030 m. klimato tikslų, 
2040 m. jūrų energijos plėtojimo tikslų ir 
atitinkantys tikslą pasiekti poveikio 
klimatui neutralumą ne vėliau kaip iki 
2050 m. Mokslinė patirtis ir geriausi 
turimi naujausi duomenys kartu su 
faktine ir skaidria informacija apie 
klimato kaitą yra būtini ir jais turi būti 
grindžiami Sąjungos klimato politikos 
veiksmai ir pastangos neutralizuoti 
poveikį klimatui iki 2050 m. Todėl 
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Agentūra) ir Komisijai turėtų tekti 
svarbesnis vaidmuo šiame procese, be kita 
ko, rengiant visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2019/94331 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/200932;

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2021/...30a[ Europos 
klimato teisės aktas] įsteigta Europos 
mokslo patariamoji taryba klimato kaitos 
klausimais (ESABCC) turėtų būti įtraukta 
į valdymo procesą siekiant užtikrinti, kad 
sąnaudų ir naudos analizės metodika, 
scenarijai ir infrastruktūros spragos ir 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašai 
atitiktų Sąjungos klimato tikslus. 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrai (toliau – 
Agentūra) ir Komisijai turėtų tekti 
svarbesnis vaidmuo rengiant visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planą pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2019/94331 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 715/200932. Be to, turėtų būti 
sustiprintas kitų suinteresuotųjų subjektų 
ir rinkos dalyvių vaidmuo, pvz., paklausos 
atžvilgiu;

__________________ __________________
30a 2021 m. birželio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2021/..., kuriuo nustatoma poveikio 
klimatui neutralumo sistema ir iš dalies 
keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 
ir (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės 
aktas) (OL L ...).

31 2019 m. birželio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/943 dėl elektros energijos vidaus 
rinkos (OL L 158, 2019 6 14, p. 54).

31 2019 m. birželio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/943 dėl elektros energijos vidaus 
rinkos (OL L 158, 2019 6 14, p. 54).

32 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 
dėl teisės naudotis gamtinių dujų 
perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 
(OL L 211, 2009 8 14, p. 36).

32 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 
dėl teisės naudotis gamtinių dujų 
perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 
(OL L 211, 2009 8 14, p. 36).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) po išsamių konsultacijų su visomis 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais 
subjektais Komisija nustatė 13 strateginių 
transeuropinės energetikos infrastruktūros 
prioritetų, kuriuos įgyvendinti labai svarbu 
siekiant Sąjungos 2030 m. ir 2050 m. 
energetikos ir klimato politikos tikslų. Tie 
prioritetai apima skirtingus geografinius 
regionus arba temines sritis elektros 
energijos perdavimo ir kaupimo, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklų, vandenilio perdavimo ir 
laikymo, elektrolizerių, pažangiųjų dujų 
tinklų, pažangiųjų elektros tinklų ir anglies 
dioksido transportavimo srityse;

(23) nustatyta 14 strateginių 
transeuropinės energetikos infrastruktūros 
prioritetų, kuriuos įgyvendinti labai svarbu 
siekiant Sąjungos 2030 m. ir 2050 m. 
energetikos ir klimato politikos tikslų. Tie 
prioritetai apima skirtingus geografinius 
regionus arba temines sritis elektros 
energijos perdavimo, paskirstymo ir 
kaupimo, atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklų, taip pat 
vandenilio, šilumos ir vėsumos tiekimo 
tinklų, vandenilio perdavimo, pakirstymo 
ir laikymo, elektrolizerių, pažangiųjų 
elektros tinklų, pažangiųjų dujų tinklų ir 
anglies dioksido transportavimo srityse;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) bendro intereso projektai turėtų 
atitikti bendrus, skaidrius ir objektyvius 
kriterijus, atsižvelgiant į tai, kaip jie 
padeda siekti energetikos politikos tikslų. 
Kad elektros energijos ir vandenilio 
projektai galėtų būti įtraukti į Sąjungos 
sąrašus, jie turėtų būti įtraukti į naujausią 
turimą visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planą. Kadangi vandenilio 
infrastruktūra šiuo metu nėra įtraukta į 
visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planą, šis reikalavimas vandenilio 
projektams turėtų būti taikomas tik nuo 
2024 m. sausio 1 d. pagal šį reglamentą 
sudarytame antrame Sąjungos sąraše;

(24) bendro ir abipusio intereso 
projektai turėtų atitikti bendrus, skaidrius ir 
objektyvius kriterijus, atsižvelgiant į tai, 
kaip jie padeda siekti energetikos politikos 
tikslų. Kad visi projektai galėtų būti įtraukti 
į Sąjungos sąrašus, jie turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą visos Sąjungos dešimties 
metų tinklo plėtros planą. Nors pažangieji 
elektros tinklai, pažangieji dujų tinklai, 
vandenilio, elektrolizerių, šilumos ir 
vėsumos tiekimo tinklai gali būti įtraukti į 
regioninių grupių projektų sąrašus, kai 
tik įsigalios šis reglamentas, jie šiuo metu 
nėra įtraukti į visos Sąjungos dešimties 
metų tinklo plėtros planą. Šis reikalavimas 
minėtiems projektams turėtų būti taikomas 
tik nuo 2024 m. sausio 1 d. pagal šį 
reglamentą sudarytame antrame Sąjungos 
sąraše;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) regioninės grupės turėtų būti 
įsteigiamos tam, kad siūlytų ir svarstytų 
bendro intereso projektus ir sudarytų 
regioninius bendro intereso projektų 
sąrašus. Siekiant užtikrinti platų sutarimą, 
tos regioninės grupės turėtų užtikrinti 
glaudų valstybių narių, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, projektų rengėjų ir 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimą. Taip 
bendradarbiaudamos, nacionalinės 
reguliavimo institucijos prireikus turėtų 
konsultuoti regionines grupes, inter alia, 
dėl siūlomų projektų reguliavimo aspektų 
įgyvendinamumo ir dėl siūlomo 
reguliavimo institucijų patvirtinimo 
tvarkaraščio įgyvendinamumo;

(25) regioninės grupės turėtų būti 
įsteigiamos tam, kad siūlytų ir svarstytų 
bendro intereso projektus ir sudarytų 
regioninius bendro intereso projektų 
sąrašus. Siekiant užtikrinti platų sutarimą, 
tos regioninės grupės turėtų užtikrinti 
glaudų valstybių narių, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, projektų rengėjų, 
nepriklausomų ekspertų, atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų, vietos valdžios 
institucijų ir pilietinės visuomenės 
organizacijų bendradarbiavimą. Taip 
bendradarbiaudamos, nacionalinės 
reguliavimo institucijos prireikus turėtų 
konsultuoti regionines grupes dėl siūlomų 
projektų reguliavimo aspektų 
įgyvendinamumo, atitikties tvarumo 
kriterijams ir suderinamumo su klimato 
politikos tikslais ir dėl siūlomo 
reguliavimo institucijų patvirtinimo 
tvarkaraščio įgyvendinamumo. Regioninių 
grupių sudėtis, veikla ir sprendimai turėtų 
būti skelbiami viešai;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) diskusija dėl tinkamo sąnaudų 
paskirstymo turėtų būti grindžiama 
infrastruktūros projekto sąnaudų ir naudos 
analize, atlikta pagal suderintą visos 
energetikos sistemos analizės metodiką, 
taikant tą patį scenarijų, naudotą tuo metu, 
kai projektas buvo įtrauktas į Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašą, remiantis 
visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planais, kuriuos pagal reglamentus 

(39) diskusija dėl tinkamo sąnaudų 
paskirstymo turėtų būti grindžiama 
infrastruktūros projekto sąnaudų ir naudos 
analize, atlikta pagal suderintą visos 
energetikos sistemos ir suderinamumo su 
klimato politikos tikslais analizės 
metodiką, taikant tą patį scenarijų, naudotą 
tuo metu, kai projektas buvo įtrauktas į 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, 
remiantis visos Sąjungos dešimties metų 
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(ES) 2019/943 ir (EB) Nr. 715/2009 
parengė Europos perdavimo sistemos 
operatorių tinklai ir kuriuos peržiūrėjo 
Agentūra. Atliekant tą analizę galima 
atsižvelgti į rodiklius ir atitinkamas 
pamatines vertes, siekiant palyginti 
investicines vieneto sąnaudas;

tinklo plėtros planais. Ši sąnaudų ir 
naudos analizė turėtų apimti viso projekto 
gyvavimo ciklo metu išmetamą teršalų 
kiekį, taip pat kitus tvarumo kriterijus. 
Atliekant analizę galima atsižvelgti į 
rodiklius ir atitinkamas pamatines vertes, 
siekiant palyginti investicines vieneto 
sąnaudas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamosios dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) siekiant užtikrinti, kad prioritetinių 
koridorių ir teminių sričių sudėtis 
geriausiai atspindėtų energetikos 
infrastruktūros plėtrą ir kad kiekvienos 
grupės potencialių projektų skaičius išliktų 
tinkamas ir pagrįstas, kad būtų galima 
atlikti išsamų vertinimą, taip pat užtikrinti, 
kad Sąjungos bendro intereso projektų 
sąraše būtų tik tie projektai, kuriais 
labiausiai prisidedama prie strateginių 
energetikos infrastruktūros prioritetinių 
koridorių ir teminių sričių įgyvendinimo, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 
kuriais:

(50) siekiant užtikrinti, kad prioritetinių 
koridorių ir teminių sričių sudėtis 
geriausiai atspindėtų energetikos 
infrastruktūros plėtrą ir kad kiekvienos 
grupės potencialių projektų skaičius išliktų 
tinkamas ir pagrįstas, kad būtų galima 
atlikti išsamų vertinimą, taip pat užtikrinti, 
kad Sąjungos bendro intereso projektų 
sąraše būtų tik tie projektai, kuriais 
labiausiai prisidedama prie strateginių 
energetikos infrastruktūros prioritetinių 
koridorių ir teminių sričių įgyvendinimo, 
šis reglamentas turėtų būti persvarstytas 
iki 2027 m. birželio 30 d., visų pirma 
atsižvelgiant į:

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamosios dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad būtų 
pasiekti šio reglamento tikslai, ir į iki šiol į 
Sąjungos sąrašus įtrauktų projektų skaičių, 
bendras bendro intereso projektų skaičius ir 
toliau turėtų būti valdomas, todėl jis 
neturėtų būti gerokai didesnis nei 220. 

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad būtų 
pasiekti šio reglamento tikslai, ir į iki šiol į 
Sąjungos sąrašus įtrauktų projektų skaičių, 
bendras bendro intereso projektų skaičius ir 
toliau turėtų būti valdomas, pateikiamas 
pagal kategorijas ir neturėtų būti didesnis 
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Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai. Kai Europos Parlamentas ir 
Taryba mano, kad tai būtina, kiekviena iš 
šių institucijų gali siųsti ekspertus į 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžius, į kuriuos 
kviečiami valstybių narių ekspertai. 
Regioninėse grupėse vykstančios 
diskusijos padeda Komisijai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 
bendro intereso projektų sąrašai. Todėl, 
kiek tai įmanoma ir suderinama su šio 
reglamento sistema, tikslinga, kad Europos 
Parlamentas ir Taryba būtų informuojami 
apie regioninių grupių posėdžius ir galėtų į 
juos siųsti ekspertus pagal 2016 m. 
Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės 
teisėkūros44;

nei 220. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Kai 
Europos Parlamentas ir Taryba mano, kad 
tai būtina, kiekviena iš šių institucijų gali 
siųsti ekspertus į Komisijos ekspertų 
grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą, 
posėdžius, į kuriuos kviečiami valstybių 
narių ekspertai. Regioninėse grupėse 
vykstančios diskusijos padeda Komisijai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatomi bendro intereso projektų sąrašai. 
Todėl, kiek tai įmanoma ir suderinama su 
šio reglamento sistema, tikslinga, kad 
Europos Parlamentas ir Taryba būtų 
informuojami apie regioninių grupių 
posėdžius ir galėtų į juos siųsti ekspertus 
pagal 2016 m. Tarpinstitucinį susitarimą 
dėl geresnės teisėkūros44;

__________________ __________________
44 Europos Parlamento, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Europos Komisijos 
tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės 
teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

44 Europos Parlamento, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Europos Komisijos 
tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės 
teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatomos I 
priede nurodytos transeuropinės 
energetikos infrastruktūros prioritetinių 
koridorių ir sričių (toliau – energetikos 
infrastruktūros prioritetiniai koridoriai ir 
sritys) savalaikio plėtojimo ir jų sąveikos 
gairės, kuriomis padedama siekti Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslų ir 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslo.

1. Šiame reglamente nustatomos I 
priede nurodytos transeuropinės 
energetikos infrastruktūros prioritetinių 
koridorių ir sričių (toliau – energetikos 
infrastruktūros prioritetiniai koridoriai ir 
sritys) savalaikio plėtojimo ir jų sąveikos 
gairės, kuriomis padedama:
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i) siekti ilgalaikio pasaulinės 
temperatūros tikslo, nustatyto Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje, kartu 
atsižvelgiant į naujausią mokslinę 
informaciją, visų pirma 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) specialiąją ataskaitą dėl 
visuotinio atšilimo 1,5 °C, ir siekti 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslų ir ne vėliau kaip 2050 m. 
privalomo pasiekti poveikio klimatui 
neutralumo tikslo, tinkamai laikantis 
atsargumo principo ir principo, kad reikia 
imtis prevencinių veiksmų, kad žala 
aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma 
ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlyginti 
turėtų teršėjas;
ii) siekti Sąjungos energijos rinkos 
integracijos, tiekimo saugumo, tvarumo ir 
konkurencingumo.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reglamentuojamas prioritetiniams 
koridoriams ir sritims įgyvendinti 
reikalingų bendro intereso projektų, 
priskiriamų prie II priede nurodytų 
energetikos infrastruktūros kategorijų 
(toliau – energetikos infrastruktūros 
kategorijos) – elektros energijos, 
pažangiųjų dujų tinklų, vandenilio, 
elektrolizerių ir anglies dioksido, 
nustatymas;

a) reglamentuojamas prioritetiniams 
koridoriams ir sritims įgyvendinti 
reikalingų bendro intereso projektų, 
priskiriamų prie II priede nurodytų 
energetikos infrastruktūros kategorijų 
(toliau – energetikos infrastruktūros 
kategorijos) – elektros energijos, 
pažangiųjų dujų tinklų, vandenilio, 
elektrolizerių, anglies dioksido bei šilumos 
ir vėsumos tiekimo, nustatymas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) pažangusis elektros tinklas – 8) pažangusis elektros tinklas – 



AD\1234717LT.docx 13/78 PE689.773v02-00

LT

elektros tinklas, kurio operatorius gali 
skaitmeniniu būdu stebėti prie jo 
prisijungusių naudotojų veiksmus, ir 
informacinės ir ryšių technologijos (IRT) 
ryšiams su susijusiais tinklo operatoriais, 
elektros gamintojais, vartotojais ir (arba) 
gaminančiais vartotojais palaikyti, 
siekiant elektros energiją perduoti tvariai, 
ekonomiškai efektyviai ir saugiai;

elektros tinklas su būtinais jo 
komponentais, kuris apima visų prie jo 
prisijungusių naudotojų elgseną ir 
veiksmus ir suteikia galimybę 
skaitmeniniu būdu stebėti visų prie jo 
prisijungusių naudotojų veiksmus ir 
palaikyti su jais ryšį, įskaitant elektros 
gamintojus, vartotojus ir (arba) 
gaminančius vartotojus, elektrifikuotas 
transporto priemones ir saugyklas, 
siekiant pagerinti tvarumą, elektros 
energijos kokybę ir elektros energijos 
sistemos saugumą ir sudaryti sąlygas 
energetikos sistemos integracijai ir 
elektros energijos, pagamintos iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, integravimui;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) pažangusis dujų tinklas – dujų 
tinklas, pagrįstas novatoriškais 
skaitmeniniais sprendimais, kuriais, 
atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir dujų 
kokybės reikalavimus, siekiama 
ekonomiškai efektyviai integruoti gausybę 
mažo anglies dioksido kiekio ir 
atsinaujinančiųjų išteklių dujų šaltinių, 
kad būtų sumažintas susijusio dujų 
suvartojimo anglies dioksido pėdsakas, 
sudarytos sąlygos padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujų dalį ir sukurtos 
sąsajos su kitais energijos nešikliais ir 
sektoriais;

9) pažangusis dujų tinklas – 
skirstomasis dujų tinklas, kuriame 
naudojami novatoriški skaitmeniniai 
sprendimai siekiant ekonomiškai 
efektyviai integruoti atsinaujinančiuosius 
dujų išteklius ir vandenilį, kad būtų 
visiškai sumažinta priklausomybė nuo 
iškastinio kuro ir sukurtos sąsajos su kitais 
energijos nešikliais ir sektoriais;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) šilumos ir vėsumos tiekimo 
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tinklas – labai energiją taupantis, 4-os ar 
5-os kartos, žemos temperatūros šilumos 
tiekimo tinklas ir labai energiją taupantis 
vėsumos tiekimo tinklas, naudojantis 
šilumą ir vėsumą iš atsinaujinančiosios 
energijos arba neišvengiamą šilumos ir 
vėsumos perteklių, taip pat susijusi 
konversijos ar saugojimo įranga;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) principas „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“ – principas 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“, apibrėžtas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2018/1999 2 straipsnio 18 dalyje1a;
____________________
1a 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvieną atskirą bendro intereso 
projekto pasiūlymą tvirtina valstybės, su 

a) kiekviename atskirame bendro 
intereso projekto pasiūlyme turi būti 
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kurių teritorija projektas yra susijęs; jei 
valstybė nusprendžia projekto netvirtinti, 
ji atitinkamai grupei nurodo tokio 
sprendimo motyvus;

nurodyta:

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kaip rengiant projektą buvo 
atsižvelgta į aplinkosaugos aspektus; 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ar projektas atitinka 4 straipsnyje 
ir IV priede nustatytus tvarumo kriterijus;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kaip taikomas principas 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jį tvirtina valstybės, su kurių 
teritorija projektas yra susijęs; jei valstybė 
projekto nepatvirtina, ji atitinkamai 
grupei nurodo tokio sprendimo motyvus;
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ji užtikrina suderinamumą su 
Agentūros nuomone;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ji viešai paskelbia ataskaitą, 
kurioje pateikiami bent kiekvieno projekto 
aprašymai, regioninių susitikimų 
protokolai su dalyvių sąrašais, grupės 
patvirtinta regioninė metodika ir 
regioninis reitingas; toje ataskaitoje 
pateikiamas išsamus pagrindimas, 
parodantis, kaip regionų sąraše atrinkti 
projektai prisidėtų prie Sąjungos 2030 m. 
klimato ir energetikos politikos tikslų bei 
poveikio klimatui neutralumo tikslo.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal šio reglamento 20 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiami šio Reglamento priedai, kad būtų 
sudarytas Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašas (toliau – Sąjungos 
sąrašas), laikantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 172 straipsnio antros 
pastraipos.

Komisijai pagal šio reglamento 20 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai, glaudžiai 
bendradarbiaujant su Europos 
Parlamentu, priimti deleguotuosius aktus, 
kad būtų sudarytas Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašas (toliau – Sąjungos 
sąrašas) atsižvelgiant į kiekvieną šio 
reglamento II priede nurodytą kategoriją, 
laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 172 straipsnio antros pastraipos.

Pakeitimas 24
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina tarpregioninį nuoseklumą, 
atsižvelgdama į Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūros 
(toliau – Agentūra) nuomonę, kaip 
nurodyta III priedo 2 skirsnio 12 punkte;

b) siekiant užtikrinti tarpregioninį 
nuoseklumą, užtikrina suderinamumą su 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros (toliau – 
Agentūra) nuomone, kaip nurodyta III 
priedo 2 skirsnio 12 punkte;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) deramai atsižvelgia į Europos 
mokslo patariamosios tarybos klimato 
kaitos klausimais (ESABCC) nuomonę 
dėl Sąjungos bendro intereso projektų 
sąrašo suderinimo su Sąjungos klimato 
politikos tikslais ir užtikrina kuo didesnį 
bendro intereso projektų indėlį siekiant 
šių tikslų.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bendro intereso projektai, įtraukti į 
pagal šio straipsnio 4 dalį sudarytą 
Sąjungos sąrašą pagal II priedo 1 punkto 
a, b, c ir e papunkčiuose nurodytas 
energetikos infrastruktūros kategorijas, 
vadovaujantis Reglamento (ES) 2019/943 
34 straipsniu ir Reglamento (EB) Nr. 
715/2009 12 straipsniu tampa neatskiriama 
atitinkamų regioninių investavimo planų 
dalimi, o vadovaujantis Direktyvos (ES) 
2019/944 51 straipsniu ir Direktyvos 
2009/73/EB 22 straipsniu – neatskiriama 

6. Bendro ir abipusio intereso 
projektai, įtraukti į pagal šio straipsnio 4 
dalį sudarytą Sąjungos sąrašą, 
vadovaujantis Reglamento (ES) 2019/943 
34 straipsniu tampa neatskiriama 
atitinkamų regioninių investavimo planų 
dalimi, o vadovaujantis Direktyvos (ES) 
2019/944 51 straipsniu – neatskiriama 
atitinkamų nacionalinių dešimties metų 
tinklo plėtros planų ir, jeigu reikia, kitų 
atitinkamų nacionalinių infrastruktūros 
planų dalimi. Į tuos planus įtrauktiems 
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atitinkamų nacionalinių dešimties metų 
tinklo plėtros planų ir, jeigu reikia, kitų 
atitinkamų nacionalinių infrastruktūros 
planų dalimi. Į tuos planus įtrauktiems 
projektams suteikiamas didžiausias 
prioritetas. Ši dalis netaikoma abipusio 
intereso projektams.

projektams suteikiamas didžiausias 
prioritetas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) į projekto kūrimą integruojami 
aplinkos apsaugos aspektai; projektu 
svariai prisidedama prie Sąjungos 
tvarumo ir priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų; projektas atitinka 
principą „svarbiausia − energijos 
vartojimo efektyvumas“;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jis įgyvendinamas vienos valstybės 
narės teritorijoje ir daro didelį 
tarpvalstybinį poveikį, kaip nurodyta IV 
priedo 1 punkte.

ii) jis įgyvendinamas vienos valstybės 
narės teritorijoje ir daro didelį 
tarpvalstybinį poveikį arba pasižymi 
dideliu tarpvalstybiniu atkartojamumu, 
kaip nurodyta IV priedo 1 punkte; 
„atkartojamumui“ būtinas bent dviejų 
valstybių narių ar regionų dalijimasis 
žiniomis ir žinių perdavimas; projekto 
atkartojamumas, be kita ko, prisideda prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, principo „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“, 
didesnės atsinaujinančiosios energijos 
dalies arba geresnės sektoriaus 
integracijos.

Pakeitimas 29
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms energetikos 
infrastruktūros kategorijoms priskiriamu 
elektros energijos perdavimo ir kaupimo 
projektų atveju – projektas labai padeda 
siekti tvarumo, nes juo užtikrinamas 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimas į tinklą ir iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminamos elektros energijos 
perdavimas į pagrindinius vartojimo 
centrus ir saugyklas, ir užtikrinti, kad būtų 
tenkinamas bent vienas iš šių konkrečių 
kriterijų:

a) II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms energetikos 
infrastruktūros kategorijoms priskiriamu 
elektros energijos perdavimo, paskirstymo 
ir kaupimo projektų atveju – projektas 
labai padeda siekti tvarumo, nes juo 
užtikrinamas atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimas į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
elektros energijos perdavimas į 
pagrindinius vartojimo centrus ir 
saugyklas, ir užtikrinti, kad būtų 
tenkinamas bent vienas iš šių konkrečių 
kriterijų:

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) sektoriaus integracijos gerinant 
įvairių energetikos vektorių arba sektorių 
tarpusavio sąveiką, pvz., didinant 
susijusių sektorių, kaip antai transporto, 
sąveiką;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) II priedo 5 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo projektų atveju – projektas 
labai padeda užtikrinti, kad būtų tenkinami 
visi šie konkretūs kriterijai:

c) II priedo 5 punkte nurodytoms 
infrastruktūros kategorijoms priskiriamų 
anglies dioksido transportavimo projektų 
atveju – projektas labai padeda užtikrinti, 
kad būtų tenkinami visi šie konkretūs 
kriterijai:
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vengimo išmesti anglies dioksidą, 
tačiau užtikrinti energijos tiekimo 
saugumą;

i) anglies dioksido išmetimo 
pašalinimo visam laikui;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;

ii) anglies dioksido transportavimo 
patikimumo, veiksmingumo ir saugumo 
didinimo;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) efektyvaus išteklių naudojimo 
užtikrinant įvairių anglies dioksido šaltinių 
ir saugyklų sujungimą, naudojant bendrą 
infrastruktūrą ir kuo labiau sumažinant 
poveikį aplinkai ir riziką;

iii) efektyvaus išteklių naudojimo 
užtikrinant įvairių pramoninių anglies 
dioksido šaltinių ir saugyklų sujungimą, 
naudojant bendrą infrastruktūrą ir kuo 
labiau sumažinant poveikį aplinkai ir 
riziką;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) II priedo 2 punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų pažangiojo dujų 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo suteikiama 
galimybė ir sudaromos palankesnės 
sąlygos integruoti atsinaujinančiųjų išteklių 

f) II priedo 2 punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų pažangiojo dujų 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo suteikiama 
galimybė ir sudaromos palankesnės 
sąlygos integruoti atsinaujinančiųjų išteklių 
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ir mažo anglies dioksido kiekio dujas, 
tokias kaip biometanas, arba vandenilį iš 
atsinaujinančiųjų išteklių į dujų skirstymo 
ir perdavimo tinklus siekiant sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį. Be to, projektas labai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinamas bent vienas 
iš toliau nurodytų konkrečių kriterijų:

dujas, laikantis Direktyvoje (ES) 
2018/2001 nustatytų apibrėžčių ir 
tvarumo bei sumažinto išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
kriterijų, arba vandenilį, pagamintą iš 
elektrolizerių įrenginių, atitinkančių II 
priedo 4 punkte nustatytus išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo reikalavimus, į paskirstymo 
tinklus, kad būtų pasiektas visiškas 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimas. Be to, projektas labai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinamas bent vienas 
iš toliau nurodytų konkrečių kriterijų:

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tinklo saugumo ir tiekimo kokybės 
gerinant dujų perdavimo ir skirstymo 
veiksmingumą ir sąveiką vykdant kasdienę 
tinklo eksploatavimo veiklą, be kita ko, 
sprendžiant problemas, kylančias dėl 
skirtingų savybių dujų įleidimo, diegiant 
novatoriškas technologijas ir užtikrinant 
kibernetinį saugumą;

i) tinklo saugumo ir tiekimo kokybės 
gerinant dujų skirstymo veiksmingumą ir 
sąveiką vykdant kasdienę tinklo 
eksploatavimo veiklą, sprendžiant 
problemas, kylančias dėl skirtingų savybių 
atsinaujinančiųjų dujų įleidimo, diegiant 
novatoriškas technologijas ir užtikrinant 
kibernetinį saugumą;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) tinklo saugumo ir tiekimo kokybės 
gerinant paskirstymo veiksmingumą ir 
sąveiką vykdant kasdienę tinklo 
eksploatavimo veiklą, be kita ko, 
sprendžiant problemas, kylančias dėl 
skirtingos temperatūros šilumos ir 
vėsumos įleidimo, diegiant novatoriškas 
technologijas;

Pakeitimas 38
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punkto i b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) rinkos veikimo užtikrinimo ir 
vartotojų aptarnavimo;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo kuriant sąsajas 
su kitais energijos nešikliais ir sektoriais 
ir sudarant sąlygas reguliuoti apkrova;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) II priedo 5a punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų šilumos ir 
vėsumos tiekimo projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo suteikiama galimybė ir sudaromos 
palankesnės sąlygos integruoti 
atsinaujinančiuosius ir neišvengiamai 
sukuriamos perteklinės 
šilumos ar vėsumos išteklius į paskirstymo 
tinklus siekiant sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, 
kad būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tai, kaip II priedo 1–4 punktuose 
nurodytoms energetikos infrastruktūros 
kategorijoms priskiriami projektai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinami šio straipsnio 
3 dalyje išvardyti kriterijai, vertinama 
pagal IV priedo 3–7 punktuose nustatytus 
rodiklius.

4. Tai, kaip II priedo 1–5a punktuose 
nurodytoms energetikos infrastruktūros 
kategorijoms priskiriami projektai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinami šio straipsnio 
3 dalyje išvardyti kriterijai, vertinama 
pagal IV priedo 3–7a punktuose nustatytus 
rodiklius.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima palengvinti visų projektų, 
kurie galėtų atitikti bendro intereso 
projektų kriterijus ir galėtų būti įtraukti į 
regioninį sąrašą, vertinimą, kiekviena 
grupė skaidriai ir objektyviai įvertina 
kiekvieno projekto indėlį į to paties 
prioriteto koridoriaus ar srities 
įgyvendinimą. Kiekviena grupė nustato 
savo vertinimo metodą remdamasi bendru 
indėliu į tai, kad būtų tenkinami 3 dalyje 
nurodyti kriterijai. Remdamasi tuo 
vertinimu grupė klasifikuoja projektus 
pagal svarbą vidaus darbo tikslais. Nei 
regioniniame sąraše, nei Sąjungos sąraše 
klasifikacija pagal svarbą netaikoma ir 
nenaudojama siekiant tolesnių tikslų, 
išskyrus tikslus, apibrėžtus III priedo 2 
skirsnio 14 punkte.

Kad būtų galima palengvinti visų projektų, 
kurie galėtų atitikti bendro intereso 
projektų kriterijus ir galėtų būti įtraukti į 
regioninį sąrašą, vertinimą, kiekviena 
grupė skaidriai ir objektyviai įvertina 
kiekvieno projekto indėlį į to paties 
prioriteto koridoriaus ar srities 
įgyvendinimą. Kiekviena grupė nustato 
savo vertinimo metodą remdamasi bendru 
indėliu į tai, kad būtų tenkinami 3 dalyje 
nurodyti kriterijai. Remiantis tuo vertinimu 
projektai, kurie turi būti paskelbti, 
klasifikuojami pagal svarbą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) principo „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“ taikymą;

Pakeitimas 44
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) ESABCC parengtas bendras 
gaires, kaip įtraukti Sąjungos klimato 
politikos tikslus;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atliekamų įgyvendinamumo ir 
projektavimo tyrimų, įskaitant prisitaikymo 
prie klimato kaitos, aplinkos teisės aktų ir 
reikšmingos žalos nedarymo principo 
laikymosi;

a) atliekamų įgyvendinamumo ir 
projektavimo tyrimų, įskaitant: klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie 
klimato kaitos, aplinkos apsaugos aspektų 
integravimo, aplinkos teisės aktų ir 
reikšmingos žalos nedarymo principo bei 
principo „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“ laikymosi;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) prisitaikymo prie klimato kaitos 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, 
naudojant gaires, pateiktas Reglamento 
(ES) 2020/xxx (Europos klimato teisės 
aktas) 5 straipsnio 4 dalyje;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodytas įgyvendinimo 
planas yra prieinamas viešai ir jame 
visiškai skaidriai pateikiama informacija 
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apie numatomą projekto objektų 
perdavimo eksploatuoti datą, projekto 
būklę ir projekto įgyvendinimo pažangą, 
palyginti su ankstesniu visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planu, taip 
pat, kai taikoma, ankstesniu Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašu, įskaitant, 
kai taikoma, vėlavimo ar atidėjimo 
priežastis.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. PSO, skirstymo sistemos 
operatoriai ir kiti operatoriai 
bendradarbiauja, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos plėtoti jų srities 
bendro intereso projektus.

2. Perdavimo ir paskirstymo sistemos 
operatoriai ir pagrindiniai suinteresuotieji 
subjektai, vietos valdžios institucijos ir 
pilietinės visuomenės organizacijos 
bendradarbiauja, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos jų srities bendro 
intereso projektams plėtoti.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip kiekvienų metų, einančių po 
metų, kuriais bendro intereso projektas 
pagal 3 straipsnį buvo įtrauktas į Sąjungos 
sąrašą, gruodžio 31 d. projektų rengėjai 8 
straipsnyje nurodytai kompetentingai 
institucijai pateikia kiekvieno II priedo 1–4 
punktuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriamo projekto metinę ataskaitą.

Ne vėliau kaip kiekvienų metų, einančių po 
metų, kuriais bendro intereso projektas 
pagal 3 straipsnį buvo įtrauktas į Sąjungos 
sąrašą, gruodžio 31 d. projektų rengėjai 
8 straipsnyje nurodytai kompetentingai 
institucijai pateikia kiekvieno II priedo 1–
5a punktuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriamo projekto metinę ataskaitą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padarytą projekto plėtojimo, jo 
objektų statybos ir perdavimo eksploatuoti 
pažangą, visų pirma susijusią su leidimų 
išdavimo ir konsultavimosi procedūromis, 
taip pat su aplinkos teisės aktų ir 
reikšmingos žalos aplinkai nedarymo 
principo laikymusi, ir taikomomis 
prisitaikymo prie klimato kaitos 
priemonėmis;

a) padarytą projekto plėtojimo, 
kūrimo ar jo objektų statybos ir perdavimo 
eksploatuoti pažangą, visų pirma susijusią 
su aplinkos teisės aktų laikymusi, 
įskaitant leidimų išdavimo ir 
konsultavimosi procedūras, taip pat su 
aplinkos apsaugos aspektų integravimu į 
projekto kūrimą ir reikšmingos žalos 
aplinkai nedarymo principo laikymusi, ir 
taikomomis klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos priemonėmis;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visoms šalims, jeigu reikia, padeda 
tartis su atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais ir gauti projektams reikalingus 
leidimus;

b) visoms šalims, jeigu reikia, padeda 
tartis su atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, pasiūlydamas ir aptardamas 
alternatyvių maršrutų parinkimą arba 
alternatyvius projektus, ir prireikus gauti 
projektams reikalingus leidimus, susijusius 
su aplinkos, ypač biologinės įvairovės, 
požiūriu tinkamiausia vieta ir maršruto 
parinkimu;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos koordinatorius 
pasirenkamas atsižvelgiant į jo patirtį, 
susijusią su tam tikromis užduotimis, 
kurios jam paskiriamos įgyvendinant 
atitinkamus projektus.

3. Europos koordinatorius 
pasirenkamas taikant atvirą ir skaidrią 
procedūrą, atsižvelgiant į jo patirtį, 
susijusią su tam tikromis užduotimis, 
kurios Europos koordinatoriui 
paskiriamos įgyvendinant atitinkamus 
projektus.

Pakeitimas 53
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patvirtinus Sąjungos sąrašą, 
vykdant bet kokius per leidimų išdavimo 
procesą priimtus sprendimus, nustatomas 
tų projektų reikalingumas energetikos 
politikos požiūriu, nesilaikant išankstinių 
nuostatų dėl tikslios vietos, maršruto ar 
projekte naudojamos technologijos.

1. Patvirtinus Sąjungos sąrašą, 
vykdant bet kokius per leidimų išdavimo 
procesą priimtus sprendimus, nustatomas 
tų projektų reikalingumas energetikos ir 
klimato politikos požiūriu, nesilaikant 
išankstinių nuostatų dėl tikslios vietos, 
maršruto ar projekte naudojamos 
technologijos.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energetikos sistemą apimanti sąnaudų ir 
naudos analizė

Energetikos sistemą apimanti sąnaudų ir 
naudos bei suderinamumo su klimato 
politikos tikslais analizė

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2022 m. lapkričio 16 d.] 
Europos elektros energijos ir dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklai 
(ENTSO-E ir ENTSO-G) paskelbia ir 
valstybėms narėms, Komisijai ir Agentūrai 
pateikia atitinkamas metodikas, įskaitant 
tinklo ir rinkos modeliavimo metodiką, 
taikomas rengiant bendro intereso 
projektų, priskiriamų II priedo 1 punkto a, 
b, c ir e papunkčiuose ir 3 punkte 
nurodytoms kategorijoms, Sąjungos 
lygmeniu suderintą energetikos sistemą 
apimančią sąnaudų ir naudos analizę.

Ne vėliau kaip [2022 m. lapkričio 16 d.] 
Agentūra, remdamasi, inter alia, Europos 
elektros energijos ir dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklo (ENTSO) 
duomenimis, paskelbia visas prielaidas dėl 
sąnaudų, naudos, poveikio klimatui ir 
ekonomikai ir priklausomybės nuo 
importo. Ji valstybėms narėms, Komisijai 
ir Europos Parlamentui pateikia 
integruotą ir nuoseklią metodiką, įskaitant 
tinklo ir rinkos modeliavimo metodiką, 
taikomą rengiant bendro ir abipusio 
intereso projektų, priskiriamų II priede 
nurodytoms kategorijoms, Sąjungos 
lygmeniu suderintą energetikos sistemą ir 
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gyvavimo ciklą apimančią sąnaudų ir 
naudos bei suderinamumo su klimato 
politikos tikslais analizę, kuria 
užtikrinamas suderinamumas su 
Paryžiaus susitarimo 2 straipsnyje 
nustatytu ilgalaikiu pasaulinės 
temperatūros tikslu, kartu atsižvelgiant į 
naujausius mokslinius duomenis, visų 
pirma į Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) specialiąją ataskaitą dėl 
visuotinio atšilimo 1,5 °C.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ENTSO-E ir ENTSO-G tas metodikas 
taiko rengdami visus vėlesnius visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 8 straipsnį ir Reglamento 
(ES) 2019/943 30 straipsnį. Tos metodikos 
rengiamos laikantis V priede nustatytų 
principų ir atitinka IV priede išdėstytas 
taisykles ir rodiklius.

Ta metodika taikoma Agentūrai rengiant 
visus vėlesnius visos Sąjungos dešimties 
metų tinklo plėtros planus. Ta metodika 
rengiama laikantis V priede nustatytų 
principų ir atitinka IV priede išdėstytas 
taisykles ir rodiklius. Pagal V priedą 
Agentūra atlieka sąnaudų ir naudos 
analizę ir paskelbia ją viešai.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdami atitinkamas metodikas, 
ENTSO-E ir ENTSO-G surengia išsamias 
konsultacijas, į kurias įtraukiamos bent 
visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančios organizacijos, 
įskaitant Sąjungos skirstymo sistemos 
operatorių subjektą (toliau – ES SSO 
subjektas), visi susiję vandenilio sektoriaus 
suinteresuotieji subjektai ir, jei tinkama, 
nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
kitos nacionalinės institucijos.

Prieš pateikdama metodiką, Agentūra 
surengia išsamias konsultacijas, į kurias 
įtraukiamos bent Europos mokslo 
patariamoji taryba klimato kaitos 
klausimais (ESABCC), visiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančios organizacijos, 
įskaitant ENTSO, Sąjungos skirstymo 
sistemos operatorių subjektą (toliau – ES 
SSO subjektas), visi susiję elektros 
energijos ir dujų tiekimo, energijos 
vartojimo efektyvumo, energijos kaupimo, 
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energetikos lankstumo, vandenilio, 
šilumos ir vėsumos tiekimo sektorių 
suinteresuotieji subjektai, pilietinė 
visuomenė ir nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kitos nacionalinės 
institucijos.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per tris mėnesius nuo metodikų, per 
konsultacijas surinktos informacijos ir 
ataskaitos apie tai, kaip į tą informaciją 
buvo atsižvelgta, gavimo dienos Agentūra 
pateikia ENTSO-E, ENTSO-G, valstybėms 
narėms ir Komisijai nuomonę ir paskelbia 
ją savo interneto svetainėje.

2. Per tris mėnesius nuo metodikos, 
per konsultacijas surinktos informacijos ir 
ataskaitos apie tai, kaip į tą informaciją 
buvo atsižvelgta, gavimo dienos Komisija 
pateikia Agentūrai nuomonę; ESABCC 
taip pat gali pateikti nuomonę; abi 
nuomonės paskelbiamos Komisijos 
interneto svetainėje.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ENTSO-E ir ENTSO-G atnaujina 
metodikas, tinkamai atsižvelgdami į 2 
dalyje nurodytą Agentūros nuomonę, ir 
pateikia jas Komisijai, kad ši pateiktų savo 
nuomonę.

3. Jei dėl Komisijos ir atitinkamais 
atvejais ESABCC nuomonių, kaip 
nurodyta 2 dalyje, reikia atnaujinti 
metodiką, Agentūra atlieka tokį 
atnaujinimą ir pateikia atnaujintą 
metodiką Komisijai, kad ši pateiktų savo 
antrą nuomonę.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per tris mėnesius nuo atnaujintų 
metodikų gavimo dienos Komisija pateikia 
savo nuomonę ENTSO-E ir ENTSO-G.

4. Per tris mėnesius nuo atnaujintos 
metodikos gavimo dienos Komisija 
pateikia savo nuomonę Agentūrai.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip per tris mėnesius 
nuo 4 dalyje nurodytos Komisijos 
nuomonės gavimo dienos ENTSO-E ir 
ENTSO-G patikslina atitinkamas 
metodikas, tinkamai atsižvelgdami į 
Komisijos nuomonę, ir pateikia jas 
Komisijai patvirtinti.

5. Ne vėliau kaip per tris mėnesius 
nuo 4 dalyje nurodytos Komisijos 
nuomonės gavimo dienos Agentūra 
patikslina savo metodiką, atsižvelgdama į 
Komisijos nuomonę, ir pateikia ją 
Komisijai patvirtinti ir Europos 
Parlamentui susipažinti.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei manoma, kad metodikų 
pakeitimai yra neesminiai ir nedaro 
poveikio naudos, sąnaudų ir kitų 
atitinkamų sąnaudų ir naudos parametrų 
apibrėžtims, pateiktoms naujausioje 
Komisijos patvirtintoje energetikos sistemą 
apimančios sąnaudų ir naudos analizės 
metodikoje, ENTSO-E ir ENTSO-G 
patikslina atitinkamas metodikas, tinkamai 
atsižvelgdami į 2 dalyje nurodytą 
Agentūros nuomonę ir pateikia jas 
Agentūrai patvirtinti.

6. Jei manoma, kad metodikos 
pakeitimai yra neesminiai ir nedaro 
poveikio naudos, sąnaudų ir kitų 
atitinkamų sąnaudų ir naudos parametrų 
apibrėžtims, pateiktoms naujausioje 
Komisijos patvirtintoje energetikos sistemą 
apimančios sąnaudų ir naudos bei atitikties 
klimato politikos tikslams analizės 
metodikoje, Agentūra patikslina savo 
metodiką, tinkamai atsižvelgdama į 
2 dalyje nurodytas Komisijos ir, jei 
tinkama, ESABCC nuomones, ir pateikia 
ją Komisijai patvirtinti.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tuo pačiu metu ENTSO-E ir 
ENTSO-G pateikia Komisijai dokumentą, 
kuriame pagrindžiamos siūlomų 
atnaujinimų priežastys ir nurodoma, 
kodėl tie atnaujinimai laikomi 

Išbraukta.
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neesminiais. Jei Komisija mano, kad tie 
atnaujinimai nėra neesminiai, ji raštu 
paprašo ENTSO-E ir ENTSO-G pateikti 
jai metodikas. Tokiu atveju taikoma 2–5 
dalyse nustatyta procedūra.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Per dvi savaites nuo dienos, kurią 
Agentūra arba Komisija patvirtina 
metodikas pagal 5 ir 6 dalis, ENTSO-E ir 
ENTSO-G paskelbia atitinkamas 
metodikas savo svetainėse. ENTSO-E ir 
ENTSO-G paskelbia pakankamai tikslius 
atitinkamus įvesties duomenis ir kitus 
susijusius tinklo, apkrovos srautų ir rinkos 
duomenis, laikydamiesi nacionalinės teisės 
ir atitinkamų konfidencialumo susitarimų.

8. Per dvi savaites nuo dienos, kurią 
Komisija patvirtina metodiką pagal 5 dalį, 
Agentūra paskelbia savo metodiką savo 
interneto svetainėje. Agentūra paskelbia 
pakankamai tikslius atitinkamus įvesties 
duomenis ir kitus susijusius tinklo, 
apkrovos srautų ir rinkos duomenis, kad 
trečioji šalis galėtų atgaminti rezultatus, 
laikydamasi nacionalinės teisės ir 
atitinkamų konfidencialumo susitarimų.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Metodikos reguliariai 
atnaujinamos ir tobulinamos laikantis 1–6 
dalyse nustatytos procedūros. Savo 
iniciatyva arba remdamasi tinkamai 
pagrįstu nacionalinių reguliavimo 
institucijų ar suinteresuotųjų subjektų 
prašymu ir oficialiai pasitarusi su visiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančiomis 
organizacijomis ir Komisija, Agentūra gali 
prašyti atlikti tokius atnaujinimus ir 
patobulinimus, tinkamai pagrįsdama savo 
prašymą ir nurodydama terminus. Agentūra 
skelbia nacionalinių reguliavimo institucijų 
ir suinteresuotųjų subjektų prašymus ir 
visus atitinkamus komerciniu požiūriu 
neslaptus dokumentus, kuriais remdamasi 

9. Metodika reguliariai atnaujinama 
ir tobulinama laikantis 1–6 dalyse 
nustatytos procedūros. Savo iniciatyva arba 
remdamasi tinkamai pagrįstu nacionalinių 
reguliavimo institucijų ar suinteresuotųjų 
subjektų prašymu ir oficialiai pasitarusi su 
visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančiomis 
organizacijomis ir Komisija, Agentūra gali 
atlikti tokius atnaujinimus ir 
patobulinimus, tinkamai pagrįsdama savo 
prašymą ir nurodydama terminus. Agentūra 
skelbia nacionalinių reguliavimo institucijų 
ir suinteresuotųjų subjektų prašymus ir 
visus atitinkamus komerciniu požiūriu 
neslaptus dokumentus, kuriais remdamasi 
ji priėmė sprendimą atlikti atnaujinimus 
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ji pateikė prašymą dėl atnaujinimų ar 
patobulinimų.

ar patobulinimus.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kas trejus metus Agentūra nustato 
ir viešai paskelbia rodiklių ir atitinkamų 
pamatinių verčių rinkinį, kuriuo remiantis 
galima palyginti II priedo 1 ir 3 punktuose 
nurodytoms infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų palyginamų projektų 
investicines vieneto sąnaudas. ENTSO-E ir 
ENTSO-G gali naudotis tomis 
pamatinėmis vertėmis, atlikdami vėlesnių 
visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planų sąnaudų ir naudos analizę. 
Pirmasis tokių rodiklių rinkinys turi būti 
paskelbtas ne vėliau kaip [2022 m. 
lapkričio 1 d.].

10. Kas dvejus metus Agentūra nustato 
ir viešai paskelbia rodiklių ir atitinkamų 
pamatinių verčių rinkinį, kuriuo remiantis 
galima palyginti II priede nurodytoms 
infrastruktūros kategorijoms priskiriamų 
palyginamų projektų ir savanoriškų rinka 
grindžiamų paklausos valdymo bei 
lankstumo priemonių investicines vieneto 
sąnaudas. Agentūra gali naudotis tomis 
pamatinėmis vertėmis, atlikdama vėlesnių 
visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planų gyvavimo ciklo sąnaudų ir 
naudos analizę. Pirmasis tokių rodiklių 
rinkinys turi būti paskelbtas ne vėliau kaip 
[2022 m. lapkričio 1 d.]. Infrastruktūros 
savininkai, sistemos operatoriai ir 
trečiosios šalys projektų vykdytojai 
pateikia atitinkamus duomenis 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
ir Agentūrai.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Ne vėliau kaip [2023 m. gruodžio 
31 d.] ENTSO-E ir ENTSO-G Komisijai ir 
Agentūrai kartu pateikia suderintą ir 
susietą energijos rinkos ir tinklo modelį, 
kuris apima elektros energijos, dujų ir 
vandenilio perdavimo infrastruktūrą, 
saugyklas, SGD įrenginius ir 
elektrolizerius, taip pat energetikos 
infrastruktūros prioritetinius koridorius ir 
sritis ir yra parengtas laikantis V priede 

Išbraukta.
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nustatytų principų.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. 11 dalyje nurodytas suderintas ir 
susietas modelis apima bent atitinkamų 
sektorių tarpusavio sąsajas visais 
infrastruktūros planavimo etapais, 
konkrečiai scenarijų ir infrastruktūros 
spragų, visų pirma susijusių su 
tarpvalstybiniais pajėgumais, nustatymą ir 
projektų vertinimą.

12. 1 dalyje nurodytą susietą ir 
suderintą modeliavimo metodiką sudaro:

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 12 dalies i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) atvirojo kodo IT modeliavimo 
priemonė, apimanti elektros energijos, 
vandenilio, šildymo ir vėsinimo sistemų ir 
dujų tinklų ir rinkų tarpusavio sąsajas ir 
naudojama kiekvienam pateiktam bendro 
ir abipusio intereso projektui įvertinti ir 
infrastruktūros spragoms nustatyti;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 12 dalies ii punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) dokumentas, kuriame pateikiamas 
išsamus ir skaidrus modeliavimo 
metodikos aprašymas, įskaitant visas 
lygtis, įvesties duomenų aprašymas ir 
atlikti skaičiavimai.

Pakeitimas 71
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. 11 dalyje nurodytas suderintas ir 
susietas modelis, Komisijos patvirtintas 1–
6 dalyse nustatyta tvarka, įtraukiamas į 1 
dalyje nurodytas metodikas.

13. 1 dalyje nurodyta susieta ir 
suderinta modeliavimo metodika, 
Komisijos patvirtinta 1–6 dalyse nustatyta 
tvarka, įtraukiama į 1 dalyje nurodytą 
metodiką.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Ilgalaikiai scenarijai

1. Atlikusi išsamų konsultacijų 
procesą, kuriame dalyvauja Komisija ir 
bent jau organizacijos, atstovaujančios 
visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, Agentūra parengia 
ilgalaikius scenarijus, atitinkančius 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslą planavimo laikotarpiu iki 2050 m.
2. Rengiant ilgalaikius scenarijus 
pirmiausia atsižvelgiama į patikslintus 
2030 m. Sąjungos klimato ir energetikos 
politikos tikslus ir nustatomi 
infrastruktūros scenarijai, būtini norint 
ne vėliau kaip 2050 m. pasiekti poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, laikantis 
Paryžiaus susitarimo 2 straipsnyje 
nustatyto ilgalaikio pasaulinės 
temperatūros tikslo, kartu atsižvelgiant į 
naujausius mokslinius duomenis, visų 
pirma IPCC specialiąją ataskaitą dėl 
visuotinio atšilimo 1,5 °C, ir naujausius 
turimus Komisijos scenarijus. Jie 
grindžiami valstybių narių energijos 
vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos potencialu ir yra susieti 
su jų nacionaliniais energetikos ir klimato 
politikos veiksmų planais, taip pat su 
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jūros jėgainių tinklo planavimu pagal šio 
reglamento 14 straipsnį.
3. Šiuose scenarijuose nustatomos 
privalomos tinklo plėtros tarpinės 
reikšmės ir tarpiniai etapai, kuriuos reikia 
pasiekti kas penkeri metai laikantis ciklo, 
suderinto su Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) 
griežtesnių tikslų nustatymo mechanizmu.
4. Ilgalaikiai scenarijai rengiami ir 
atnaujinami laikantis visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planų, 
nurodytų 12 straipsnyje. Jie skelbiami su 
pakankamai tiksliais atitinkamais įvesties 
ir išvesties duomenimis, užtikrinant 
skaidrumą ir kartu tinkamai atsižvelgiant 
į taikytinus teisinius reikalavimus, be kita 
ko, susijusius su konfidencialumu.
5. Scenarijų projektai siunčiami 
ESABCC, kuri gali pateikti nuomonę dėl 
jų suderinamumo su Sąjungos klimato 
politikos tikslais.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 31 d.] 
Agentūra, surengusi išsamias konsultacijas, 
į kurias įtraukiama Komisija ir bent 
visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančios organizacijos, 
įskaitant ENTSO-E, ENTSO-G ir Sąjungos 
SSO subjektą, ir atitinkami vandenilio 
sektoriaus suinteresuotieji subjektai, 
paskelbia ENTSO-E ir ENTSO-G 
rengiamų bendrų scenarijų bendrąsias 
gaires. Tos gairės prireikus reguliariai 
atnaujinamos.

Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 31 d.] 
Agentūra, surengusi išsamias konsultacijas, 
į kurias įtraukiama Komisija ir bent 
visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančios organizacijos, 
įskaitant ENTSO-E, ENTSO-G ir Sąjungos 
SSO subjektą, elektros energijos ir dujų 
tiekimo, energijos vartojimo efektyvumo, 
energijos kaupimo, energetikos 
lankstumo, vandenilio, šildymo ir 
vėsinimo sektorių suinteresuotieji 
subjektai ir pilietinė visuomenė, paskelbia 
savo integruotų scenarijų bendrąsias 
gaires. Tos gairės prireikus reguliariai 
atnaujinamos.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į gaires įtraukiamas principas „svarbiausia 
– energijos vartojimo efektyvumas“ ir 
jomis užtikrinama, kad pagrindiniai 
ENTSO-E ir ENTSO-G scenarijai visiškai 
atitiktų naujausius vidutinio laikotarpio ir 
ilgalaikius Europos Sąjungos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus ir naujausius turimus 
Komisijos scenarijus.

Gairėmis įgyvendindamas principas 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir užtikrinama, kad scenarijai 
visiškai atitiktų naujausius vidutinio 
laikotarpio ir ilgalaikius Sąjungos klimato 
ir energetikos politikos tikslus, naujausius 
turimus Komisijos scenarijus, atsižvelgiant 
į Sąjungos tikslą ne vėliau kaip iki 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą, taip pat scenarijų, kuriuo 
remiantis siekiama sukurti visiškai 
(100 proc.) atsinaujinančiais ištekliais 
grindžiamą energetikos sistemą pagal 
Paryžiaus susitarimą. ENTSO-E, 
ENTSO-G ir kiti suinteresuotieji subjektai 
pateikia visus reikalingus duomenis 
Agentūrai, kad ji galėtų parengti 
integruotus scenarijus.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ENTSO-E ir ENTSO-G, rengdami 
bendrus scenarijus, kurie naudojami 
rengiant visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planus, vadovaujasi 
Agentūros parengtomis bendrosiomis 
gairėmis.

Išbraukta.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ENTSO-E ir ENTSO-G pakviečia 3. Agentūra įsteigia suinteresuotųjų 
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visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas, 
įskaitant Sąjungos SSO subjektą, ir visus 
susijusius vandenilio sektoriaus 
suinteresuotus subjektus dalyvauti 
scenarijų rengimo procese.

subjektų grupę, kuri konsultuotųsi 
rengiant scenarijus, įskaitant ENTSO-E ir 
ENTSO-G, Sąjungos STO subjektą, 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant elektros energijos ir 
dujų tiekimo, energijos vartojimo 
efektyvumo, energijos kaupimo, 
energetikos lankstumo, vandenilio, 
šildymo ir vėsinimo sektorių 
suinteresuotuosius subjektus, 
atstovaujančias organizacijas ir pilietinės 
visuomenės atstovus.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ENTSO-E ir ENTSO-G paskelbia 
bendrų scenarijų ataskaitos projektą ir 
pateikia jį Agentūrai ir Komisijai, kad jos 
pareikštų savo nuomonę.

4. Agentūra paskelbia integruotų 
scenarijų ataskaitos projektą ir pateikia jį 
Komisijai ir ESABCC, kad jos pareikštų 
savo nuomonę.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per tris mėnesius nuo bendrų 
scenarijų ataskaitos projekto, per 
konsultacijas surinktos informacijos ir 
ataskaitos apie tai, kaip į tą informaciją 
buvo atsižvelgta, gavimo dienos Agentūra 
ENTSO-E, ENTSO-G ir Komisijai 
pateikia savo nuomonę.

5. Per tris mėnesius nuo integruotų 
scenarijų ataskaitos projekto, per 
konsultacijas surinktos informacijos ir 
ataskaitos apie tai, kaip į tą informaciją 
buvo atsižvelgta, gavimo dienos Komisija 
Agentūrai pateikia savo nuomonę; 
ESABCC taip pat gali pateikti savo 
nuomonę.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis



PE689.773v02-00 38/78 AD\1234717LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija, tinkamai atsižvelgusi į 5 
dalyje nurodytą Agentūros nuomonę, 
pateikia ENTSO-E ir ENTSO-G savo 
nuomonę.

Išbraukta.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. ENTSO-E ir ENTSO-G patikslina 
bendrų scenarijų ataskaitą, tinkamai 
atsižvelgdami į Agentūros ir Komisijos 
nuomones, ir pateikia atnaujintą ataskaitą 
Komisijai, kad ši pateiktų savo nuomonę.

7. Agentūra patikslina savo 
integruoto scenarijaus ataskaitą, tinkamai 
atsižvelgdama į Komisijos ir ESABCC 
nuomones, ir pateikia atnaujintą ataskaitą 
Komisijai, kad ši ją patvirtintų.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Per dvi savaites nuo dienos, kurią 
Komisija patvirtina bendrų scenarijų 
ataskaitą pagal 7 dalį, ENTSO-E ir 
ENTSO-G paskelbia bendrų scenarijų 
ataskaitą savo interneto svetainėse. Jie 
paskelbia pakankamai tikslius atitinkamus 
įvesties ir išvesties duomenis, tinkamai 
atsižvelgdami į nacionalinę teisę ir 
atitinkamus konfidencialumo susitarimus.

8. Per dvi savaites nuo dienos, kurią 
Komisija patvirtina integruoto scenarijaus 
ataskaitą pagal 7 dalį, Agentūra paskelbia 
savo integruoto scenarijaus ataskaitą savo 
interneto svetainėje. Ji paskelbia 
pakankamai tikslius atitinkamus įvesties ir 
išvesties duomenis, kad trečioji šalis 
galėtų atgaminti rezultatus, tinkamai 
atsižvelgdama į nacionalinę teisę ir 
atitinkamus konfidencialumo susitarimus.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas dvejus metus ENTSO-E ir ENTSO-G 
paskelbia ir Komisijai bei Agentūrai 

Kas dvejus metus Agentūra paskelbia ir 
Komisijai bei ESABCC pateikia 
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pateikia infrastruktūros spragų ataskaitas, 
parengtas remiantis visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planais.

infrastruktūros spragų ataskaitą, parengtą 
remiantis visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planu.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertindami infrastruktūros spragas, 
ENTSO-E ir ENTSO-G laikosi principo 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir pirmiausia apsvarsto 
visus svarbius su infrastruktūra 
nesusijusius sprendimus nustatytoms 
spragoms pašalinti.

Vertindama infrastruktūros spragas, 
Agentūra savo analizę grindžia 11a ir 12 
straipsniuose nustatytais scenarijais, 
laikosi principo „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“, įvertina visus 
svarbius su infrastruktūra nesusijusius 
sprendimus, pavyzdžiui, savanoriškas 
rinka grindžiamas paklausos valdymo 
sistemas ir pastatų renovaciją, 
nustatytoms spragoms pašalinti ir 
rekomenduoja juos įgyvendinti 
pirmiausia, kai visos sistemos lygmeniu 
jie yra laikomi veiksmingesniais ir 
ekonomiškai efektyvesniais negu naujos 
pasiūlos infrastruktūros objektų statyba. 
Ataskaitoje ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas toms infrastruktūros spragoms, 
kurios gali turėti įtakos Sąjungos 
vidutinės trukmės ir ilgalaikių klimato 
tikslų įgyvendinimui. Agentūra užtikrina 
skaidrumą atsižvelgiant į visam turimam 
kurui naudojamas energijos paklausos 
prielaidas, kuriomis grindžiamas 
projektas, į visus su infrastruktūra 
nesusijusius sprendimus, kurie turėtų 
padėti pašalinti nustatytas spragas, ir į 
priežastis, dėl kurių jie nebuvo 
įgyvendinti.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdami atitinkamas ataskaitas, Prieš pateikdama ataskaitą, Agentūra 
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ENTSO-E ir ENTSO-G surengia išsamias 
konsultacijas, į kurias įtraukiami visi susiję 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
Sąjungos SSO subjektą, visi susiję 
vandenilio sektoriaus suinteresuotieji 
subjektai ir visi valstybių narių, 
priklausančių I priede nurodytiems 
prioritetiniams koridoriams, atstovai.

surengia išsamias konsultacijas, į kurias 
įtraukiami visi susiję suinteresuotieji 
subjektai, įskaitant ENTSO, ES SSO 
subjektą, elektros energijos ir dujų 
tiekimo, energijos vartojimo efektyvumo, 
energijos kaupimo, energetikos 
lankstumo, vandenilio, šilumos ir vėsumos 
tiekimo sektorių suinteresuotuosius 
subjektus, pilietinė visuomenė ir visi 
valstybių narių, priklausančių I priede 
nurodytiems prioritetiniams koridoriams, 
atstovai.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ENTSO-E ir ENTSO-G pateikia 
atitinkamus infrastruktūros spragų 
ataskaitų projektus Agentūrai ir 
Komisijai, kad jos pareikštų savo 
nuomonę.

2. Agentūra pateikia infrastruktūros 
spragų ataskaitos projektą Komisijai ir 
ESABCC, kad jos pareikštų savo nuomonę.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo 
infrastruktūros spragų ataskaitos, per 
konsultacijas surinktos informacijos ir 
ataskaitos apie tai, kaip į tą informaciją 
buvo atsižvelgta, gavimo dienos Agentūra 
ENTSO-E arba ENTSO-G ir Komisijai 
pateikia savo nuomonę.

3. Per tris mėnesius nuo 
infrastruktūros spragų ataskaitos, per 
konsultacijas surinktos informacijos ir 
ataskaitos apie tai, kaip į tą informaciją 
buvo atsižvelgta, gavimo dienos Komisija 
pateikia savo nuomonę Agentūrai; 
ESABCC taip pat gali pateikti nuomonę.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, atsižvelgdama į 3 dalyje 
nurodytą Agentūros nuomonę, parengia 
savo nuomonę ir pateikia ją ENTSO-E 
arba ENTSO-G.

Išbraukta.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. ENTSO-E ir ENTSO-G patikslina 
infrastruktūros spragų ataskaitas, tinkamai 
atsižvelgdami į Agentūros ir Komisijos 
nuomones, ir paskelbia galutines tų 
ataskaitų versijas.

5. Agentūra patikslina infrastruktūros 
spragų ataskaitą, tinkamai atsižvelgdama į 
Komisijos ir, jei reikia, ESABCC 
nuomones. Komisija prieš paskelbiant 
infrastruktūros spragų ataskaitą ją 
patvirtina.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2027 m. gruodžio 31 d. 
Komisija paskelbia bendro intereso 
projektų įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia 
ją Europos Parlamentui ir Tarybai. Toje 
ataskaitoje įvertinama:

Ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 31 d. 
Komisija paskelbia bendro intereso 
projektų įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia 
ją Europos Parlamentui ir Tarybai. Toje 
ataskaitoje įvertinama:

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) šio reglamento veiksmingumas 
siekiant prisidėti prie 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos tikslų įgyvendinimo, 
o ilguoju laikotarpiu siekiant iki 2050 m. 
užtikrinti poveikio klimatui neutralumą;

h) šio reglamento veiksmingumas 
siekiant prisidėti prie 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos tikslų įgyvendinimo, 
o ilguoju laikotarpiu siekiant ne vėliau 
kaip iki 2050 m. užtikrinti poveikio 
klimatui neutralumą, taip pat pasiekti 
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Paryžiaus susitarimo 2 straipsnyje 
nustatytą ilgalaikį pasaulio temperatūros 
tikslą, tuo pačiu metu atsižvelgiant į 
naujausias mokslines žinias, ypač į 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) specialiąją ataskaitą dėl 
visuotinio atšilimo 1,5 °C;

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Peržiūra

Komisija peržiūri šį reglamentą iki 
2027 m. birželio 30 d., remdamasi 
ataskaitų ir vertinimo pagal šio 
reglamento 22 straipsnį rezultatais, taip 
pat pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2021/...1a [EITP 
reglamentas] teikiamomis jo įgyvendinimo 
ir vertinimo ataskaitomis. 
___________________
1a ... m. ... ... d Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) 2021/..., kuriuo 
nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė ir panaikinami reglamentai 
(ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 
(OL L ...).

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendro pobūdžio atnaujinama 
informacija, įskaitant geografinę 
informaciją, apie kiekvieną bendro intereso 
projektą;

a) bendro pobūdžio atnaujinama 
informacija, įskaitant geografinę 
informaciją ir vietos bei maršruto 
pasirinkimą, be kita ko, aplinkos 
apsaugos atžvilgiu, apie kiekvieną bendro 
intereso projektą;
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Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) visa susijusi informacija apie 
viešas konsultacijas ir klausymus, 
surengtus dėl projekto;

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagrindinė numatoma projektų 
nauda ir sąnaudos, neįtraukiant 
neskelbtinos komercinės informacijos;

c) pagrindinė numatoma projektų 
nauda, atsižvelgiant į per visą 
įgyvendinimo ciklą sumažintą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
indėlį siekiant poveikio klimatui 
neutralumo tikslo trumpuoju, vidutinės 
trukmės ir ilguoju laikotarpiais ir 
energetikos sistemos integravimą, ir 
sąnaudos, neįtraukiant neskelbtinos 
komercinės informacijos;

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnisReglamentas (EB) Nr. 715/2009
8 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ENTSO-G kas dvejus metus priima ir 
paskelbia 3 dalies b punkte nurodytą visos 
Sąjungos tinklo plėtros planą. Visos 
Sąjungos tinklo plėtros plane aprašomas 
integruoto tinklo, įskaitant vandenilio 
tinklus, modeliavimas, scenarijų rengimas, 
Europos tiekimo adekvatumo prognozė ir 
sistemos atsparumo įvertinimas.“

„ENTSO-G kas dvejus metus pateikia 
visus atitinkamus duomenis Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (ACER) ir 3 dalies b punkte 
nurodytą integruotą visos Sąjungos tinklo 
plėtros planą. Visos Sąjungos integruoto 
tinklo plėtros plane aprašomas integruoto 
tinklo, įskaitant vandenilio, taip pat 
šilumos ir vėsumos tiekimo tinklus, 
modeliavimas, scenarijų rengimas, Europos 
tiekimo adekvatumo prognozė ir sistemos 
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atsparumo įvertinimas. Šis planas 
suderinamas su Sąjungos 2030 m. klimato 
ir energetikos srities tikslas ir ilgalaikiais 
neutralaus poveikio klimatui scenarijais.“

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusios valstybės narės: Danija, Estija, 
Latvija, Lenkija, Lietuva, Suomija, Švedija 
ir Vokietija.

Susijusios valstybės narės: Danija, Estija, 
Latvija, Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, 
Suomija, Švedija ir Vokietija.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 4 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jėgainių Šiaurės jūrose tinklas (angl. 
NSOG): integruoto elektros energijos 
tinklo jūroje plėtra ir susijusios 
jungiamosios linijos Šiaurės jūroje, Airijos 
jūroje, Lamanšo sąsiauryje ir 
kaimyniniuose vandenyse, siekiant iš 
atsinaujinančių jūros energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją perduoti 
vartojimo ir saugojimo centrams ir 
padidinti tarpvalstybinius elektros 
energijos mainus.

Jėgainių Šiaurės jūrose tinklai (angl. 
NSOG): integruotų elektros energijos ir 
vandenilio tinklų jūroje plėtra ir susijusios 
jungiamosios linijos Šiaurės jūroje, Airijos 
jūroje, Lamanšo sąsiauryje ir 
kaimyniniuose vandenyse, siekiant iš 
atsinaujinančių jūros energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją ir vandenilį 
perduoti vartojimo ir saugojimo centrams ir 
padidinti tarpvalstybinius 
atsinaujinančiosios energijos mainus.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltijos energijos rinkos jūros jėgainių 
tinklo jungčių planas (angl. BEMIP 
Offshore): integruoto elektros energijos 
tinklo jūroje plėtra ir susijusios jungtys 
Baltijos jūroje ir kaimyniniuose vandenyse, 
siekiant iš atsinaujinančių jūros energijos 

Baltijos energijos rinkos jūros jėgainių 
tinklų jungčių planas (angl. BEMIP 
Offshore): integruotų elektros energijos ir 
vandenilio tinklų jūroje plėtra ir susijusios 
jungtys Baltijos jūroje ir kaimyniniuose 
vandenyse, siekiant iš atsinaujinančių jūros 
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išteklių pagamintą elektros energiją 
perduoti vartojimo ir saugojimo centrams ir 
padidinti tarpvalstybinius elektros 
energijos mainus.

energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją ir vandenilį perduoti vartojimo ir 
saugojimo centrams ir padidinti 
tarpvalstybinius atsinaujinančiosios 
energijos mainus.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pietų–rytų jūros jėgainių tinklas: 
integruoto elektros energijos tinklo jūroje 
plėtra ir susijusios jungtys linijos 
Viduržemio jūroje, Juodojoje jūroje ir 
kaimyniniuose vandenyse, siekiant iš 
atsinaujinančių jūros energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją perduoti 
vartojimo ir saugojimo centrams ir 
padidinti tarpvalstybinius elektros 
energijos mainus.

Pietų–rytų jūros jėgainių tinklai: 
integruotų elektros energijos ir vandenilio 
tinklų jūroje plėtra ir susijusios jungtys 
linijos Viduržemio jūroje, Juodojoje jūroje 
ir kaimyniniuose vandenyse, siekiant iš 
atsinaujinančių jūros energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją ir vandenilį 
perduoti vartojimo ir saugojimo centrams ir 
padidinti tarpvalstybinius 
atsinaujinančiosios energijos mainus.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pietvakarių Europos jūros jėgainių tinklas: 
integruoto elektros energijos tinklo jūroje 
plėtra ir susijusios jungtys Šiaurės Atlanto 
vandenyne, siekiant iš atsinaujinančių jūros 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją perduoti vartojimo ir saugojimo 
centrams ir padidinti tarpvalstybinius 
elektros energijos mainus.

Pietvakarių Europos jūros jėgainių tinklas: 
elektros energijos tinklo jūroje plėtra arba 
integruoto elektros energijos tinklo jūroje 
plėtra ir susijusios jungtys Šiaurės Atlanto 
vandenyne, siekiant iš atsinaujinančių jūros 
energijos išteklių pagamintą elektros 
energiją perduoti vartojimo ir saugojimo 
centrams ir padidinti tarpvalstybinius 
elektros energijos mainus.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 11 punkto 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangiųjų elektros tinklų diegimas: 
pažangiųjų tinklų technologijų taikymas 
visoje Sąjungoje, siekiant veiksmingai 
integruoti visų prie elektros tinklo 
prisijungusių naudotojų elgseną ir 
veiksmus, visų pirma atsinaujinančiųjų 
išteklių ar decentralizuotųjų energijos 
išteklių elektros energijos gamybą dideliais 
kiekiais ir vartotojų poreikių reguliavimą 
apkrova.

Pažangiųjų elektros tinklų diegimas: 
pažangiųjų tinklų technologijų taikymas 
visoje Sąjungoje, siekiant veiksmingai 
integruoti visų prie elektros tinklo 
prisijungusių naudotojų elgseną ir 
veiksmus, visų pirma decentralizuotųjų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir visų 
turimų rinka grindžiamų savanoriškų 
lanksčių išteklių elektros energijos 
gamybą dideliais kiekiais, įskaitant 
energijos kaupimą, energijos vartojimo 
efektyvumą, reguliavimą apkrova bei 
elektrifikuotas transporto priemones ir 
komponentus ir įrangą siekiant pagerinti 
elektrinės galios kokybę ir eksploatavimo 
saugumą.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinis anglies dioksido tinklas: 
anglies dioksido transportavimo 
infrastruktūros tarp valstybių narių ir su 
kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis 
kūrimas, siekiant sukurti anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo sistemą.

Anglies dioksido tinklai: iš pramonės 
klasterių, kurių išmetamųjų teršalų 
neįmanoma sumažinti, surinkto anglies 
dioksido transportavimo infrastruktūros 
kūrimas geologinio saugojimo tikslais.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangieji dujų tinklai: pažangiųjų dujų 
tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai integruoti 
atsinaujinančiųjų ir mažo anglies dioksido 
kiekio dujų išteklių daugetą į dujų tinklą, 
remti novatoriškų tinklo valdymo 
sprendimų diegimą ir sudaryti palankesnes 

Pažangieji dujų tinklai: pažangiųjų 
technologijų taikymas visoje Sąjungoje, 
siekiant veiksmingai integruoti 
atsinaujinančiųjų dujų išteklius, laikantis 
Direktyvoje (ES) 2018/2001 nustatytų 
apibrėžčių ir tvarumo bei išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
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sąlygas pažangiam energetikos sektoriaus 
integravimui ir reguliavimui apkrova.

mažinimo kriterijų, arba vandenilį, 
pagamintą iš elektrolizerių, atitinkančių 
II priedo 4 punkte nustatytus 
reikalavimus sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio 
ciklą, į tinklą, remti novatoriškų tinklo 
valdymo sprendimų diegimą ir sudaryti 
palankesnes sąlygas pažangiam energetikos 
sektoriaus integravimui ir reguliavimui 
apkrova.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Šilumos ir vėsumos tiekimo 
tinklai: šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų, 
naudojančių iš atsinaujinančiųjų išteklių, 
pavyzdžiui, geoterminių, saulės šilumos, 
šilumos siurblių, ir iš neišvengiamai 
sukuriamos perteklinės šilumos šaltinių 
gautą šilumą ar vėsumą, taip pat 
saugojimo ir keitimo įrenginių ir 
susijusios jų įrangos statyba, išplėtimas ar 
atnaujinimas.
Susijusios valstybės narės: visos. 

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aukštos įtampos orinės perdavimo 
linijos, jei jos suprojektuotos 220 kV arba 
aukštesnei įtampai, ir požeminiai bei 
povandeniniai perdavimo kabeliai, jei jie 
suprojektuoti 150 kV ar aukštesnei 
įtampai;

a) oriniai, požeminiai bei 
povandeniniai perdavimo ir skirstymo 
kabeliai;

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektros energijos kaupimo 
įrenginiai, naudojami elektros energijai 
nuolat arba laikinai kaupti antžeminėje ar 
požeminėje infrastruktūroje arba 
geologiniuose objektuose, jei jie yra 
tiesiogiai prijungti prie aukštos įtampos 
perdavimo linijų, skirtų 110 kV ar 
aukštesnei įtampai;

b) elektros energijos kaupimo 
įrenginiai, naudojami elektros energijai 
nuolat arba laikinai kaupti antžeminėje ar 
požeminėje infrastruktūroje arba 
geologiniuose objektuose, jei jie yra 30 
MW ar didesnės galios;

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sistemos ir komponentai, 
integruojantys IRT per veikiančias 
skaitmenines platformas, valdymo sistemas 
ir jutiklių technologijas perdavimo ir 
vidutinės įtampos skirstymo tinklo 
lygmenimis, siekiant veiksmingesnio ir 
pažangesnio elektros energijos perdavimo 
ir skirstymo tinklo, didesnio pajėgumo 
integruoti naujas gamybos, kaupimo ir 
vartojimo formas ir sudarant palankesnes 
sąlygas naujiems verslo modeliams bei 
rinkos struktūroms;

d) sistemos ir komponentai, 
integruojantys IRT per veikiančias 
skaitmenines platformas, valdymo sistemas 
ir jutiklių technologijas perdavimo, 
vidutinės ir žemos įtampos skirstymo 
tinklo lygmenimis, siekiant stabilesnio, 
lankstesnio, saugesnio, veiksmingesnio ir 
pažangesnio elektros energijos perdavimo 
ir skirstymo tinklo, geresnės elektrinės 
galios kokybės, didesnio eksploatavimo 
saugumo ir pajėgumo integruoti naujas 
gamybos, kaupimo, elektrifikuotų 
transporto priemonių ir vartojimo formas 
ir sudarant palankesnes sąlygas naujiems 
verslo modeliams bei rinkos struktūroms; 
tai apima komponentus, teikiančius 
inercijos, dirbtinės inercijos, trikties 
srovės tiekimo, tinklo formavimo 
pajėgumų, įtampos reguliavimo, dažnio 
reguliavimo, apsaugos ir stebėjimo 
paslaugas;

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos 
ar bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų 
(įskaitant biometaną ar vandenilį) 
integravimą į tinklą: skaitmeninės sistemos 
ir komponentai, integruojantys IRT, 
valdymo sistemas ir jutiklių technologijas, 
kad būtų galima vykdyti interaktyvią ir 
pažangią dujų gamybos, perdavimo, 
skirstymo ir vartojimo dujų tinkle 
stebėseną, matavimą, kokybės kontrolę ir 
valdymą. Be to, tokie projektai taip pat gali 
apimti įrangą, kurią įrengus galima 
užtikrinti srautus priešinga kryptimi nuo 
skirstymo iki perdavimo lygio ir atlikti 
atitinkamus būtinus esamo tinklo 
patobulinimus;

a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos 
ar bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių dujų 
integravimą į tinklą: skaitmeninės sistemos 
ir komponentai, integruojantys IRT, 
valdymo sistemas ir jutiklių technologijas, 
kad būtų galima vykdyti interaktyvią ir 
pažangią dujų gamybos, skirstymo ir 
vartojimo tinkle stebėseną, matavimą, 
kokybės kontrolę ir valdymą. Be to, tokie 
projektai taip pat gali apimti įrangą, kurią 
įrengus galima užtikrinti srautus priešinga 
kryptimi nuo skirstymo iki perdavimo 
lygio ir atlikti atitinkamus būtinus esamo 
tinklo patobulinimus;

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vandeniliui transportuoti skirti 
perdavimo vamzdynai, kuriais skaidriai ir 
nediskriminuojant suteikiama prieiga 
daugeliui tinklo naudotojų ir kuriuos 
daugiausia sudaro aukšto slėgio 
vandenilio vamzdynai, išskyrus vandenilio 
vietinio skirstymo vamzdynus;

a) vandeniliui transportuoti ir skirstyti 
skirti vamzdynai, sujungti su 
elektrolizeriais, kurių gamyba atitinka 4 
punkte nustatytus reikalavimus sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų būvio ciklą, kuriais skaidriai ir 
nediskriminuojant suteikiama prieiga 
daugeliui tinklo naudotojų;

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) suskystinto vandenilio arba 
vandenilio, įterpto į kitas chemines 

c) suskystinto vandenilio priėmimo, 
laikymo ir pakartotinio dujinimo arba 
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medžiagas, priėmimo, laikymo ir 
pakartotinio dujinimo arba slėgio 
mažinimo įrenginiai, naudojami siekiant 
įleisti vandenilį į tinklą;

slėgio mažinimo įrenginiai, naudojami 
siekiant įleisti vandenilį į tinklą;

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 100 MW 
galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų būvio ciklą 
70 proc., palyginti su lyginamuoju 94 g 
Co2e / MJ iškastiniu kuru, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (ES) 2018/2001 25 straipsnio 2 
dalyje ir V priede. Per gyvavimo ciklą 
sumažintas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis apskaičiuojamas 
pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 28 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką arba 
taikant ISO 14067 arba ISO 14064-1. 
Kiekybinis išmetamo ŠESD kiekio 
sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba jį 
tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir iii) 
kurie taip pat atlieka su tinklu susijusią 
funkciją;

a) elektrolizeriai: kurie yra bent 
20 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
pagal Reglamentą (ES) 2020/852 
nustatytus techninės patikros kriterijus. 
Per gyvavimo ciklą sumažintas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
apskaičiuojamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 28 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
metodiką arba taikant ISO 14067 arba ISO 
14064-1. Kiekybinis išmetamo ŠESD 
kiekio sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba jį 
tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir iii) 
kurie taip pat atlieka su tinklu susijusią 
funkciją;

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) specialūs vamzdynai, išskyrus 
gavybos proceso vamzdynų tinklą, 
naudojami anglies dioksidui transportuoti 
daugiau nei iš vieno šaltinio, t. y. iš 
pramoninių įrenginių (įskaitant 
elektrines), kuriuose vykstant degimo 
procesui ar kitoms cheminėms reakcijoms, 

a) specialūs vamzdynai, naudojami 
anglies dioksidui transportuoti daugiau nei 
iš vieno pramoninio šaltinio, kuriuose 
vykstant degimo procesui ar kitoms 
cheminėms reakcijoms, kuriems naudojami 
iškastiniai arba neiškastiniai junginiai, 
kurių sudėtyje yra anglies, neišvengiamai 
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kuriems naudojami iškastiniai arba 
neiškastiniai junginiai, kurių sudėtyje yra 
anglies, susidaro anglies dioksido dujos, 
skirti nuolatiniam geologiniam anglies 
dioksido saugojimui pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/31/EB61;

susidaro anglies dioksido dujos, skirti 
geologiniam anglies dioksido saugojimui 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2009/31/EB61;

__________________ __________________
61 OL L 140, 2009 6 5, p. 114. 61 OL L 140, 2009 6 5, p. 114.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų 
sektoriuje: bet kuri iš toliau išvardytos 
įrangos ar bet kurie iš toliau išvardytų 
įrenginių, kuriais siekiama sudaryti 
sąlygas ir palengvinti atsinaujinančiųjų 
išteklių energija pagrįstos šilumos, 
vėsumos ir neišvengiamai sukuriamos 
perteklinės šilumos išteklių integravimą į 
tinklą: vamzdžiai, kuriuose įrengtos 
sistemos ir komponentai, integruojantys 
IRT, valdymo sistemas ir jutiklių 
technologijas, kad būtų galima vykdyti 
interaktyvią ir pažangią šilumos ir 
vėsumos gamybos, skirstymo ir vartojimo 
tinkle stebėseną, matavimą, temperatūros 
kontrolę ir valdymą; be to, tokie projektai 
taip pat gali apimti įrangą, kurią įrengus 
galima užtikrinti šiluminės energijos 
saugojimo, vietinės šilumos ar 
šalčio / ledo saugojimo integravimą nuo 
skirstymo lygio ir atlikti atitinkamus 
būtinus esamo tinklo patobulinimus, 
siekiant sudaryti sąlygas dvikrypčio 
centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo, 
taip pat konversijos įrenginiams.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių reguliavimo institucijų 
kompetencijai priklausančios energetikos 
infrastruktūros atveju kiekvieną grupę 
sudaro atitinkamai valstybių narių, 
nacionalinių reguliavimo institucijų, PSO, 
taip pat Komisijos, Agentūros ir ENTSO-E 
arba ENTSO-G atstovai.

Nacionalinių reguliavimo institucijų 
kompetencijai priklausančios energetikos 
infrastruktūros atveju kiekvieną grupę 
sudaro atitinkamai valstybių narių, 
nacionalinių reguliavimo institucijų, PSO 
ir SSO, taip pat Komisijos, Agentūros ir 
ENTSO-E ir ES SSO subjekto atstovai.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Kiekviena grupė pakviečia 
projekto, kuris gali būti atrinktas bendro 
intereso projektu, rengėjus, taip pat 
nacionalinių administracijų, reguliavimo 
institucijų ir PSO atstovus iš trečiųjų 
valstybių, kai tai tinkama siekiant 
įgyvendinti I priede nustatytą atitinkamą 
prioritetą. Spendimas pakviesti trečiųjų 
valstybių atstovus priimamas bendru 
sutarimu.

4) Kiekviena grupė pakviečia 
projekto, kuris gali būti atrinktas bendro 
intereso projektu, rengėjus, taip pat 
nacionalinių administracijų, reguliavimo 
institucijų, vietos valdžios institucijų ir 
paveiktų gyventojų ir bendruomenių arba 
jų asociacijų, organizacijų ar grupių 
atstovus iš trečiųjų valstybių, kai tai 
tinkama siekiant įgyvendinti I priede 
nustatytą atitinkamą prioritetą. Spendimas 
pakviesti trečiųjų valstybių atstovus 
priimamas bendru sutarimu.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Kiekviena grupė prireikus kviečia 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas 
ir, kai manoma, kad tai tikslinga, tiesiogiai 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
gamintojus, skirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus, vartotojus ir aplinkos 
apsaugos organizacijas. Grupė gali rengti 
svarstymus ar konsultacijas, jeigu jai to 

5) Kiekviena grupė prireikus kviečia 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas 
ir, kai manoma, kad tai tikslinga, tiesiogiai 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
gamintojus, nepriklausomus ekspertus, 
skirstymo sistemos operatorius, tiekėjus, 
vartotojus, aplinkos apsaugos organizacijas 
ir paveiktus gyventojus ir bendruomenes, 
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reikia vykdant savo užduotis. taip pat jų asociacijas, organizacijas ar 
grupes. Kiekviena grupė, prieš 
parengdama regioninio sąrašo projektą ir 
kai vis dar įmanomos visos galimybės, 
organizuoja viešas konsultacijas dėl 
regioninio sąrašo. Grupės į konsultacijas 
įtraukia paveiktus gyventojus ir 
bendruomenes bei jų asociacijas, 
organizacijas ar grupes. Rengiant šį 
sąrašą atsižvelgiama į konsultacijose 
pateiktas nuomones. Grupės skelbia 
ataskaitą, kurioje apibendrina pateiktas 
nuomones, tai, kaip į jas atsižvelgta, ir 
pagrindžia, kodėl nebuvo atsižvelgtą į 
kurią nors iš nuomonių. Grupė gali rengti 
ir kitus svarstymus ar konsultacijas, jeigu 
jai to reikia vykdant savo užduotis ir 
siekiant užtikrinti veiksmingą viešą vietos 
subjektų dalyvavimą.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Kalbant apie grupių posėdžius, 
Komisija suinteresuotiesiems subjektams 
prieinamoje platformoje skelbia vidaus 
taisykles, atnaujintą organizacijų narių 
sąrašą, reguliariai atnaujinamą informaciją 
apie darbo eigą, posėdžių darbotvarkes ir 
posėdžių protokolus, jei tokių yra. Grupių 
sprendimus priimančių organų svarstymai 
ir projektų eiliškumas pagal 4 straipsnio 5 
dalį yra konfidencialūs.

6) Kalbant apie grupių posėdžius, 
Komisija viešoje platformoje skelbia 
visuomenei prieinamą ataskaitą, kurioje 
pateikia bent: projektų aprašymus, vidaus 
taisykles, atnaujintą organizacijų narių 
sąrašą, reguliariai atnaujinamą informaciją 
apie darbo eigą, posėdžių darbotvarkes, 
posėdžių dalyvių sąrašus ir posėdžių 
protokolus. Kiekvieno posėdžio dalyvių 
sąrašai, posėdžių darbotvarkės ir 
protokolai yra rengiami ir skelbiami 
viešai. Šioje ataskaitoje pateikiamas 
išsamus pagrindimas, parodantis, kaip 
projektais būtų prisidedama prie Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslų bei poveikio klimatui neutralumo 
tikslo. Joje taip pat pateikiama priemonių, 
kurių imtasi siekiant užtikrinti 
visapusišką vietos ir marginalizuotų 
bendruomenių įtraukimą ir dalyvavimą, 
apžvalga. Grupių sprendimus priimančių 
organų svarstymai ir projektų eiliškumas 
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pagal 4 straipsnio 5 dalį yra fiksuojami 
posėdžių protokoluose ir skelbiami viešai.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) projektų, kurių brandos lygis yra 
pakankamas, atveju – konkretaus projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, grindžiamą 
metodika, kurią pagal 11 straipsnį parengė 
ENTSO-E arba ENTSO-G;

c) projektų, kurių brandos lygis yra 
pakankamas, atveju – konkretaus projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, grindžiamą 
metodika, kurią pagal 11 straipsnį parengė 
Agentūra;

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Visi gavėjai užtikrina neskelbtinos 
komercinės informacijos konfidencialumą.

2) Į paraišką dėl bendro intereso 
projekto įtraukta informacija skelbiama 9 
straipsnio 7 dalyje nurodytoje specialioje 
projekto svetainėje, atsižvelgiant į 
neskelbtinos komercinės informacijos 
konfidencialumą;

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriami siūlomi bendro intereso 
elektros energijos perdavimo ir kaupimo 
projektai yra įtraukti į naujausią turimą 
elektros energijos sektoriaus visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (ES) 
2019/943 30 straipsnį parengė ENTSO-E. 
II priedo 1 punkto e papunktyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 

3) siūlomi bendro ir abipusio intereso 
projektai yra įtraukti į naujausią turimą 
visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planą, kurį parengė Agentūra. II 
priedo 1 punkto e papunktyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriami siūlomi bendro 
intereso elektros energijos perdavimo ir 
kaupimo ir vandenilio tinklo projektai yra 
projektai, kurie yra pagrįsti 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytu integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planu ir yra su juo 
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siūlomi bendro intereso elektros energijos 
perdavimo ir kaupimo projektai yra 
projektai, kurie yra pagrįsti 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytu integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planu ir yra su juo 
suderinami.

suderinami.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Nuo 2024 m. sausio 1 d. II priedo 
3 punkte nurodytoms kategorijoms 
priskiriami siūlomi bendro intereso 
vandenilio projektai yra įtraukti į 
naujausią turimą dujų sektoriaus visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 8 straipsnį parengė ENTSO-
G.

Išbraukta.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. ir 
vėliau dėl kiekvieno visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros plano 
ENTSO-E ir ENTSO-G paskelbia 
atnaujintas gaires dėl projektų įtraukimo į 3 
ir 4 punktuose nurodytus atitinkamus 
visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planus, kad būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos ir proceso skaidrumas. 
Visų projektų, įtrauktų į tuo metu galiojantį 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, 
atveju gairėse apibrėžiamas supaprastintas 
įtraukimo į visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planus procesas, 
automatiškai įtraukiant juos į tuos planus, 
kuriuose atsižvelgiama į dokumentus ir 
duomenis, jau pateiktus per ankstesnius 

Ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. ir 
vėliau dėl kiekvieno visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros plano 
Agentūra paskelbia atnaujintas gaires dėl 
projektų įtraukimo į 3 punkte nurodytą 
visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planą, kad būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos ir proceso skaidrumas. 
Visų projektų, įtrauktų į tuo metu galiojantį 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, 
atveju gairėse apibrėžiamas supaprastintas 
duomenų teikimo visos Sąjungos dešimties 
metų tinklo plėtros planui procesas, 
atsižvelgiant į dokumentus ir duomenis, 
jau pateiktus per ankstesnius visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
plano procesą, jeigu juose pateikta 
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visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros plano procesus, jeigu juose pateikta 
informacija tebegalioja.

informacija tebegalioja.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ENTSO-E ir ENTSO-G konsultuojasi su 
Komisija ir Agentūra dėl savo atitinkamų 
gairių dėl projektų įtraukimo į visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planus projektų ir tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos ir Agentūros rekomendacijas 
prieš paskelbdami galutines gaires.

Agentūra konsultuojasi su Komisija ir 
ESABCC dėl gairių dėl projektų įtraukimo 
į visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planą projektų ir tinkamai 
atsižvelgia į Komisijos ir, jei yra, 
ESABCC rekomendacijas prieš 
paskelbdami galutines gaires.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) II priedo 5 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriami siūlomi anglies 
dioksido transportavimo projektai 
pateikiami kaip bent dviejų valstybių 
narių parengto tarpvalstybinio anglies 
dioksido transportavimo ir saugojimo 
infrastruktūros plėtros plano, kurį 
atitinkamos valstybės narės arba tų 
valstybių narių paskirti subjektai pateikia 
Komisijai, dalis.

6) II priedo 5 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamus siūlomus anglies 
dioksido transportavimo projektus 
Komisijai pateikia atitinkamos valstybės 
narės arba tų valstybių narių paskirti 
subjektai.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Per vieną mėnesį nuo Agentūros 
nuomonės gavimo dienos kiekvienos 
grupės sprendimus priimantis organas, 
laikydamasis 3 straipsnio 3 dalies nuostatų 

13) Per vieną mėnesį nuo Agentūros 
nuomonės gavimo dienos kiekvienos 
grupės sprendimus priimantis organas, 
laikydamasis 3 straipsnio 3 dalies nuostatų 
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ir remdamasis grupių pasiūlymu bei 
atsižvelgdamas į Agentūros nuomonę ir 
nacionalinių reguliavimo institucijų atliktą 
vertinimą, pateiktą pagal 7 punktą, arba į 
Komisijos atliktą pagal 8 punktą pasiūlytų 
projektų, kurie nepriklauso nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijai, 
vertinimą, patvirtina galutinį regioninį 
sąrašą. Galutinius regioninius sąrašus kartu 
su 9 punkte nurodytomis nuomonėmis 
grupės pateikia Komisijai.

ir remdamasis grupių pasiūlymu bei 
užtikrindamas suderinamumą su 
Agentūros nuomone ir nacionalinių 
reguliavimo institucijų atliktu vertinimu, 
pateiktu pagal 7 punktą, arba su Komisijos 
atliktu pagal 8 punktą pasiūlytų projektų, 
kurie nepriklauso nacionalinių reguliavimo 
institucijų kompetencijai, vertinimu, 
patvirtina galutinį regioninį sąrašą. 
Galutinius regioninius sąrašus kartu su 9 
punkte nurodytomis nuomonėmis grupės 
pateikia Komisijai.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) Jeigu, remiantis gautais regioniniais 
sąrašais ir atsižvelgus į Agentūros 
nuomonę, bendras siūlomų bendro intereso 
projektų skaičius Sąjungos sąraše viršytų 
valdomą skaičių, Komisija, 
pasikonsultavusi su kiekviena atitinkama 
grupe, nusprendžia neįtraukti į Sąjungos 
sąrašą projektų, kuriuos atitinkama grupė 
įvertino žemiausioje vietoje pagal 4 
straipsnio 5 dalyje nustatytą eiliškumą.

14) Jeigu, remiantis gautais regioniniais 
sąrašais ir atsižvelgus į Agentūros 
nuomonę, bendras siūlomų bendro intereso 
projektų skaičius Sąjungos sąraše viršytų 
valdomą skaičių pagal kategoriją, 
Komisija, pasikonsultavusi su kiekviena 
atitinkama grupe ir Europos Parlamentu, 
nusprendžia neįtraukti į Sąjungos sąrašą 
projektų, kuriuos atitinkama grupė įvertino 
žemiausioje vietoje toje kategorijoje pagal 
4 straipsnio 5 dalyje nustatytą eiliškumą.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Didelį tarpvalstybinį poveikį 
turintis projektas yra valstybės narės 
teritorijoje vykdomas projektas, atitinkantis 
šias sąlygas:

1) Didelį tarpvalstybinį poveikį 
turintis ar atkartojamumu pasižymintis 
projektas yra valstybės narės teritorijoje 
vykdomas projektas, atitinkantis šias 
sąlygas:

Pakeitimas 128
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgyvendinant elektros energijos 
perdavimo projektą tinklo perdavimo 
pajėgumas arba komerciniams srautams 
skirtas pajėgumas prie tos valstybės narės 
sienos su viena ar keliomis kitomis 
valstybėmis narėmis padidėja, todėl 
tarpvalstybinio tinklo perdavimo 
pajėgumas prie tos valstybės narės sienos 
su viena ar keliomis kitomis valstybėmis 
narėmis padidėja bent 500 megavatų, 
palyginti su padėtimi, kai projekto objektas 
nebuvo perduotas eksploatuoti;

a) įgyvendinant elektros energijos 
perdavimo ir skirstymo projektą tinklo 
perdavimo pajėgumas arba komerciniams 
srautams skirtas pajėgumas prie tos 
valstybės narės sienos su viena ar keliomis 
kitomis valstybėmis narėmis padidėja arba 
išlaikomas ar turi poveikio didėti arba 
išlikti, palyginti su padėtimi, kai projekto 
objektas nebuvo perduotas eksploatuoti;

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektros energijos kaupimo projekte 
numatyta bent 225 MW įrengtoji galia ir 
kaupimo pajėgumas, leidžiantis per metus 
pagaminti 250 gigavatvalandžių grynąjį 
elektros energijos kiekį;

b) elektros energijos kaupimo projekte 
numatyta bent 30 MW įrengtoji galia;

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pažangiųjų elektros tinklų projektas 
yra skirtas aukštos ir vidutinės įtampos 
įrangai ir įrenginiams. Jame dalyvauja 
bent dviejų valstybių narių perdavimo 
sistemos operatoriai, perdavimo ir 
skirstymo sistemų operatoriai arba 
skirstymo sistemos operatoriai. Skirstymo 
sistemos operatoriai gali dalyvauti tik 
padedant bent dviejų valstybių narių 
perdavimo sistemos operatoriams, kurie 

c) pažangiųjų elektros energijos tinklų 
projektu išvengiama investicijų į bent 200 
MW tinklo perdavimo pajėgumą prie bet 
kurios valstybės narės, kurioje projektas 
plėtojamas, sienos arba projektas 
atkartojamas kitose valstybėse narėse, 
kaip bent viename paramos rašte 
patvirtino bent vienas kitoje valstybėje 
narėje esantis sistemos operatorius;
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yra glaudžiai susiję su projektu ir 
užtikrina sąveiką. Projektas apima bent 
50 000 elektros energijos naudotojų, 
gamintojų, vartotojų ar gaminančių 
vartotojų ne mažiau kaip 300 
gigavatvalandžių per metus, iš kurių bent 
20 proc. gaunama iš kintamų 
atsinaujinančiųjų išteklių, naudojimo 
rajone;

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vandenilio perdavimo projektas 
suteikia galimybę perduoti vandenilį per 
atitinkamų valstybių narių sienas arba bent 
10 proc. padidinti esamus tarpvalstybinio 
vandenilio transportavimo pajėgumus 
dviejų valstybių narių pasienyje, palyginti 
su padėtimi prieš perduodant projekto 
objektą eksploatuoti, ir yra pakankamu 
mastu įsitikinama, kad projektas yra 
esminė planuojamo tarpvalstybinio 
vandenilio tinklo dalis, taip pat pateikiama 
pakankamai įrodymų apie esamus planus ir 
bendradarbiavimą su kaimyninėmis 
valstybėmis ir tinklo operatoriais;

d) vandenilio perdavimo ir skirstymo 
projektas suteikia galimybę perduoti 
vandenilį per atitinkamų valstybių narių 
sienas arba bent 10 proc. padidinti esamus 
tarpvalstybinio vandenilio transportavimo 
pajėgumus dviejų valstybių narių 
pasienyje, palyginti su padėtimi prieš 
perduodant projekto objektą eksploatuoti, 
ir yra pakankamu mastu įsitikinama, kad 
projektas yra esminė planuojamo 
tarpvalstybinio vandenilio tinklo dalis, taip 
pat pateikiama pakankamai įrodymų apie 
esamus planus ir bendradarbiavimą su 
kaimyninėmis valstybėmis ir tinklo 
operatoriais, arba projektas yra naudingas 
bent dviem pramonės klasteriams ir (arba) 
įvairiarūšio transporto mazgams;

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) II priedo 3 punkte nurodytų 
vandenilio laikymo arba priėmimo 
įrenginių projektu siekiama tiesiogiai arba 
netiesiogiai aprūpinti bent dvi valstybes 
nares;

e) II priedo 3 punkte nurodytų 
vandenilio laikymo arba priėmimo 
įrenginių projektu siekiama tiesiogiai arba 
netiesiogiai aprūpinti bent dvi valstybes 
nares arba bent du pramonės klasterius ir 
(arba) įvairiarūšio transporto mazgus;
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Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) elektrolizerių projektu užtikrinama 
bent 100 MW įrengtoji galia ir jis suteikia 
tiesioginės arba netiesioginės naudos bent 
dviem valstybėms narėms;

f) elektrolizerių projektu užtikrinama 
bent 20 MW įrengtoji galia ir jis suteikia 
tiesioginės arba netiesioginės naudos bent 
dviem valstybėms narėms arba bent dviem 
pramonės klasteriams ir (arba) 
įvairiarūšio transporto mazgams;

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pažangiųjų dujų tinklų projekte 
dalyvauja perdavimo sistemos operatoriai, 
perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai arba skirstymo sistemos 
operatoriai iš bent dviejų valstybių narių. 
Skirstymo sistemos operatoriai gali 
dalyvauti tik padedant bent dviejų 
valstybių narių perdavimo sistemos 
operatoriams, kurie yra glaudžiai susiję 
su projektu ir užtikrina sąveiką.

g) pažangiųjų dujų tinklų projektu 
išvengiama investicijų į tarpvalstybinę 
infrastruktūrą susijusioje valstybėje 
narėje, sumažinamas kuro importas 
Sąjungoje ir užtikrinami 
atsinaujinančiųjų dujų pajėgumai, 
pakeičiantys iškastines dujas, ir projektas 
atkartojamas kitose valstybėse narėse, 
kaip bent viename paramos rašte 
patvirtino bent vienas kitoje valstybėje 
narėje esantis sistemos operatorius;

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto g a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų 
projektu išvengiama investicijų į 
tarpvalstybinę infrastruktūrą susijusioje 
valstybėje narėje ir sumažinamas kuro 
importas Sąjungoje ir užtikrinamas bent 
[X] MW šilumos gamybos pajėgumas arba 
[Y] MW vėsumos tiekimo pajėgumas arba 
projektas atkartojamas kitose valstybėse 
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narėse, kaip bent viename paramos rašte 
patvirtino bent vienas kitoje valstybėje 
narėje esantis sistemos operatorius;

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto g b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) anglies dioksido tinklų projektu 
sudaromos sąlygos sujungti bent du 
pramonės klasterius, esančius bent 
dviejose skirtingose valstybėse narėse, 
kurių išmetamųjų teršalų neįmanoma 
sumažinti.

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) II priedo 3 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų abipusio intereso 
projektų atveju vandenilio projektas 
suteikia galimybę perduoti vandenilį per 
valstybės narės sieną su viena ar daugiau 
trečiųjų valstybių ir pagal 4 straipsnio 3 
dalyje išvardytus konkrečius kriterijus 
suteikia daug naudos bent dviem 
valstybėms narėms. Naudą valstybėms 
narėms ENTSO-G apskaičiuoja ir skelbia 
pagal visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planą;

b) II priedo 3 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų abipusio intereso 
projektų atveju vandenilio projektas 
suteikia galimybę perduoti vandenilį per 
valstybės narės sieną su viena ar daugiau 
trečiųjų valstybių ir pagal 4 straipsnio 3 
dalyje išvardytus konkrečius kriterijus 
suteikia daug naudos bent dviem 
valstybėms narėms. Naudą valstybėms 
narėms Agentūra apskaičiuoja ir skelbia 
pagal visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planą;

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto b papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) elektros energijos perdavimo atveju i) elektros energijos perdavimo ir 
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apskaičiuojant elektros energijos gamybos 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pajėgumų (pagal technologiją, megavatais) 
kiekį, kuris yra prijungtas ir perduotas dėl 
projekto, palyginti su 2030 m. atitinkamoje 
valstybėje narėje planuojamais bendrais 
gamybos iš tų rūšių atsinaujinančiųjų 
išteklių pajėgumais pagal nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus, kuriuos valstybės narės pateikė 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2018/199962;

skirstymo atveju apskaičiuojant elektros 
energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pajėgumų (pagal 
technologiją, megavatais) kiekį, kuris yra 
prijungtas ir perduotas dėl projekto, 
palyginti su 2030 m. atitinkamoje 
valstybėje narėje planuojamais bendrais 
gamybos iš tų rūšių atsinaujinančiųjų 
išteklių pajėgumais pagal nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus, kuriuos valstybės narės pateikė 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2018/199962;

__________________ __________________
62 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

62 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarumas vertinamas kaip projekto 
indėlis į: išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą įvairiose 
galutinio vartojimo srityse, pvz., pramonės 
ar transporto sektoriuose; lankstumą ir 
sezoninio kaupimo galimybes gaminant 
elektros energiją iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; arba iš atsinaujinančiųjų išteklių 
gaunamo vandenilio integravimą;

a) tvarumas vertinamas kaip projekto 
indėlis į: išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą įvairiose 
galutinio vartojimo srityse, kuriose 
sudėtinga mažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį, pvz., pramonės ar transporto 
sektoriuose; lankstumą ir sezoninio 
kaupimo galimybes gaminant elektros 
energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių; ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių gaunamo 
vandenilio integravimą;
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Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarumo lygis vertinamas įvertinant 
į dujų tinklą integruotų atsinaujinančiųjų 
ir mažo anglies dioksido kiekio dujų dalį, 
susijusį išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą 
siekiant mažinti bendrą sistemos 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir 
tinkamai nustatant nuotėkį;

a) tvarumo lygis vertinamas įvertinant 
susijusį per visą gyvavimo ciklą visoje 
sistemoje išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą 
siekiant mažinti bendrą sistemos 
priklausomybę nuo iškastinio kuro;

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tiekimo kokybė ir saugumas 
vertinami įvertinant patikimai prieinamos 
dujų pasiūlos ir didžiausios paklausos 
santykį, importo, kurį pakeitė vietinės 
atsinaujinančiosios ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujos, dalį, sistemos 
eksploatavimo stabilumą, pertrūkių trukmę 
ir dažnumą vienam vartotojui;

b) tiekimo kokybė ir saugumas 
vertinami įvertinant patikimai prieinamos 
dujų pasiūlos ir didžiausios paklausos 
santykį, importo, kurį pakeitė vietinės 
atsinaujinančiosios dujos, dalį, sistemos 
eksploatavimo stabilumą, pertrūkių trukmę 
ir dažnumą vienam vartotojui;

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) II priedo 5a punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų šilumos ir 
vėsumos tiekimo tinklų atveju 4 
straipsnyje išvardyti kriterijai vertinami 
taip:

Pakeitimas 143
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 a punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarumo lygis vertinamas 
įvertinant į tinklą integruotų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
susijusį per visą gyvavimo ciklą visoje 
sistemoje išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą 
siekiant mažinti bendrą sistemos 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir 
neišvengiamai sukuriamą perteklinę 
šilumą / vėsumą, vertinamą pagal 
projektą;

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 a punkto b papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tiekimo kokybė ir saugumas 
vertinami įvertinant patikimai prieinamos 
pasiūlos ir paklausos santykį, iškastiniu 
kuru grindžiamos energijos, kurią pakeitė 
vietinės atsinaujinančiosios ir 
neišvengiamai sukuriamos perteklinės 
šilumos ir vėsumos tiekimas, dalį, 
sistemos eksploatavimo stabilumą ir indėlį 
į šiluminės energijos saugojimą bei 
konversiją;

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 a punkto c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimas vertinamas 
įvertinant sutaupytas sąnaudas sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
elektros energijos sistemomis, ir pramone.

Pakeitimas 146
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) II priedo 5 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo projektų atveju 4 
straipsnyje išvardyti kriterijai vertinami 
taip:

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 b punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visoje sistemoje per visą gyvavimo 
ciklą išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio susijusiose 
pramoninių įrenginių klasteriuose 
sumažinimas, kurio nebūtų galima 
pasiekti tiesioginės elektrifikacijos, 
procesų inovacijų, energijos vartojimo 
efektyvumo ir tiesioginio 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
priemonėmis; pramoniniuose 
įrenginiuose įrengtos surinkimo įrangos 
surinkimo norma yra būti didesnė kaip 
90 proc.

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c) šie reikalavimai turi būti taikomi ir 
II priedo 1–5a punktuose nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamiems projektams:

Pakeitimas 149
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 c punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) numatomas panaudojimo lygis turi būti 
vienas iš parametrų, į kuriuos reikia 
atsižvelgti vertinant, kaip projektu 
prisidedama prie 4 straipsnio 3 dalyje 
išvardytų kriterijų ir atitinkamų šio priedo 
3–7 punktuose nustatytų rodiklių; 
kiekvieno projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu turi būti pasiekiamas ir 
išlaikomas minimalus vidutinis metinis 
naudojimo koeficientas, nustatytas visos 
energetikos sistemos sąnaudų ir naudos 
bei suderinamumo su klimato kaita 
analizės metodikoje, nurodytoje 11 
straipsnyje ir V priede;

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 c punkto b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienas projektas turi atitikti kitus 
tvarumo kriterijus, susijusius su tvaraus 
naudojimo tikslais ir išteklių, įskaitant 
vandenį, apsauga, atliekų tvarkymu ir kuo 
mažesniu žaliavų ir antrinių medžiagų 
naudojimu, taršos prevenciją ir kontrolę, 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
apsaugą ir atkūrimą, taip pat atsižvelgiant 
į oro kokybę; atliekant atitikties šiems 
kriterijams analizę galima atsižvelgti į 
rodiklius ir atitinkamas pamatines vertes, 
siekiant palyginti investicines vieneto 
sąnaudas;

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 c punkto c papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atsižvelgiant į projekto indėlį į 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
sujungimą ir (arba) integravimą ir visos 
sistemos per visą gyvavimo ciklą išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą, kiekvienas projektas turi būti 
vertinamas palyginant situaciją, kai 
projektas nebuvo vykdomas, ir situaciją, 
kai projektas yra vykdomas, turint mintyje 
jo numatomą panaudojimo lygį, kaip 
nurodyta a punkte.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
Vpriedo antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ENERGETIKOS SISTEMĄ APIMANTI 
SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖ

Energetikos sistemą apimanti sąnaudų ir 
naudos bei suderinamumo su klimato 
tikslais analizė

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendro intereso projektams taikoma 
suderinta energetikos sistemą apimančios 
sąnaudų ir naudos analizės metodika turi 
atitikti šiuos principus:

Bendro intereso projektams taikoma 
suderinta energetikos sistemą apimančios 
sąnaudų ir naudos bei suderinamumo su 
klimato tikslais analizės metodika turi 
atitikti šiuos principus:

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) atskiro projekto analizės rajonas 
apima visas valstybes nares ir trečiąsias 

1) atskiro projekto analizės rajonas 
apima visas valstybes nares ir trečiąsias 
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valstybes, kurių teritorijoje įgyvendinamas 
projektas, visas tiesiogiai besiribojančias 
valstybes nares ir visas kitas valstybes 
nares, kurioms projektas padarytų didelį 
poveikį. Šiuo tikslu ENTSO-E ir ENTSO-
G bendradarbiauja su visais atitinkamais 
atitinkamų trečiųjų valstybių sistemos 
operatoriais;

valstybes, kurių teritorijoje įgyvendinamas 
projektas, visas tiesiogiai besiribojančias 
valstybes nares ir visas kitas valstybes 
nares, kurioms projektas padarytų didelį 
poveikį. Šiuo tikslu ENTSO-E 
bendradarbiauja su visais atitinkamais 
atitinkamų trečiųjų valstybių sistemos 
operatoriais;

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) į sąnaudų ir naudos analizę visada 
įtraukiama įvesties duomenų rinkinio 
slaptumo analizė, skirtingų projektų 
objektų perdavimo eksploatuoti tame 
pačiame analizės rajone data ir kiti svarbūs 
parametrai;

2) į sąnaudų ir naudos analizę visada 
įtraukiama įvesties duomenų rinkinio 
slaptumo analizė, skirtingų projektų 
objektų perdavimo eksploatuoti tame 
pačiame analizės rajone data, klimato 
kaitos poveikis, pvz., padidėjusi 
temperatūra ir padažnėję ekstremalūs oro 
reiškiniai, ir kiti svarbūs parametrai;

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) į visus dešimties metų tinklo plėtros 
planų etapus įtraukiama ir paaiškinama, 
kaip įgyvendinamas principas 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

5) į visus dešimties metų tinklo plėtros 
plano etapus įtraukiama ir paaiškinama, 
kaip įgyvendinamas principas 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir atsižvelgiama į sistemos 
veiksmingumą, įvertinant visus svarbius 
su infrastruktūra nesusijusius 
sprendimus, pavyzdžiui, savanoriškas 
rinka grindžiamas paklausos valdymo 
sistemas ir pastatų renovacijas, ir laikant 
juos prioritetiniu sprendimu, kai visos 
sistemos požiūriu jie yra laikomi 
veiksmingesniais ir ekonomiškai 
efektyvesniais negu naujos pasiūlos 
infrastruktūros objektų statyba. Juose 
nustatomi tinklo eksploatavimo tikslai, 
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susiję su energijos vartojimo efektyvumu;

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) į visus dešimties metų tinklo 
plėtros plano etapus įtraukiama ir 
paaiškinama, kaip įgyvendinamas žalos 
nedarymo principas;

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) ji apima viso projekto 
įgyvendinimo metu išmetamą teršalų kiekį 
nuo gavybos iki galutinio naudojimo, taip 
pat teršalų kiekį, išmetamą dėl naujos 
infrastruktūros, su ja susietos ir 
susijusios, statybos ir eksploatavimo. 
Pastarosios išlaidos taip pat tinkamai 
įtraukiamos į projekto, kuriam naudinga 
susijusi infrastruktūra, naudos ir sąnaudų 
analizę;

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) joje atsižvelgiama bent į kapitalo 
išlaidas, eksploatacijos ir techninės 
priežiūros sąnaudas vertinamo projekto 
gyvavimo ciklo laikotarpiu ir, jei taikoma, 
objekto eksploatacijos nutraukimo bei 
atliekų tvarkymo sąnaudas. Metodikoje 
pateikiamos gairės dėl diskonto normų, 
vertinimo trukmės ir likutinės vertės, 
taikytinų apskaičiuojant sąnaudas ir naudą;

7) joje atsižvelgiama bent į kapitalo 
išlaidas, eksploatacijos ir techninės 
priežiūros sąnaudas vertinamo projekto 
gyvavimo ciklo laikotarpiu ir, jei taikoma, 
objekto eksploatacijos nutraukimo bei 
atliekų tvarkymo sąnaudas. Metodikoje 
pateikiamos gairės dėl diskonto normų 
(įskaitant naujausią realistinę energijos 
vartojimo efektyvumo priemonių diskonto 
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normą), vertinimo trukmės ir likutinės 
vertės, taikytinų apskaičiuojant sąnaudas ir 
naudą;

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) ja užtikrinama, kad prisitaikymo 
prie klimato kaitos priemonės, kurių 
numatoma imtis įgyvendinant kiekvieną 
projektą, būtų įvertintos ir atspindėtų su 
išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiu susijusias sąnaudas su kitomis 
Sąjungos politikos sritimis suderinamu 
būdu.

8) ja užtikrinama, kad prisitaikymo 
prie klimato kaitos ir jos švelninimo 
priemonės, kurių numatoma imtis 
įgyvendinant kiekvieną projektą, būtų 
įvertintos ir atspindėtų su išmetamu 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu 
susijusias sąnaudas su kitomis Sąjungos 
politikos sritimis suderinamu būdu.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkamų sprendimų ir nuomonių, 
kuriuos reikia priimti, sąrašas;

b) atitinkamų sprendimų ir nuomonių, 
kuriuos reikia priimti, sąrašas, įskaitant 
pilietines visuomenės ir vietos valdžios 
institucijų nuomones;

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kompetentingos institucijos, kitų 
institucijų ir pagrindinių suinteresuotųjų 
subjektų pavadinimai ir kontaktiniai 
duomenys;

c) kompetentingos institucijos, kitų 
institucijų ir pagrindinių suinteresuotųjų 
subjektų, įskaitant vietos valdžios 
institucijas ir pilietinę visuomenę, 
pavadinimai ir kontaktiniai duomenys;

Pakeitimas 163
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) sąlygos, kuriomis kompetentinga 
institucija, kitos susijusios institucijos ir 
projekto rengėjas įrodo, kad buvo 
atsižvelgta į per viešas konsultacijas 
pareikštas nuomones, pavyzdžiui, 
parodydami, kokie pakeitimai buvo 
padaryti projekto įgyvendinimo vietoje ir 
projekto techniniame plane, arba 
pagrįsdami, kodėl į tokias nuomones 
nebuvo atsižvelgta;

g) sąlygos, kuriomis kompetentinga 
institucija, kitos susijusios institucijos ir 
projekto rengėjas įrodo, kad buvo 
atsižvelgta į per viešas konsultacijas 
pareikštas nuomones, parodydami, kokie 
pakeitimai buvo padaryti projekto 
įgyvendinimo vietoje ir projekto 
techniniame plane, ir pagrįsdami, kodėl į 
tokias nuomones nebuvo atsižvelgta;

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) kiek įmanoma, jo turinio vertimas į 
visas kaimyninių valstybių narių kalbas, 
kuris turi būti atliktas bendradarbiaujant su 
atitinkamomis kaimyninėmis valstybėmis 
narėmis.

h) jo turinio vertimas į visas 
kaimyninių valstybių narių kalbas, kuris 
turi būti atliktas bendradarbiaujant su 
atitinkamomis kaimyninėmis valstybėmis 
narėmis.

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) rekomendacija paskelbti 
informaciją visuomenei prieinamu būdu: 
interneto svetainėje, taip pat popierine 
forma, prieinama visuomenei vietos 
valdžios institucijų biuruose, ir plakate, 
kuriame paskelbiamos konsultacijos ir 
dalyvavimo kiekvienoje iš projekto 
teritorijų sąlygos;

Pakeitimas 166
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendro intereso projekto poveikį 
patirsiantys suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant atitinkamas nacionalines, 
regionines ir vietos valdžios institucijas, 
žemės savininkus ir greta objekto 
gyvenančius piliečius, plačiąją visuomenę 
ir jų asociacijas, organizacijas ar grupes, 
išsamiai informuojami ir su jais atvirai ir 
skaidriai tariamasi ankstyvaisiais projekto 
įgyvendinimo etapais, kai vis dar galima 
atsižvelgti į visuomenei rūpimus 
klausimus. Atitinkamais atvejais 
kompetentinga institucija aktyviai remia 
projekto rengėjo vykdomą veiklą;

a) bendro intereso projekto poveikį 
patirsiantys suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant atitinkamas nacionalines, 
regionines ir vietos valdžios institucijas, 
žemės savininkus ir greta objekto 
gyvenančius piliečius, plačiąją visuomenę 
ir jų asociacijas, organizacijas ar grupes, 
išsamiai informuojami ir su jais atvirai ir 
skaidriai tariamasi bent tris mėnesius prieš 
pasibaigiant procedūrai iki paraiškos 
pateikimo, kai vis dar galima atsižvelgti į 
visuomenei rūpimus klausimus. 
Atitinkamais atvejais kompetentinga 
institucija aktyviai remia projekto rengėjo 
vykdomą skaidrumo ir visuomenės 
dalyvavimo veiklą;

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentingos institucijos 
užtikrina, kad viešųjų konsultacijų 
procedūros, susijusios su bendro intereso 
projektais, įskaitant viešas konsultacijas, 
kurių jau reikalaujama pagal nacionalinę 
teisę, būtų sugrupuotos, kai tai įmanoma. 
Kiekvienose viešose konsultacijose 
aptariami visi su konkrečiu procedūros 
etapu susiję klausimai ir vienas su 
konkrečiu procedūros etapu susijęs 
klausimas neturi būti nagrinėjamas daugiau 
kaip per vieną viešą konsultaciją; tačiau 
viena vieša konsultacija gali vykti keliose 
geografinėse vietovėse. Per viešą 
konsultaciją aptariami klausimai aiškiai 
nurodomi pranešime apie viešą 
konsultaciją;

b) kompetentingos institucijos 
užtikrina, kad viešųjų konsultacijų 
procedūros, susijusios su bendro intereso 
projektais, įskaitant viešas konsultacijas, 
kurių jau reikalaujama pagal nacionalinę 
teisę, būtų sugrupuotos. Kiekvienose 
viešose konsultacijose aptariami visi su 
konkrečiu procedūros etapu susiję 
klausimai ir vienas su konkrečiu 
procedūros etapu susijęs klausimas neturi 
būti nagrinėjamas daugiau kaip per vieną 
viešą konsultaciją; tačiau viena vieša 
konsultacija gali vykti keliose geografinėse 
vietovėse. Per viešą konsultaciją aptariami 
klausimai aiškiai nurodomi pranešime apie 
viešą konsultaciją;

Pakeitimas 168
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Rengdamos viešas konsultacijas, 
kurios turi įvykti prieš pateikiant paraiškos 
dokumentus, atitinkamos šalys bent:

5) Rengdamos viešas konsultacijas, 
kurios turi įvykti ne vėliau kaip prieš 
aštuonias savaites iki paraiškos 
dokumentų pateikimo dienos, atitinkamos 
šalys bent:

Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išleidžia ne didesnį kaip 15 
puslapių informacinį lankstinuką, kuriame 
aiškiai ir glaustai apžvelgiamas projekto 
kūrimo etapų aprašymas, tikslas ir 
preliminarus tvarkaraštis, nacionalinis 
tinklo plėtros planas, alternatyvūs 
pasirinkti maršrutai, galimo poveikio rūšys 
ir charakteristikos, įskaitant tarpvalstybinio 
pobūdžio poveikį, ir galimos poveikio 
mažinimo priemonės; šis lankstinukas 
išleidžiamas prieš pradedant 
konsultacijas. Informaciniame lankstinuke 
taip pat išvardijami 9 straipsnio 7 dalyje 
nurodytos bendro intereso projekto 
interneto svetainės adresai, 23 straipsnyje 
nurodyta skaidrumo platforma ir 1 punkte 
nurodytas procedūrų vadovas;

a) išleidžia ne didesnį kaip 15 
puslapių informacinį lankstinuką, kuriame 
aiškiai ir glaustai apžvelgiamas projekto 
kūrimo etapų aprašymas, tikslas ir 
preliminarus tvarkaraštis, nacionalinis 
tinklo plėtros planas, alternatyvūs 
pasirinkti maršrutai, galimo poveikio rūšys 
ir charakteristikos, įskaitant tarpvalstybinio 
pobūdžio poveikį, ir galimos poveikio 
mažinimo priemonės; šis lankstinukas 
išleidžiamas likus ne mažiau kaip 
aštuonioms savaitėms iki konsultacijų 
pradžios. Informaciniame lankstinuke taip 
pat išvardijami 9 straipsnio 7 dalyje 
nurodytos bendro intereso projekto 
interneto svetainės adresai, 23 straipsnyje 
nurodyta skaidrumo platforma ir 1 punkte 
nurodytas procedūrų vadovas; šis 
lankstinukas turi būti prieinamas 
visuomenei: bent jau interneto svetainėje, 
taip pat popierine forma, prieinama 
visuomenei vietos valdžios institucijų 
biuruose;

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 5 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paskelbia informaciją apie 
konsultacijas 9 straipsnio 7 dalyje 
nurodytoje bendro intereso projekto 
interneto svetainėje, vietos administracijų 
biurų biuleteniuose ir bent dviejose 
vietinėse žiniasklaidos priemonėse;

b) paskelbia informaciją apie 
konsultacijas 9 straipsnio 7 dalyje 
nurodytoje bendro intereso projekto 
interneto svetainėje, vietos administracijų 
biurų biuleteniuose ir bent dviejose 
vietinėse žiniasklaidos priemonėse, likus 
ne mažiau kaip aštuonioms savaitėms iki 
paraiškos dokumentų pateikimo dienos;

Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) raštu pakviečia atitinkamus 
susijusius suinteresuotuosius subjektus, 
asociacijas, organizacijas ir grupes į 
specialius posėdžius, kuriuose aptariami 
rūpimi klausimai.

c) raštu pakviečia atitinkamus 
susijusius suinteresuotuosius subjektus, 
asociacijas, organizacijas ir grupes į 
specialius posėdžius, kuriuose aptariami 
rūpimi klausimai, likus ne mažiau kaip 
aštuonios savaitėms iki paraiškos 
dokumentų pateikimo dienos.

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 5 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ypač daug dėmesio turi būti 
skiriama pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms, paveiktoms bendruomenėms ir 
žmonėms, neturintiems galimybės 
naudotis informacija. Projekto vykdytojas 
pateikia pranešimą, kuriame paaiškina 
savo konsultacijų su šiomis gyventojų 
grupėmis procesą;

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 6 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) 9 straipsnio 7 dalyje nurodytoje 
projekto interneto svetainėje skelbiama 
bent ši informacija:

6) 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta 
projekto interneto svetainė reguliariai 
atnaujinama ir joje skelbiama bent ši 
informacija:

Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 6 punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) visa susijusi informacija apie 
surengtas viešas konsultacijas ir 
klausymus.
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PRIEDAS. NUOMONĖS REFERENTEI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR 
ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą nuomonės referentė parengė vien savo noru ir tik savo atsakomybe. 
Nuomonės referentė, rengdama nuomonės projektą, iki jo priėmimo komitete gavo 
informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo
Artelys
CEE Bankwatch Network
ClientEarth
Europos veiksmų klimato srityje tinklas (CAN Europe)
Corporate Europe Observatory CEO
E.DSO
E3G
Ecologistas en Acción
Electricité de France (EDF)
Enel
Nacionalinių nuolatinių atstovybių energetikos atašė: Prancūzija ir Liuksemburgas
Euro Heat & Power
Eurogas
Europos biodujų asociacija
Europos Komisija: ENER GD, ENVI GD
Europos energetikos forumas (EEF)
Food & Water Action Europe
Friends of the Earth Europe
Global Witness
Greenpeace
Hitachi ABB powergrids
Hydrogen Europe
Darnaus vystymosi ir tarptautinių santykių institutas (IDDRI)
Nabu
Betaršio išmetimo platforma
Orsted
Reguliuotojai: ACER, CEER, CRR
SmartEn
SolarPower Europe
Wien Energy, Wiener Stadtwerke, Wiener Netze
Wind Europe
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