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Pakeitimas 246
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. komunikate 
„Europos žaliasis kursas“21 Komisija 
išdėstė naują augimo strategiją, kuria 
siekiama Sąjungą paversti teisinga ir 
klestinčia visuomene, turinčia modernią ir 
konkurencingą efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomiką, kurioje 2050 m. 
nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir kurioje 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo. Komisijos komunikate 
dėl klimato politikos tikslo įgyvendinimo 
plano22, kuriame siūloma iki 2030 m. 
padidinti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygį 
bent iki 55 proc. (šį užmojį 2020 m. 
gruodžio 11 d. patvirtino Europos Vadovų 
Taryba), ir poveikio vertinime, kuriuo 
remiantis tas komunikatas parengtas, 
patvirtinama, kad energijos rūšių derinys 
ateityje labai skirsis nuo dabartinio 
energijos rūšių derinio, ir juo pagrindžiama 
būtinybė peržiūrėti ir prireikus persvarstyti 
energetikos teisės aktus. Akivaizdu, kad 
dabartinių investicijų į energetikos 
infrastruktūrą nepakanka tai infrastruktūrai 
pertvarkyti ir ateities infrastruktūrai kurti. 
Tai taip pat reiškia, kad reikia sukurti 
infrastruktūrą, kuria būtų remiama 
Europos energetikos pertvarka, įskaitant 
greitą elektrifikavimą, atsinaujinančiųjų 
išteklių elektros energijos gamybos plėtrą, 
didesnį atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo 
anglies dioksido kiekio dujų naudojimą, 
energetikos sistemos integravimą ir 
inovatyvių sprendimų diegimo mastą;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. komunikate 
„Europos žaliasis kursas“21 Komisija 
išdėstė naują augimo strategiją, kuria 
siekiama Sąjungą paversti teisinga ir 
klestinčia visuomene, turinčia modernią ir 
konkurencingą efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomiką, kurioje 2050 m. 
nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir kurioje 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo. Komisijos komunikate 
dėl klimato politikos tikslo įgyvendinimo 
plano22, kuriame siūloma iki 2030 m. 
padidinti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygį 
bent iki 55 proc. (šį užmojį 2020 m. 
gruodžio 11 d. patvirtino Europos Vadovų 
Taryba), ir poveikio vertinime, kuriuo 
remiantis tas komunikatas parengtas, 
patvirtinama, kad energijos rūšių derinys 
ateityje labai skirsis nuo dabartinio 
energijos rūšių derinio, ir juo pagrindžiama 
būtinybė peržiūrėti ir prireikus persvarstyti 
energetikos teisės aktus. Akivaizdu, kad 
dabartinių investicijų į energetikos 
infrastruktūrą nepakanka tai infrastruktūrai 
pertvarkyti ir ateities infrastruktūrai kurti. 
Reikia sukurti infrastruktūrą, kuria būtų 
užtikrinama greita, teisinga ir visapusiška 
Europos energetikos pertvarka, įskaitant 
greitą elektrifikavimą, atsinaujinančiųjų 
išteklių elektros energijos gamybos plėtrą, 
energetikos sistemos integravimą ir 
skaitmeninių sprendimų diegimo mastą;

_________________ _________________
21 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“, 

21 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“, 
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COM(2019) 640 final. COM(2019)640 final.
22 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
komunikatas „Platesnis Europos 2030 m. 
klimato srities užmojis. Investavimas į 
neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių 
labui“, COM(2020) 562 final.

22 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
komunikatas „Platesnis Europos 2030 m. 
klimato srities užmojis. Investavimas į 
neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių 
labui“, COM(2020)562 final.

Or. en

Pakeitimas 247
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. komunikate 
„Europos žaliasis kursas“21 Komisija 
išdėstė naują augimo strategiją, kuria 
siekiama Sąjungą paversti teisinga ir 
klestinčia visuomene, turinčia modernią ir 
konkurencingą efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomiką, kurioje 2050 m. 
nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir kurioje 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo. Komisijos komunikate 
dėl klimato politikos tikslo įgyvendinimo 
plano22, kuriame siūloma iki 2030 m. 
padidinti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygį 
bent iki 55 proc. (šį užmojį 2020 m. 
gruodžio 11 d. patvirtino Europos Vadovų 
Taryba), ir poveikio vertinime, kuriuo 
remiantis tas komunikatas parengtas, 
patvirtinama, kad energijos rūšių derinys 
ateityje labai skirsis nuo dabartinio 
energijos rūšių derinio, ir juo pagrindžiama 
būtinybė peržiūrėti ir prireikus persvarstyti 
energetikos teisės aktus. Akivaizdu, kad 
dabartinių investicijų į energetikos 
infrastruktūrą nepakanka tai infrastruktūrai 
pertvarkyti ir ateities infrastruktūrai kurti. 
Tai taip pat reiškia, kad reikia sukurti 
infrastruktūrą, kuria būtų remiama Europos 

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. komunikate 
„Europos žaliasis kursas“21 Komisija 
išdėstė naują augimo strategiją, kuria 
siekiama Sąjungą paversti teisinga ir 
klestinčia visuomene, turinčia modernią ir 
konkurencingą efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomiką, kurioje 2050 m. 
nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir kurioje 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo. Komisijos komunikate 
dėl klimato politikos tikslo įgyvendinimo 
plano22, kuriame siūloma iki 2030 m. 
padidinti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygį 
bent iki 55 proc. (šį užmojį 2020 m. 
gruodžio 11 d. patvirtino Europos Vadovų 
Taryba), ir poveikio vertinime, kuriuo 
remiantis tas komunikatas parengtas, 
patvirtinama, kad energijos rūšių derinys 
ateityje labai skirsis nuo dabartinio 
energijos rūšių derinio, ir juo pagrindžiama 
būtinybė peržiūrėti ir prireikus persvarstyti 
energetikos teisės aktus. Akivaizdu, kad 
dabartinių investicijų į energetikos 
infrastruktūrą nepakanka tai infrastruktūrai 
pertvarkyti ir ateities infrastruktūrai kurti. 
Tai taip pat reiškia, kad reikia sukurti 
infrastruktūrą, kuria būtų remiama skubi 
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energetikos pertvarka, įskaitant greitą 
elektrifikavimą, atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos gamybos plėtrą, didesnį 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujų naudojimą, 
energetikos sistemos integravimą ir 
inovatyvių sprendimų diegimo mastą;

Europos energetikos pertvarka, įskaitant 
greitą elektrifikavimą, atsinaujinančiųjų 
išteklių elektros energijos gamybos plėtrą, 
didesnį žaliųjų dujų naudojimą, 
energetikos sistemos integravimą ir 
inovatyvių bei skaitmeninių sprendimų 
diegimo mastą;

_________________ _________________
21 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“, 
COM(2019) 640 final.

21 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“, 
COM(2019)640 final.

22 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
komunikatas „Platesnis Europos 2030 m. 
klimato srities užmojis. Investavimas į 
neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių 
labui“, COM(2020) 562 final.

22 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
komunikatas „Platesnis Europos 2030 m. 
klimato srities užmojis. Investavimas į 
neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių 
labui“, COM(2020)562 final.

Or. en

Pakeitimas 248
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. komunikate 
„Europos žaliasis kursas“21 Komisija 
išdėstė naują augimo strategiją, kuria 
siekiama Sąjungą paversti teisinga ir 
klestinčia visuomene, turinčia modernią ir 
konkurencingą efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomiką, kurioje 2050 m. 
nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir kurioje 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo. Komisijos komunikate 
dėl klimato politikos tikslo įgyvendinimo 
plano22, kuriame siūloma iki 2030 m. 
padidinti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygį 
bent iki 55 proc. (šį užmojį 2020 m. 
gruodžio 11 d. patvirtino Europos Vadovų 
Taryba), ir poveikio vertinime, kuriuo 
remiantis tas komunikatas parengtas, 

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. komunikate 
„Europos žaliasis kursas“21 Komisija 
išdėstė naują augimo strategiją, kuria 
siekiama Sąjungą paversti teisinga ir 
klestinčia visuomene, turinčia modernią ir 
konkurencingą efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomiką, kurioje 2050 m. 
nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir kurioje 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo. Komisijos komunikate 
dėl klimato politikos tikslo įgyvendinimo 
plano22, kuriame siūloma iki 2030 m. 
padidinti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygį 
bent iki 55 proc. (šį užmojį 2020 m. 
gruodžio 11 d. patvirtino Europos Vadovų 
Taryba), ir poveikio vertinime, kuriuo 
remiantis tas komunikatas parengtas, 
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patvirtinama, kad energijos rūšių derinys 
ateityje labai skirsis nuo dabartinio 
energijos rūšių derinio, ir juo pagrindžiama 
būtinybė peržiūrėti ir prireikus persvarstyti 
energetikos teisės aktus. Akivaizdu, kad 
dabartinių investicijų į energetikos 
infrastruktūrą nepakanka tai infrastruktūrai 
pertvarkyti ir ateities infrastruktūrai kurti. 
Tai taip pat reiškia, kad reikia sukurti 
infrastruktūrą, kuria būtų remiama Europos 
energetikos pertvarka, įskaitant greitą 
elektrifikavimą, atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos gamybos plėtrą, didesnį 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujų naudojimą, 
energetikos sistemos integravimą ir 
inovatyvių sprendimų diegimo mastą;

patvirtinama, kad energijos rūšių derinys 
ateityje labai skirsis nuo dabartinio 
energijos rūšių derinio, ir juo pagrindžiama 
būtinybė peržiūrėti ir prireikus persvarstyti 
energetikos teisės aktus. Akivaizdu, kad 
dabartinių investicijų į energetikos 
infrastruktūrą nepakanka tai infrastruktūrai 
pertvarkyti ir ateities infrastruktūrai kurti. 
Tai taip pat reiškia, kad reikia sukurti 
infrastruktūrą, kuria būtų remiama Europos 
energetikos pertvarka, įskaitant greitą 
elektrifikavimą, atsinaujinančiųjų išteklių 
gamybos plėtrą, didesnį atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio 
dujų naudojimą, energetikos sistemos 
integravimą ir inovatyvių bei skaitmeninių 
sprendimų diegimo mastą;

_________________ _________________
21 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“, 
COM(2019) 640 final.

21 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“, 
COM(2019)640 final.

22 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
komunikatas „Platesnis Europos 2030 m. 
klimato srities užmojis. Investavimas į 
neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių 
labui“, COM(2020) 562 final.

22 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
komunikatas „Platesnis Europos 2030 m. 
klimato srities užmojis. Investavimas į 
neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių 
labui“, COM(2020)562 final.

Or. en

Pagrindimas

Visi švarūs energijos ištekliai ir skaitmeninės ar neskaitmeninės inovacijos yra būtini ir 
naudingi, kad būtų galima įgyvendinti žaliojo kurso tikslus ir įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą.

Pakeitimas 249
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. komunikate 
„Europos žaliasis kursas“21 Komisija 
išdėstė naują augimo strategiją, kuria 

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. komunikate 
„Europos žaliasis kursas“21 Komisija 
išdėstė naują augimo strategiją, kuria 
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siekiama Sąjungą paversti teisinga ir 
klestinčia visuomene, turinčia modernią ir 
konkurencingą efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomiką, kurioje 2050 m. 
nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir kurioje 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo. Komisijos komunikate 
dėl klimato politikos tikslo įgyvendinimo 
plano22, kuriame siūloma iki 2030 m. 
padidinti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygį 
bent iki 55 proc. (šį užmojį 2020 m. 
gruodžio 11 d. patvirtino Europos Vadovų 
Taryba), ir poveikio vertinime, kuriuo 
remiantis tas komunikatas parengtas, 
patvirtinama, kad energijos rūšių derinys 
ateityje labai skirsis nuo dabartinio 
energijos rūšių derinio, ir juo pagrindžiama 
būtinybė peržiūrėti ir prireikus persvarstyti 
energetikos teisės aktus. Akivaizdu, kad 
dabartinių investicijų į energetikos 
infrastruktūrą nepakanka tai infrastruktūrai 
pertvarkyti ir ateities infrastruktūrai kurti. 
Tai taip pat reiškia, kad reikia sukurti 
infrastruktūrą, kuria būtų remiama Europos 
energetikos pertvarka, įskaitant greitą 
elektrifikavimą, atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos gamybos plėtrą, didesnį 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujų naudojimą, 
energetikos sistemos integravimą ir 
inovatyvių sprendimų diegimo mastą;

siekiama Sąjungą paversti teisinga ir 
klestinčia visuomene, turinčia modernią ir 
konkurencingą efektyvaus išteklių 
naudojimo ekonomiką, kurioje 2050 m. 
nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio ir kurioje 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo. Komisijos komunikate 
dėl klimato politikos tikslo įgyvendinimo 
plano22, kuriame siūloma iki 2030 m. 
padidinti išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygį 
bent iki 55 proc. (šį užmojį 2020 m. 
gruodžio 11 d. patvirtino Europos Vadovų 
Taryba), ir poveikio vertinime, kuriuo 
remiantis tas komunikatas parengtas, 
patvirtinama, kad energijos rūšių derinys 
ateityje labai skirsis nuo dabartinio 
energijos rūšių derinio, ir juo pagrindžiama 
būtinybė peržiūrėti ir prireikus persvarstyti 
energetikos teisės aktus. Akivaizdu, kad 
dabartinių investicijų į energetikos 
infrastruktūrą nepakanka tai infrastruktūrai 
pertvarkyti ir ateities infrastruktūrai kurti. 
Tai taip pat reiškia, kad reikia sukurti 
infrastruktūrą, kuria būtų remiama Europos 
energetikos pertvarka, įskaitant greitą 
elektrifikavimą, atsinaujinančiųjų išteklių 
ir nenaudojant iškastinio kuro elektros 
energijos gamybos plėtrą, didesnį 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujų naudojimą, 
energetikos sistemos integravimą ir 
inovatyvių sprendimų diegimo mastą;

_________________ _________________
21 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“, 
COM(2019) 640 final.

21 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“, 
COM(2019)640 final.

22 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
komunikatas „Platesnis Europos 2030 m. 
klimato srities užmojis. Investavimas į 
neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių 
labui“, COM(2020) 562 final.

22 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos 
komunikatas „Platesnis Europos 2030 m. 
klimato srities užmojis. Investavimas į 
neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių 
labui“, COM(2020)562 final.

Or. en
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Pakeitimas 250
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) remiantis Komisijos analize, 
elektros energijos paklausa išaugs nuo 
šiandieninių 23 proc. 2030 m. išaugs iki 
maždaug 30 proc., o 2050 m. – iki 
50 proc.1a, nors ta dalis per pastaruosius 
trisdešimt metų padidėjo tik 
5 procentiniais punktais2a. Ši auganti 
elektros energijos paklausa bus 
grindžiama atsinaujinančiųjų išteklių 
energija, kad būtų pasiekti Sąjungos 
klimato tikslai. Iki 2030 m. 
atsinaujinančiosios energijos dalis 
elektros energijos rūšių derinyje turėtų 
bent jau padvigubėti iki 55–60 proc.3a, o 
tyrimai rodo, kad iki 2040 m. įmanoma 
sukurti visiškai atsinaujinančiais 
energijos ištekliais pagrįstą ekonomiką, 
jeigu kuo greičiau bus pasiektas poveikio 
klimatui neutralumas4a;
_________________
1a LTS, 20 pav., 2050 m. scenarijai 
1.5LIFE ir 1.5TECH.
2a COM(2020)0299 final. 
3a COM LTS, 23 pav., 2050 m. scenarijai 
1.5LIFE ir 1.5TECH.
4a PAC scenarijus, 2020 m. birželio mėn. 
(su Paryžiaus susitarimu suderinami 
energetikos infrastruktūros scenarijai); 
LUT universitetas, 2020 m. 
balandžio mėn.

Or. en

Pakeitimas 251
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento



AM\1230650LT.docx 9/320 PE692.694v01-00

LT

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į Komisijos 
pasiūlymus, pateiktus dokumentų 
rinkinyje „Švari energija visiems 
europiečiams“, buvo pasiektas 
susitarimas dėl privalomo Sąjungos 
lygmens atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos tikslo 2030 m. – bent 32 proc. 
galutinės energijos suvartojimo ir 
pagrindinio Sąjungos lygmens tikslo – 
bent 32,5 proc. energijos vartojimo 
efektyvumo;

(2) dabartinis privalomas Sąjungos 
lygmens atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos tikslas 2030 m. – bent 32 proc. 
galutinės energijos suvartojimo ir 
pagrindinis Sąjungos lygmens tikslas – 
bent 32,5 proc. energijos vartojimo 
efektyvumo bus persvarstyti kaip Europos 
žaliojo kurso strategijos, kuria įtvirtinami 
platesni Sąjungos užmojai, numatyti 
Europos klimato teisės akte, dalis;

Or. en

Pakeitimas 252
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2019 m. lapkričio 28 d. 
rezoliucijoje Europos Parlamentas 
paskelbė ekstremaliąją klimato ir aplinkos 
situaciją, ir primygtinai ragino Komisiją 
visapusiškai įvertinti visų teisėkūros ir 
biudžeto srities teisės aktų poveikį 
klimatui ir aplinkai ir užtikrinti, kad tie 
aktai būtų visiškai suderinti su tikslu 
apriboti visuotinį atšilimą, kad jis 
neviršytų 1,5 °C, taip pat spręsti 
dabartinių Sąjungos politikos priemonių, 
susijusių su kritine klimato ir aplinkos 
padėtimi, nenuoseklumo problemą, 
vykdant plataus masto politikos sričių, 
įskaitant energetiką, reformą;

Or. en

Pakeitimas 253



PE692.694v01-00 10/320 AM\1230650LT.docx

LT

Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 347/201323 
(dabartiniame TEN-E reglamente) 
nustatytos transeuropinių energetikos 
tinklų plėtros nustatytu laiku ir jų sąveikos 
taisyklės siekiant Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo iškeltų energetikos 
politikos tikslų, t. y. užtikrinti energijos 
vidaus rinkos veikimą, tiekimo saugumą ir 
konkurencingas energijos rinkas Sąjungoje, 
skatinti efektyvų energijos vartojimą ir 
taupymą ir naujų formų bei 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą ir 
energetikos tinklų jungtis. Reglamentu 
(ES) Nr. 347/2013 nustatyta sistema, pagal 
kurią valstybės narės ir atitinkami 
suinteresuotieji subjektai bendradarbiauja 
regioniniu lygmeniu, kad sukurtų geriau 
sujungtus energetikos tinklus, siekiant 
sujungti regionus, šiuo metu izoliuotus nuo 
Europos energijos rinkų, stiprinti esamas 
tarpvalstybines jungtis ir padėti integruoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją. 
Siekiant tų tikslų Reglamentu (ES) 
Nr. 347/2013 prisidedama prie pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo ir teikiama 
nauda visai Sąjungai konkurencingumo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos požiūriu;

(4) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 347/201323 
(dabartiniame TEN-E reglamente) 
nustatytos transeuropinių energetikos 
tinklų plėtros nustatytu laiku ir jų sąveikos 
taisyklės siekiant Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo iškeltų energetikos 
politikos tikslų, t. y. užtikrinti energijos 
vidaus rinkos veikimą, tiekimo saugumą ir 
konkurencingas energijos rinkas Sąjungoje, 
skatinti efektyvų energijos vartojimą ir 
taupymą ir naujų formų bei 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą ir 
energetikos tinklų jungtis. Reglamentu 
(ES) Nr. 347/2013 nustatyta sistema, pagal 
kurią valstybės narės ir atitinkami 
suinteresuotieji subjektai bendradarbiauja 
regioniniu lygmeniu, kad sukurtų geriau 
sujungtus energetikos tinklus, siekiant 
sujungti regionus, šiuo metu izoliuotus nuo 
Europos energijos rinkų, stiprinti esamas 
tarpvalstybines jungtis ir padėti integruoti 
anglies dioksido neišskiriančią energiją. 
Siekiant tų tikslų Reglamentu (ES) 
Nr. 347/2013 prisidedama prie pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo ir teikiama 
nauda visai Sąjungai konkurencingumo ir 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos požiūriu;

_________________ _________________
23 2013 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 347/2013 dėl transeuropinės 
energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies 
keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, 
(EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 
(OL L 115, 2013 4 25, p. 39–75).

23 2013 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 347/2013 dėl transeuropinės 
energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies 
keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, 
(EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 
(OL L 115, 2013 4 25, p. 39–75).

Or. en
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Pakeitimas 254
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 347/201323 
(dabartiniame TEN-E reglamente) 
nustatytos transeuropinių energetikos 
tinklų plėtros nustatytu laiku ir jų sąveikos 
taisyklės siekiant Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo iškeltų energetikos 
politikos tikslų, t. y. užtikrinti energijos 
vidaus rinkos veikimą, tiekimo saugumą ir 
konkurencingas energijos rinkas Sąjungoje, 
skatinti efektyvų energijos vartojimą ir 
taupymą ir naujų formų bei 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą ir 
energetikos tinklų jungtis. Reglamentu 
(ES) Nr. 347/2013 nustatyta sistema, pagal 
kurią valstybės narės ir atitinkami 
suinteresuotieji subjektai bendradarbiauja 
regioniniu lygmeniu, kad sukurtų geriau 
sujungtus energetikos tinklus, siekiant 
sujungti regionus, šiuo metu izoliuotus nuo 
Europos energijos rinkų, stiprinti esamas 
tarpvalstybines jungtis ir padėti integruoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Siekiant 
tų tikslų Reglamentu (ES) Nr. 347/2013 
prisidedama prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo ir teikiama nauda visai 
Sąjungai konkurencingumo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
požiūriu;

(4) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 347/201323 
(dabartiniame TEN-E reglamente) 
nustatytos transeuropinių energetikos 
tinklų plėtros nustatytu laiku ir jų sąveikos 
taisyklės siekiant Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo iškeltų energetikos 
politikos tikslų, t. y. užtikrinti energijos 
vidaus rinkos veikimą, tiekimo saugumą ir 
konkurencingas energijos rinkas Sąjungoje, 
skatinti efektyvų energijos vartojimą ir 
taupymą ir naujų formų bei 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą ir 
energetikos tinklų jungtis. Reglamentu 
(ES) Nr. 347/2013 nustatyta sistema, pagal 
kurią valstybės narės ir atitinkami 
suinteresuotieji subjektai bendradarbiauja 
regioniniu lygmeniu, kad sukurtų geriau 
sujungtus energetikos tinklus, siekiant 
sujungti regionus, šiuo metu izoliuotus nuo 
Europos energijos rinkų, stiprinti esamas ir 
skatinti naujas tarpvalstybines jungtis ir 
padėti integruoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją. Siekiant tų tikslų Reglamentu 
(ES) Nr. 347/2013 prisidedama prie 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
ir teikiama nauda visai Sąjungai 
konkurencingumo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
požiūriu;

_________________ _________________
23 2013 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 347/2013 dėl transeuropinės 
energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies 
keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, 

23 2013 m. balandžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 347/2013 dėl transeuropinės 
energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies 
keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, 
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(EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 
(OL L 115, 2013 4 25, p. 39–75).

(EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 
(OL L 115, 2013 4 25, p. 39–75).

Or. en

Pakeitimas 255
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (ES) Nr. 347/2013 
vertinimas aiškiai parodė, kad sistema iš 
tiesų padėjo pagerinti valstybių narių tinklų 
integraciją, paskatinti prekybą energija ir 
taip prisidėjo prie Sąjungos 
konkurencingumo. Elektros energijos ir 
dujų bendro intereso projektai labai padėjo 
užtikrinti tiekimo saugumą. Dujų 
sektoriuje infrastruktūra dabar yra gerai 
susieta, o tiekimo atsparumas nuo 
2013 m. gerokai padidėjo. Regioninis 
bendradarbiavimas regioninėse grupėse ir 
tarpvalstybinis sąnaudų paskirstymas yra 
svarbūs projektų įgyvendinimo veiksniai. 
Tačiau daugeliu atvejų dėl tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo projekto finansavimo 
trūkumas nesumažėjo, kaip kad buvo 
numatyta. Nors dauguma leidimų išdavimo 
procedūrų buvo sutrumpintos, kai kuriais 
atvejais procesas tebėra ilgas. Finansinė 
pagalba pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę (EITP) buvo svarbus 
veiksnys, nes dotacijomis tyrimams buvo 
prisidėta prie su projektais susijusios 
rizikos mažinimo ankstyvaisiais jų rengimo 
etapais, o dotacijomis darbams buvo 
remiami projektai, padedantys šalinti 
pagrindinius trūkumus, kurių rinkos 
finansavimu nebuvo galima tinkamai 
pašalinti;

(5) Reglamento (ES) Nr. 347/2013 
vertinimas aiškiai parodė, kad sistema iš 
tiesų padėjo pagerinti valstybių narių tinklų 
integraciją, paskatinti prekybą energija ir 
taip prisidėjo prie Sąjungos 
konkurencingumo. Elektros energijos ir 
dujų bendro intereso projektai labai padėjo 
užtikrinti tiekimo saugumą. Regioninis 
bendradarbiavimas regioninėse grupėse ir 
tarpvalstybinis sąnaudų paskirstymas yra 
svarbūs projektų įgyvendinimo veiksniai. 
Tačiau daugeliu atvejų dėl tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo projekto finansavimo 
trūkumas nesumažėjo, kaip kad buvo 
numatyta. Nors dauguma leidimų išdavimo 
procedūrų buvo sutrumpintos, kai kuriais 
atvejais procesas tebėra ilgas. Finansinė 
pagalba pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę (EITP) buvo svarbus 
veiksnys, nes dotacijomis tyrimams buvo 
prisidėta prie su projektais susijusios 
rizikos mažinimo ankstyvaisiais jų rengimo 
etapais, o dotacijomis darbams buvo 
remiami projektai, padedantys šalinti 
pagrindinius trūkumus, kurių rinkos 
finansavimu nebuvo galima tinkamai 
pašalinti;

Or. pl
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Pagrindimas

Sakinys dėl dujų infrastruktūros išbrauktas, nes šioje pastraipoje jis yra tarsi ne savo 
vietoje – dujų klausimas buvo plačiau aptartas 11 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 256
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (ES) Nr. 347/2013 
vertinimas aiškiai parodė, kad sistema iš 
tiesų padėjo pagerinti valstybių narių tinklų 
integraciją, paskatinti prekybą energija ir 
taip prisidėjo prie Sąjungos 
konkurencingumo. Elektros energijos ir 
dujų bendro intereso projektai labai padėjo 
užtikrinti tiekimo saugumą. Dujų 
sektoriuje infrastruktūra dabar yra gerai 
susieta, o tiekimo atsparumas nuo 
2013 m. gerokai padidėjo. Regioninis 
bendradarbiavimas regioninėse grupėse ir 
tarpvalstybinis sąnaudų paskirstymas yra 
svarbūs projektų įgyvendinimo veiksniai. 
Tačiau daugeliu atvejų dėl tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo projekto finansavimo 
trūkumas nesumažėjo, kaip kad buvo 
numatyta. Nors dauguma leidimų išdavimo 
procedūrų buvo sutrumpintos, kai kuriais 
atvejais procesas tebėra ilgas. Finansinė 
pagalba pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę (EITP) buvo svarbus 
veiksnys, nes dotacijomis tyrimams buvo 
prisidėta prie su projektais susijusios 
rizikos mažinimo ankstyvaisiais jų rengimo 
etapais, o dotacijomis darbams buvo 
remiami projektai, padedantys šalinti 
pagrindinius trūkumus, kurių rinkos 
finansavimu nebuvo galima tinkamai 
pašalinti;

(5) Reglamento (ES) Nr. 347/2013 
vertinimas aiškiai parodė, kad sistema iš 
tiesų padėjo pagerinti valstybių narių tinklų 
integraciją, paskatinti prekybą energija ir 
taip prisidėjo prie Sąjungos 
konkurencingumo. Elektros energijos ir 
dujų bendro intereso projektai labai padėjo 
užtikrinti tiekimo saugumą. Regioninis 
bendradarbiavimas regioninėse grupėse ir 
tarpvalstybinis sąnaudų paskirstymas yra 
svarbūs projektų įgyvendinimo veiksniai. 
Tačiau daugeliu atvejų dėl tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo projekto finansavimo 
trūkumas nesumažėjo, kaip kad buvo 
numatyta. Nors dauguma leidimų išdavimo 
procedūrų buvo sutrumpintos, kai kuriais 
atvejais procesas tebėra ilgas. Finansinė 
pagalba pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę (EITP) buvo svarbus 
veiksnys, nes dotacijomis tyrimams buvo 
prisidėta prie su projektais susijusios 
rizikos mažinimo ankstyvaisiais jų rengimo 
etapais, o dotacijomis darbams buvo 
remiami projektai, padedantys šalinti 
pagrindinius trūkumus, kurių rinkos 
finansavimu nebuvo galima tinkamai 
pašalinti;

Or. en
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Pakeitimas 257
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (ES) Nr. 347/2013 
vertinimas aiškiai parodė, kad sistema iš 
tiesų padėjo pagerinti valstybių narių tinklų 
integraciją, paskatinti prekybą energija ir 
taip prisidėjo prie Sąjungos 
konkurencingumo. Elektros energijos ir 
dujų bendro intereso projektai labai padėjo 
užtikrinti tiekimo saugumą. Dujų sektoriuje 
infrastruktūra dabar yra gerai susieta, o 
tiekimo atsparumas nuo 2013 m. gerokai 
padidėjo. Regioninis bendradarbiavimas 
regioninėse grupėse ir tarpvalstybinis 
sąnaudų paskirstymas yra svarbūs projektų 
įgyvendinimo veiksniai. Tačiau daugeliu 
atvejų dėl tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo projekto finansavimo 
trūkumas nesumažėjo, kaip kad buvo 
numatyta. Nors dauguma leidimų išdavimo 
procedūrų buvo sutrumpintos, kai kuriais 
atvejais procesas tebėra ilgas. Finansinė 
pagalba pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę (EITP) buvo svarbus 
veiksnys, nes dotacijomis tyrimams buvo 
prisidėta prie su projektais susijusios 
rizikos mažinimo ankstyvaisiais jų rengimo 
etapais, o dotacijomis darbams buvo 
remiami projektai, padedantys šalinti 
pagrindinius trūkumus, kurių rinkos 
finansavimu nebuvo galima tinkamai 
pašalinti;

(5) Reglamento (ES) Nr. 347/2013 
vertinimas aiškiai parodė, kad sistema iš 
tiesų padėjo pagerinti valstybių narių tinklų 
integraciją, paskatinti prekybą energija ir 
taip prisidėjo prie Sąjungos 
konkurencingumo. Elektros energijos ir 
dujų bendro intereso projektai labai padėjo 
užtikrinti tiekimo saugumą. Dujų sektoriuje 
infrastruktūra dabar yra gerai susieta, o 
tiekimo atsparumas nuo 2013 m. gerokai 
padidėjo. Atsižvelgiant taip pat į tai, kad 
iškastinio kuro infrastruktūra nėra 
suderinama su Sąjungos poveikio 
klimatui neutralumo tikslu, dujų 
infrastruktūra nebegali būti laikoma 
bendro intereso projektais. Regioninis 
bendradarbiavimas regioninėse grupėse ir 
tarpvalstybinis sąnaudų paskirstymas yra 
svarbūs projektų įgyvendinimo veiksniai. 
Tačiau daugeliu atvejų dėl tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo projekto finansavimo 
trūkumas nesumažėjo, kaip kad buvo 
numatyta. Nors dauguma leidimų išdavimo 
procedūrų buvo sutrumpintos, kai kuriais 
atvejais procesas tebėra ilgas. Finansinė 
pagalba pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę (EITP) buvo svarbus 
veiksnys, nes dotacijomis tyrimams buvo 
prisidėta prie su projektais susijusios 
rizikos mažinimo ankstyvaisiais jų rengimo 
etapais, o dotacijomis darbams buvo 
remiami projektai, padedantys šalinti 
pagrindinius trūkumus, kurių rinkos 
finansavimu nebuvo galima tinkamai 
pašalinti;

Or. en

Pakeitimas 258
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Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) TEN-E politika yra pagrindinė 
energijos vidaus rinkos plėtojimo 
priemonė, būtina Europos žaliojo kurso 
tikslams pasiekti. Norint iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 
2030 m. labiau sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
Europai reikės labiau integruotos 
energetikos sistemos, grindžiamos 
aukštesniu elektrifikavimo lygiu, 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir 
dujų sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimu. Įgyvendinant 
TEN-E politiką galima užtikrinti, kad 
Sąjungos energetikos infrastruktūros plėtra 
būtų remiamas reikiamas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, laikantis 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

(6) TEN-E politika yra pagrindinė 
energijos vidaus rinkos plėtojimo 
priemonė, būtina Europos žaliojo kurso 
tikslams pasiekti. Norint kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui ir iki 2030 m. labiau 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, Europos 
Parlamentas paragino nustatyti 60 proc. 
sumažinimo tikslą, todėl Europai reikės 
labiau integruotos energetikos sistemos, 
grindžiamos aukštesniu elektrifikavimo 
lygiu, paremtu anglies dioksido į aplinką 
neišskiriančiais ištekliais. Įgyvendinant 
TEN-E politiką galima užtikrinti, kad 
Sąjungos energetikos infrastruktūros plėtra 
būtų remiamas reikiamas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, laikantis 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

Or. en

Pakeitimas 259
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) TEN-E politika yra pagrindinė 
energijos vidaus rinkos plėtojimo 
priemonė, būtina Europos žaliojo kurso 
tikslams pasiekti. Norint iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 
2030 m. labiau sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
Europai reikės labiau integruotos 
energetikos sistemos, grindžiamos 

(6) TEN-E politika yra pagrindinė 
energijos vidaus rinkos plėtojimo 
priemonė, būtina Europos žaliojo kurso 
tikslams pasiekti. Norint iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 
2030 m. labiau sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
Europai reikės labiau integruotos ir 
decentralizuotos energetikos sistemos, 
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aukštesniu elektrifikavimo lygiu, 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir 
dujų sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimu. Įgyvendinant 
TEN-E politiką galima užtikrinti, kad 
Sąjungos energetikos infrastruktūros plėtra 
būtų remiamas reikiamas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, laikantis 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

grindžiamos aukštesniu elektrifikavimo 
lygiu ir atsinaujinančiaisiais energijos 
ištekliais. Įgyvendinant TEN-E politiką 
galima užtikrinti, kad Sąjungos energetikos 
infrastruktūros plėtra būtų remiamas 
reikiamas perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui, laikantis principo 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

Or. en

Pakeitimas 260
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) TEN-E politika yra pagrindinė 
energijos vidaus rinkos plėtojimo 
priemonė, būtina Europos žaliojo kurso 
tikslams pasiekti. Norint iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 
2030 m. labiau sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
Europai reikės labiau integruotos 
energetikos sistemos, grindžiamos 
aukštesniu elektrifikavimo lygiu, 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir 
dujų sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimu. Įgyvendinant 
TEN-E politiką galima užtikrinti, kad 
Sąjungos energetikos infrastruktūros plėtra 
būtų remiamas reikiamas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, laikantis 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

(6) energetikos infrastruktūra atlieka 
pagrindinį vaidmenį nukreipiant 
Sąjungos ekonomiką teisinga kryptimi 
siekiant poveikio klimatui neutralumo. 
Kadangi energetikos infrastruktūra 
išlieka dešimtmečius, ateinančiais metais 
priimtas sprendimas turės ilgalaikių 
padarinių būsimoms kartoms. Todėl TEN-
E politika yra pagrindinė energijos vidaus 
rinkos plėtojimo priemonė, būtina Europos 
žaliojo kurso tikslams pasiekti. Norint kuo 
greičiau ir ne vėliau kaip iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 
2030 m. labiau sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
Europai reikės labiau integruotos 
energetikos sistemos, grindžiamos 
aukštesniu elektrifikavimo lygiu, 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir 
dujų sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimu. Įgyvendinant 
TEN-E politiką galima užtikrinti, kad 
Sąjungos energetikos infrastruktūros plėtra 
būtų remiamas reikiamas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, laikantis 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
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efektyvumas“;

Or. en

Pakeitimas 261
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) TEN-E politika yra pagrindinė 
energijos vidaus rinkos plėtojimo 
priemonė, būtina Europos žaliojo kurso 
tikslams pasiekti. Norint iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 
2030 m. labiau sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
Europai reikės labiau integruotos 
energetikos sistemos, grindžiamos 
aukštesniu elektrifikavimo lygiu, 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir 
dujų sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimu. Įgyvendinant 
TEN-E politiką galima užtikrinti, kad 
Sąjungos energetikos infrastruktūros plėtra 
būtų remiamas reikiamas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, laikantis 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

(6) TEN-E politika yra pagrindinė 
energijos vidaus rinkos plėtojimo 
priemonė, būtina Europos žaliojo kurso 
tikslams pasiekti. Norint iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 
2030 m. labiau sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
Europai reikės labiau integruotos 
energetikos sistemos, grindžiamos 
aukštesniu elektrifikavimo lygiu, 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir 
dujų sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimu. Įgyvendinant 
TEN-E politiką galima užtikrinti, kad 
Sąjungos energetikos infrastruktūros plėtra 
būtų remiamas reikiamas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, laikantis 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ tiekimo saugumo, energijos 
įperkamumo ir aplinkosauginio tvarumo 
srityje;

Or. en

Pagrindimas

Principas „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ yra svarbus pagrindinis 
principas, tačiau energetikos sistemoje, kurioje didėja pertraukiamo tiekimo pajėgumų dalis, 
turi būti užtikrinta bazinė apkrova.

Pakeitimas 262
Jessica Polfjärd
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) TEN-E politika yra pagrindinė 
energijos vidaus rinkos plėtojimo 
priemonė, būtina Europos žaliojo kurso 
tikslams pasiekti. Norint iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 
2030 m. labiau sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
Europai reikės labiau integruotos 
energetikos sistemos, grindžiamos 
aukštesniu elektrifikavimo lygiu, 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir 
dujų sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimu. Įgyvendinant 
TEN-E politiką galima užtikrinti, kad 
Sąjungos energetikos infrastruktūros plėtra 
būtų remiamas reikiamas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, laikantis 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

(6) TEN-E politika yra pagrindinė 
energijos vidaus rinkos plėtojimo 
priemonė, būtina Europos žaliojo kurso 
tikslams pasiekti. Norint iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 
2030 m. labiau sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
Europai reikės labiau integruotos 
energetikos sistemos, grindžiamos 
aukštesniu elektrifikavimo lygiu, 
atsinaujinančiaisiais ir iškastinio kuro 
sudėtyje neturinčiais energijos ištekliais ir 
dujų sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimu. Įgyvendinant 
TEN-E politiką galima užtikrinti, kad 
Sąjungos energetikos infrastruktūros plėtra 
būtų remiamas reikiamas perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui, laikantis 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“;

Or. en

Pakeitimas 263
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors Reglamento (ES) 
Nr. 347/2013 tikslai iš esmės tebegalioja, 
dabartinė TEN-E sistema dar nevisiškai 
atspindi numatomus energetikos sistemos 
pokyčius, kuriuos lems naujos politinės 
aplinkybės, visų pirma atnaujinti 2030 m. 
tikslai ir 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslas pagal Europos žaliąjį 
kursą. Be to, kad atsirado naujų politinių 
aplinkybių ir tikslų, pastarąjį dešimtmetį 
taip pat vyko sparti technologinė plėtra. Ta 

(7) dabartinė TEN-E sistema dar 
nevisiškai atspindi numatomus energetikos 
sistemos pokyčius, kuriuos lems naujos 
politinės aplinkybės, visų pirma atnaujinti 
2030 m. tikslai ir 2050 m. poveikio 
klimatui neutralumo tikslas pagal Europos 
žaliąjį kursą. Todėl ji turėtų sudaryti 
sąlygas ir tiesiogiai prisidėti prie Europos 
regionų potencialo, įskaitant geoterminį 
Europos baseinų potencialą, 
panaudojimo. Be to, kad atsirado naujų 
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plėtra turėtų atsispindėti infrastruktūros 
kategorijose, kurioms taikomas šis 
reglamentas, bendro intereso projektų 
atrankos kriterijuose, taip pat 
prioritetiniuose koridoriuose ir teminėse 
srityse;

politinių aplinkybių ir tikslų, pastarąjį 
dešimtmetį taip pat vyko sparti 
technologinė plėtra ir sukaupta daugiau 
žinių, padedančių geriau suderinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir kitus 
aplinkos bei klimato tikslus. Ta plėtra 
turėtų atsispindėti infrastruktūros 
kategorijose, kurioms taikomas šis 
reglamentas, bendro intereso projektų 
atrankos kriterijuose, taip pat 
prioritetiniuose koridoriuose ir teminėse 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 264
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors Reglamento (ES) 
Nr. 347/2013 tikslai iš esmės tebegalioja, 
dabartinė TEN-E sistema dar nevisiškai 
atspindi numatomus energetikos sistemos 
pokyčius, kuriuos lems naujos politinės 
aplinkybės, visų pirma atnaujinti 2030 m. 
tikslai ir 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslas pagal Europos žaliąjį 
kursą. Be to, kad atsirado naujų politinių 
aplinkybių ir tikslų, pastarąjį dešimtmetį 
taip pat vyko sparti technologinė plėtra. Ta 
plėtra turėtų atsispindėti infrastruktūros 
kategorijose, kurioms taikomas šis 
reglamentas, bendro intereso projektų 
atrankos kriterijuose, taip pat 
prioritetiniuose koridoriuose ir teminėse 
srityse;

(7) Reglamento (ES) Nr. 347/2013 
tikslai turėtų būti persvarstyti, nes 
dabartinė TEN-E sistema neatspindi 
numatomų energetikos sistemos pokyčių, 
kuriuos lems naujos politinės aplinkybės, 
visų pirma atnaujinti 2030 m. tikslai, 
2050 m. poveikio klimatui neutralumo 
tikslas pagal Europos žaliąjį kursą, taip pat 
Europos klimato teisės akte numatytas 
neigiamas teršalų išmetimas po 2050 m. 
Be to, kad atsirado naujų politinių 
aplinkybių ir tikslų, pastarąjį dešimtmetį 
taip pat vyko sparti technologinė plėtra. Ta 
plėtra turėtų atsispindėti infrastruktūros 
kategorijose, kurioms taikomas šis 
reglamentas, bendro intereso projektų 
atrankos kriterijuose, taip pat 
prioritetiniuose koridoriuose ir teminėse 
srityse;

Or. en
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Pakeitimas 265
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvose (ES) 2019/94424 ir 
2009/73/EB25 numatyta sukurti energijos 
vidaus rinką. Nors padaryta labai didelė 
pažanga baigiant kurti energijos vidaus 
rinką, dar yra ką tobulinti, geriau 
išnaudojant esamą energetikos 
infrastruktūrą, integruojant didėjančius 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekius, 
taip pat integruojant sistemas;

(8) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvose (ES) 2019/94424 ir 
2009/73/EB25 numatyta sukurti energijos 
vidaus rinką. Nors padaryta labai didelė 
pažanga baigiant kurti energijos vidaus 
rinką, dar yra ką tobulinti, geriau 
išnaudojant esamą energetikos 
infrastruktūrą, integruojant didėjančius 
atsinaujinančiųjų ir iškastinio kuro 
sudėtyje neturinčių išteklių energijos 
kiekius, taip pat integruojant sistemas;

_________________ _________________
24 2019 m. birželio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/944 dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2012/27/ES 
(OL L 158, 2019 6 14, p. 125).

24 2019 m. birželio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/944 dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2012/27/ES 
(OL L 158, 2019 6 14, p. 125).

25 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, panaikinanti Direktyvą 
2003/55/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 94).

25 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, panaikinanti Direktyvą 
2003/55/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 94).

Or. en

Pakeitimas 266
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sąjungos energetikos 
infrastruktūra turėtų būti atnaujinta, 
siekiant išvengti techninių gedimų ir 
padidinti jos atsparumą tokiems 

Išbraukta.
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gedimams, taip pat gaivalinėms ar 
žmogaus sukeltoms nelaimėms, 
neigiamam klimato kaitos poveikiui ir jos 
saugumui iškylančioms grėsmėms, ypač 
padidinti Europos ypatingos svarbos 
infrastruktūros atsparumą, kaip nustatyta 
Tarybos direktyvoje 2008/114/EB26;
_________________
26 OL L 345, 2008 12 23, p. 75.

Or. en

Pakeitimas 267
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sąjungos energetikos infrastruktūra 
turėtų būti atnaujinta, siekiant išvengti 
techninių gedimų ir padidinti jos atsparumą 
tokiems gedimams, taip pat gaivalinėms ar 
žmogaus sukeltoms nelaimėms, neigiamam 
klimato kaitos poveikiui ir jos saugumui 
iškylančioms grėsmėms, ypač padidinti 
Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
atsparumą, kaip nustatyta Tarybos 
direktyvoje 2008/114/EB26;

(9) Sąjungos energetikos infrastruktūra 
turėtų būti atnaujinta, siekiant išvengti 
techninių gedimų ir padidinti jos atsparumą 
techniniams gedimams, taip pat 
gaivalinėms ar žmogaus sukeltoms 
nelaimėms, neigiamam klimato kaitos 
poveikiui ir jos saugumui iškylančioms 
grėsmėms, ypač padidinti Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
atsparumą, kaip nustatyta Tarybos 
direktyvoje 2008/114/EB26;

_________________ _________________
26 OL L 345, 2008 12 23, p. 75. 26 OL L 345, 2008 12 23, p. 75.

Or. en

Pagrindimas

Techninis pasirengimas yra saugios, gerai veikiančios energetikos sistemos pagrindas.

Pakeitimas 268
Nikolaj Villumsen



PE692.694v01-00 22/320 AM\1230650LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjungos energetikos infrastruktūra 
turėtų būti atspari numatomam klimato 
kaitos poveikiui, kurio Europoje nebus 
įmanoma išvengti, nepaisant pastangų 
švelninti klimato kaitą. Todėl itin svarbu 
stiprinti prisitaikymo prie klimato kaitos, 
atsparumo didinimo, nelaimių prevencijos 
ir pasirengimo joms pastangas;

(10) Sąjungos energetikos infrastruktūra 
turėtų būti visiškai suderinta su tikslu 
užtikrinti, kad visuotinis atšilimas 
neviršytų 1,5 °C, būti pagrindine klimato 
kaitos švelninimo dalimi ir atspari 
numatomam klimato kaitos poveikiui, 
kurio Europoje nebus įmanoma išvengti, 
nepaisant pastangų švelninti klimato kaitą. 
Todėl itin svarbu stiprinti energijos 
vartojimo efektyvumo, prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos švelninimo, atsparumo 
didinimo, nelaimių prevencijos ir 
pasirengimo joms pastangas;

Or. en

Pakeitimas 269
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjungos energetikos infrastruktūra 
turėtų būti atspari numatomam klimato 
kaitos poveikiui, kurio Europoje nebus 
įmanoma išvengti, nepaisant pastangų 
švelninti klimato kaitą. Todėl itin svarbu 
stiprinti prisitaikymo prie klimato kaitos, 
atsparumo didinimo, nelaimių prevencijos 
ir pasirengimo joms pastangas;

(10) Sąjungos energetikos infrastruktūra 
turėtų būti atspari numatomam klimato 
kaitos poveikiui, kurio Europoje nebus 
įmanoma išvengti, nepaisant pastangų 
švelninti klimato kaitą. Todėl itin svarbu 
stiprinti energijos vartojimo efektyvumo, 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos, atsparumo didinimo, nelaimių 
prevencijos ir pasirengimo joms pastangas;

Or. en

Pakeitimas 270
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
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11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita 
vertus, iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą 
turėtų būti atsižvelgiama į šią kintančią 
padėtį dujų sektoriuje;

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Atsižvelgiant į tai, gamtinių 
dujų projektams tenka svarbus vaidmuo ir 
jie turėtų būti remiami pagal TEN-E 
politiką, kad būtų baigta kurti trūkstama 
perdavimo infrastruktūra ir sudarytos 
sąlygos pereiti nuo anglių;

_________________
27 SWD(2020)176 final.

Or. en

Pakeitimas 271
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Komisijos atliktame 
poveikio vertinime, kuriuo remiamas 
tikslas iki 2030 m. sumažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį 55 proc., numatoma, kad 
gamtinių dujų kiekis galutinėje energijos 
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priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje;

paklausoje bus sumažintas nuo 22 proc. 
iki 16–17 proc.27 Kita vertus, iki 2050 m. 
labai padidės biodujų, atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio 
vandenilio ir sintetinių dujinių degalų 
vartojimas. Todėl gamtinių dujų 
infrastruktūrai turėtų būti teikiama 
parama, įgyvendinant TEN-E politiką, tik 
sudarant sąlygas plėtoti BIP gamtines 
dujas, įtrauktas į 4-ąjį ir 5-ąjį BIP sąrašą, 
jeigu iki šio reglamento įsigaliojimo 
įrodoma, kad projektai jau pasiekė 
brandos lygį arba jų įgyvendinimas 
įpusėjo ir atsižvelgiant į tai, kad jie gali 
būti naudojami tiekiant atsinaujinančias 
arba mažo anglies dioksido kiekio dujas, 
įskaitant vandenilį. Planuojant energetikos 
infrastruktūrą turėtų būti atsižvelgiama į šią 
kintančią padėtį dujų sektoriuje;

_________________ _________________
27 SWD(2020)176 final. 27 SWD(2020)176 final.

Or. en

Pakeitimas 272
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita 
vertus, iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Todėl Komisijos atliktame 
poveikio vertinime, kuriuo remiamas 
tikslas iki 2030 m. sumažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį 55 proc., siūloma, kad 
iškastinių dujų naudojimas būtų 
sumažintas 32–37 proc. galutinio 
energijos suvartojimo, palyginti su 
2015 m., o vėliau ir toliau turėtų sumažėti 
iki mažiausio lygio. Analizuodama 
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dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje;

ilgalaikę strateginę neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos viziją1a, Komisija 
nustatė, kad labai ribotas metano 
nutekėjimas iškastinių dujų tiekimo 
grandinėje jau gali panaikinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo naudą 
pereinant nuo anglies prie iškastinių dujų 
naudojimo. Todėl iškastinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas taip pat 
dėl to, kad jų vartojimas yra nesuderinamas 
su poveikio klimatui neutralumo tikslu. 
Todėl gamtinių dujų infrastruktūrai 
nebereikės paramos, teikiamos 
įgyvendinant TEN-E politiką. Planuojant 
energetikos infrastruktūrą turėtų būti 
atsižvelgiama į šią kintančią padėtį dujų 
sektoriuje;

_________________ _________________
1a [1] Išsami analizė, kuria grindžiamas 
Komisijos komunikatas COM(2018)773.

27 SWD(2020)176 final.

Or. en

Pakeitimas 273
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
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dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą 
turėtų būti atsižvelgiama į šią kintančią 
padėtį dujų sektoriuje;

dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai reikės mažiau 
paramos, teikiamos įgyvendinant TEN-E 
politiką.

Vis dėlto kai kuriose valstybėse narėse 
gamtinių dujų projektais galima 
reikšmingai sumažinti išmetamą CO2 
kiekį, be kita ko, paspartinant perėjimą 
nuo kietojo iškastinio kuro, visų pirma 
anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, 
prie gamtinių dujų Reglamento (ES) 
Nr. 347/2013 peržiūra neturėtų neigiamai 
paveikti dar neužbaigtų projektų. Todėl 
gamtinių dujų infrastruktūros projektams, 
kurie jau buvo įtraukti į Sąjungos 
ketvirtąjį arba penktąjį bendro intereso 
projektų sąrašą, parengtą pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 347/2013, turėtų 
būti galima palikti šį statusą ir juos turėtų 
būti galima įtraukti į būsimus pagal šį 
reglamentą parengtus Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašus;

_________________ _________________
27 SWD(2020)176 final. 27 SWD(2020)176 final.

Or. en

Pakeitimas 274
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio vertinime 
numatoma, kad gamtinių dujų vartojimas 
bus gerokai sumažintas, nes jų vartojimas 
netaikant taršos mažinimo priemonių yra 
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priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje;

nesuderinamas su anglies dioksido 
poveikio neutralumu. Kita vertus, iki 
2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Tačiau kai 
kuriose valstybėse narėse įgyvendinant 
dujų infrastruktūros projektus galima 
gerokai sumažinti išmetamą anglies 
dioksido kiekį, pvz., pereinant nuo naftos / 
anglies / lignito prie dujų, įskaitant 
biometaną, pvz., projektus, kurie vis dar 
laikomi tinkamais pagal TEN-E politiką. 
Be to, kai kuriuose konkrečiuose 
regionuose dujų projektai vis dar gali būti 
labai svarbūs užtikrinant tiekimo 
saugumą ir rinkos konkurenciją, ir šiuo 
atveju turėtų būti išlaikytas tinkamumas 
pagal TEN-E. Be to, minėtų rūšių 
projektams ir infrastruktūrai nebereikės 
paramos, teikiamos įgyvendinant TEN-E 
politiką. Planuojant energetikos 
infrastruktūrą turėtų būti atsižvelgiama į šią 
kintančią padėtį dujų sektoriuje; Dujų 
infrastruktūros projektai, kurie jau 
įregistruoti kaip bendro intereso projektai, 
išlaikys šį statusą, įskaitant galimybę 
gauti finansinę paramą iki užbaigimo, 
siekiant atlikti suplanuotus ir tikėtinus 
rinkos ir tiekimo saugumo patobulinimus;

_________________
27 SWD(2020)176 final.

Or. en

Pakeitimas 275
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
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paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje;

paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl 
potencialiai gamtinių dujų infrastruktūrai 
nebereikės paramos, teikiamos 
įgyvendinant TEN-E politiką. Planuojant 
energetikos infrastruktūrą turėtų būti 
atsižvelgiama į šią kintančią padėtį dujų 
sektoriuje. Vis dėlto kai kuriose valstybėse 
narėse gamtinių dujų projektais galima 
reikšmingai sumažinti išmetamą CO2 
kiekį, be kita ko, paspartinant perėjimą 
nuo kietojo iškastinio kuro, visų pirma 
anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, 
prie gamtinių dujų Nors tikimasi, kad iki 
2025 m. bus perduota eksploatuoti 
80 proc. bendro intereso dujų projektų, 
atrodo, kad bendro intereso dujų projektai 
buvo suplanuoti pernelyg optimistiškai27a. 
Daugiau kaip pusė bendro intereso dujų 
projektų iš Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašo, parengto pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 347/2013, buvo 
Šiaurės–pietų dujų jungčių Vidurio, Rytų 
ir Pietryčių Europoje (angl. NSI East 
Gas) prioritetiniame koridoriuje, nes 
Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje vis 
dar reikia tobulinti energijos tiekimo 
saugumo standartus, diversifikuoti dujų 
tiekimą, didinti konkurencingumą ir 
stiprinti dujų rinkos integraciją. 
Reglamento (ES) Nr. 347/2013 peržiūra 
neturėtų neigiamai paveikti dar 
neužbaigtų projektų šiame ir kituose 
prioritetiniuose koridoriuose. Todėl 
gamtinių dujų infrastruktūros projektams, 
kurie jau buvo įtraukti į Sąjungos 
ketvirtąjį arba penktąjį bendro intereso 
projektų sąrašą, parengtą pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 347/2013, turėtų 
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būti galima palikti šį statusą ir juos turėtų 
būti galima įtraukti į pirmąjį pagal šį 
reglamentą parengtą Sąjungos bendro 
intereso projektų sąrašą;

_________________ _________________
27 SWD(2020)176 final. 27 SWD(2020)176 final. 27a ACER (2020), 

Konsoliduotoji ataskaita dėl pažangos 
įgyvendinant elektros energijos ir dujų 
bendro intereso projektus.

Or. pl

Pakeitimas 276
Andreas Glück, Ondřej Knotek, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje;

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl parama 
infrastruktūrai, teikiama įgyvendinant 
TEN-E politiką, turėtų būti technologiškai 
neutrali ir pagrįsta išmetamųjų teršalų 
gyvavimo ciklo vertinimais, kad būtų 
išvengta būsimo susaistymo poveikio. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje;

_________________ _________________
27 SWD(2020)176 final. 27 SWD(2020)176 final.
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Or. en

Pakeitimas 277
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita 
vertus, iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje;

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Komisijos atliktame klimato 
politikos tikslo poveikio vertinime27, 
kuriuo remiamas tikslas iki 2030 m. 
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
55 proc., siūloma, kad iškastinių dujų 
naudojimas būtų sumažintas 32–37 proc. 
galutinio energijos suvartojimo, palyginti 
su 2015 m., o vėliau ir toliau turėtų 
sumažėti iki mažiausio lygio, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su poveikio 
klimatui neutralumo tikslu. Todėl 
iškastinių dujų infrastruktūrai nebereikės 
paramos, teikiamos įgyvendinant TEN-E 
politiką. Planuojant energetikos 
infrastruktūrą turėtų būti atsižvelgiama į šią 
kintančią padėtį dujų sektoriuje;

_________________ _________________
27 SWD(2020)176 final. 27 SWD(2020)176 final.

Or. en

Pakeitimas 278
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus (11) vykdant bendro intereso projektus 
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gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje;

gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Todėl 
gamtinių dujų infrastruktūrai nebereikės 
paramos, teikiamos įgyvendinant TEN-E 
politiką. Planuojant energetikos 
infrastruktūrą turėtų būti atsižvelgiama į šią 
kintančią padėtį dujų sektoriuje;

_________________ _________________
27 SWD(2020)176 final. 27 SWD(2020)176 final.

Or. en

Pakeitimas 279
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
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dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje;

dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje. Siekdama atspindėti šiuos 
pokyčius tai pat šio reglamento valdymo 
aspektu, naujai įsteigta Europos mokslinė 
patariamoji taryba klimato kaitos 
klausimais teikia privalomas konsultacijas 
dėl bendro ir abipusio intereso projektų 
suderinamumo su klimato tikslais, 
siekiant užtikrinti suderinamumą su 
Paryžiaus susitarime nustatytu 1,5 °C 
tikslu;

_________________ _________________
27 SWD(2020)176 final. 27 SWD(2020)176 final.

Or. en

Pakeitimas 280
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas. Todėl gamtinių 
dujų infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 

(11) vykdant bendro intereso projektus 
gerokai padidintas tiekimo saugumas, o tai 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
paskatinusių priimti Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013. Be to, Komisijos atliktame 
klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, žaliojo ir 
rausvojo vandenilio ir sintetinių dujinių 
degalų vartojimas. Todėl gamtinių dujų 
infrastruktūrai nebereikės paramos, 
teikiamos įgyvendinant TEN-E politiką. 
Planuojant energetikos infrastruktūrą turėtų 
būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
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būti atsižvelgiama į šią kintančią padėtį 
dujų sektoriuje;

dujų sektoriuje;

_________________ _________________
27 SWD(2020)176 final. 27 SWD(2020)176 final.

Or. en

Pakeitimas 281
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) atkreipia dėmesį į 2020 m. 
gruodžio 10-11 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas ir pripažįsta, kad reikia 
užtikrinti jungtis, energetinį saugumą 
visoms valstybėms narėms ir gerbti 
valstybių narių teisę spręsti dėl savo 
energijos rūšių derinio ir pasirinkti 
tinkamiausias technologijas, kad būtų 
bendrai pasiektas 2030 m. klimato tikslas, 
įskaitant pereinamojo laikotarpio 
technologijas, pavyzdžiui, dujas1a;
_________________
1a 3 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf

Or. en

Pakeitimas 282
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant sudaryti sąlygas 
sektoriaus integracijai, pripažinti 
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vartotojų elgesio pokyčius ir padidinti 
ekologiško transporto paklausą, elektra 
varomų transporto priemonių įkrovimo 
infrastruktūra turėtų būti tinkama BIP 
statusui suteikti;

Or. en

Pakeitimas 283
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai 
taršą mažinančių sektorių, pavyzdžiui, 
tam tikrų pramonės sektorių ar transporto 
rūšių, kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo 
metu techniniu ar ekonominiu požiūriu 
yra sudėtinga, priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo poreikius. 
Tokios investicijos apima investicijas į 
vandenilį ir elektrolizerius, kurie diegiami 
dideliu komerciniu mastu. Komisijos 
vandenilio strategijoje pirmenybė 
teikiama vandenilio gamybai iš 
atsinaujinančiųjų išteklių elektros 
energijos, kuri yra švariausias sprendimas 
ir labiausiai atitinka ES poveikio klimatui 
neutralumo tikslą. Tačiau pereinamuoju 
laikotarpiu, siekiant greičiau pakeisti 
esamos formos vandenilį ir paskatinti 
masto ekonomiją, reikia kitų mažo anglies 

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir sistemos efektyvumo 
principo bei laikomasi holistinio požiūrio 
ne tik atskiruose sektoriuose;
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dioksido kiekio vandenilio formų;

Or. en

Pakeitimas 284
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, 
kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu ar ekonominiu požiūriu yra 
sudėtinga, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo poreikius. Tokios 
investicijos apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama 
vandenilio gamybai iš atsinaujinančiųjų 
išteklių elektros energijos, kuri yra 
švariausias sprendimas ir labiausiai 
atitinka ES poveikio klimatui neutralumo 
tikslą. Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, 
siekiant greičiau pakeisti esamos formos 
vandenilį ir paskatinti masto ekonomiją, 
reikia kitų mažo anglies dioksido kiekio 
vandenilio formų;

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, 
kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu ar ekonominiu požiūriu yra 
sudėtinga, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo poreikius. Tokios 
investicijos apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Tik žaliasis ir rausvasis 
vandenilis yra vienintelis sprendimas, 
kuris atitinka ES poveikio klimatui 
neutralumo tikslą ir yra ekonomiškai 
efektyvus;

Or. en
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Pakeitimas 285
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, 
kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu ar ekonominiu požiūriu yra 
sudėtinga, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo poreikius. Tokios 
investicijos apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama vandenilio 
gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos, kuri yra švariausias 
sprendimas ir labiausiai atitinka ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą. 
Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, siekiant 
greičiau pakeisti esamos formos vandenilį 
ir paskatinti masto ekonomiją, reikia kitų 
mažo anglies dioksido kiekio vandenilio 
formų;

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, 
kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu požiūriu yra sudėtinga, 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo poreikius. Tokios investicijos 
apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama vandenilio 
gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos kaip sprendimui, 
atitinkančiam ES poveikio klimatui 
neutralumo tikslą;

Or. en

Pakeitimas 286
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, 
kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu ar ekonominiu požiūriu yra 
sudėtinga, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo poreikius. Tokios 
investicijos apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama vandenilio 
gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos, kuri yra švariausias 
sprendimas ir labiausiai atitinka ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą. 
Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, siekiant 
greičiau pakeisti esamos formos vandenilį 
ir paskatinti masto ekonomiją, reikia kitų 
mažo anglies dioksido kiekio vandenilio 
formų;

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, 
kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu požiūriu yra sudėtinga, 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo poreikius. Tokios investicijos 
apima investicijas į vandenilio 
infrastruktūrą ir elektrolizerius, kurie 
diegiami dideliu komerciniu mastu. 
Komisijos vandenilio strategijoje 
pirmenybė teikiama vandenilio gamybai iš 
atsinaujinančiųjų išteklių elektros 
energijos. Kadangi vandenilis iš 
atsinaujinančiųjų išteklių yra vienintelis 
sprendimas, tikrai atitinkantis ES poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, tik vandenilis 
iš atsinaujinančiųjų išteklių gali būti 
tinkamas viešajam finansavimui gauti;

Or. en

Pakeitimas 287
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
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pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, 
kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu ar ekonominiu požiūriu yra 
sudėtinga, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo poreikius. Tokios 
investicijos apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama vandenilio 
gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos, kuri yra švariausias 
sprendimas ir labiausiai atitinka ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą. 
Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, siekiant 
greičiau pakeisti esamos formos vandenilį 
ir paskatinti masto ekonomiją, reikia kitų 
mažo anglies dioksido kiekio vandenilio 
formų;

pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio gamybos būdus, visus energijos 
nešiklius, infrastruktūros objektus ir 
vartojimo sektorius. Toks sistemos 
integravimas prasideda nuo tada, kai 
pradedama taikyti principą „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“ ir 
laikomasi holistinio požiūrio ne tik 
atskiruose sektoriuose. Jame taip pat 
atsižvelgiama į sunkiai taršą mažinančių 
sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų pramonės 
sektorių ar transporto rūšių, kurių 
tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu ar ekonominiu požiūriu yra 
sudėtinga, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo poreikius. Tokios 
investicijos apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama vandenilio 
gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos, kuri yra švariausias 
sprendimas ir labiausiai atitinka ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą. 
Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, siekiant 
įgyvendinti sąnaudų atžvilgiu 
konkurencingą ES vandenilio ekonomiką, 
paremtą masto ekonomika, inovacijomis ir 
mokymosi poveikiu, reikia kitų mažo 
anglies dioksido kiekio vandenilio formų;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais pagrįstos ES vandenilio ekonomikos tikslo, 
reikalingas platus požiūris į vandenilio gamybos būdus, kad būtų galima pasiekti masto ir 
mokymosi poveikį, kurie reikalingi siekiant sumažinti išlaidas iki konkurencingo lygio.

Novatoriškiems, taupiai energiją ir vandenį naudojantiems vandenilio gamybos būdams, 
tokiems kaip pirolizė ar plazminis dujinimas, turėtų būti teikiama atitinkama reikšmė šiuose 
teisės aktuose, nors jie kol kas dar nėra plačiai prieinami.

Pakeitimas 288
Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, 
kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu ar ekonominiu požiūriu yra 
sudėtinga, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo poreikius. Tokios 
investicijos apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama vandenilio 
gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos, kuri yra švariausias 
sprendimas ir labiausiai atitinka ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą. 
Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, siekiant 
greičiau pakeisti esamos formos vandenilį 
ir paskatinti masto ekonomiją, reikia kitų 
mažo anglies dioksido kiekio vandenilio 
formų;

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, 
kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu ar ekonominiu požiūriu yra 
sudėtinga, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo poreikius. Tokios 
investicijos apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama vandenilio 
gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos, kuri yra švariausias 
sprendimas ir labiausiai atitinka ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą. 
Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, siekiant 
greičiau sumažinti esamos formos 
vandenilio gamybos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro ir skiriant dėmesį 
įvairioms tvarumo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų atžvilgiu švarioms 
technologijoms, bei paskatinti masto 
ekonomiją, reikia kitų mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio formų ir jos 
turėtų būti vienodai remiamos šio 
reglamento pagrindu;

Or. pl

Pagrindimas

Blending of hydrogen and methane will be instrumental in scaling up renewable hydrogen 
production capacities, facilitating transport of hydrogen when volumes are not sufficient for 
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dedicated hydrogen systems. Projects which relate to retrofitting of current gas infrastructure 
for transmission of methane and hydrogen blends will be contributing to foundation of future 
repurposed gas infrastructure and should therefore be eligible for PCI status and related 
financing opportunities.

Pakeitimas 289
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Irena 
Joveva, Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, 
kurių tiesioginė elektrifikacija šiuo metu 
techniniu ar ekonominiu požiūriu yra 
sudėtinga, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo poreikius. Tokios 
investicijos apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama vandenilio 
gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos, kuri yra švariausias 
sprendimas ir labiausiai atitinka ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą. 
Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, siekiant 
greičiau pakeisti esamos formos vandenilį 
ir paskatinti masto ekonomiją, reikia kitų 
mažo anglies dioksido kiekio vandenilio 
formų;

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio politikoje, o ne tik atskiruose 
sektoriuose. Jame taip pat atsižvelgiama į 
sunkiai taršą mažinančių sektorių, 
pavyzdžiui, tam tikrų pramonės sektorių ar 
transporto rūšių, kurių tiesioginė 
elektrifikacija šiuo metu techniniu ar 
ekonominiu požiūriu yra sudėtinga, 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo poreikius. Tokios investicijos 
apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama vandenilio 
gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos, kuri yra švariausias 
sprendimas ir labiausiai atitinka ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą. 
Tačiau pereinamuoju laikotarpiu, siekiant 
greičiau pakeisti esamos formos vandenilį 
ir paskatinti masto ekonomiją, reikia kitų 
mažo anglies dioksido kiekio vandenilio 
formų;
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Or. en

Pagrindimas

Politinėse sistemose turi būti sudarytos vienodos sąlygos integruoti strategijas įvairiuose 
sektoriuose, pvz., sukurti TEN-E ir TEN-T ryšį.

Pakeitimas 290
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Komisija savo vertinime dėl 
investavimo į neutralaus poveikio 
klimatui ateitį rekomenduoja remti 
centralizuotą šilumos ir vėsumo tiekimą 
siekiant integruoti atsinaujinančiaisiais 
energijos ištekliais grindžiamus šilumos ir 
vėsumos tiekimo sprendimus visuose 
sektoriuose, taip pat keliant reikalavimus 
paspartinti pažangių, 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais 
grindžiamų centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo tinklų diegimą bei 
alternatyvų iškastiniam kurui plėtojimą 
energijos ir pramonės reikmėms. Ji 
pabrėžia, kad reikia sustiprinti elektros 
skirstymo tinklo ir centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo operatorių 
bendradarbiavimą, siekiant geriau 
atspindėti reguliavimą apkrova ir 
lankstumą įgyvendinant investicijas į 
energijos tinklą. Be to, ji pabrėžia, kad 
siekiant sumažinti nustatytą riziką ir 
fragmentišką atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių šilumos ir vėsumos tiekimo 
sprendimų pobūdį, turėtų būti įdiegtos 
rizikos mažinimo priemonės ir papildomos 
priemonės1a; 
_________________
1a SWD(2020)0176 final.

Or. en
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Pakeitimas 291
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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;

(14) Komisijos vandenilio strategijoje29 
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. Komisijos 
vandenilio strategijoje taip pat padaryta 
išvada, kad būtinam vandenilio diegimui 
svarbus elementas, kurį gali pasiūlyti tik 
Sąjunga ir bendroji rinka, yra 
infrastruktūros tinklas. Dabartinė 
infrastruktūra, skirta vandeniliui 
transportuoti ir juo prekiauti 
tarpvalstybiniu mastu, yra labai ribota. 
Tokią infrastruktūrą galėtų sudaryti tiek 
įrenginiai, konvertuoti iš iškastinėms 
dujoms skirtų įrenginių, tiek papildomi 
nauji vandeniliui skirti 
įrenginiai. Atsižvelgiant į tai, kad 
Komisijos vandenilio strategijoje 
pirmenybė teikiama vandeniliui iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, kuris yra 
vienintelis sprendimas, tikrai atitinkantis 
ES poveikio klimatui neutralumo tikslą, 
TEN-E politika turėtų būti sutelkta tik į 
elektrolizerių įrenginius, susijusius su 
atsinaujinančiosios energijos gamyba, ir į 
vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių 
transportavimą pramonės ir transporto 
grupėms. Vandenilio transportavimo 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 
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priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą;

_________________ _________________
29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020) 301 
final.

29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020)301 final.

Or. en

Pakeitimas 292
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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 

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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. Tik 
žaliasis ir rausvasis vandenilis atitinka ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą ir yra 
ekonomiškai efektyvus, todėl TEN-E 
politikoje reikėtų atsižvelgti tik į žaliojo ir 
rausvojo vandenilio gamybą ir perdavimą. 
Be to, Vandenilio strategijoje nustatytas 
strateginis tikslas iki 2030 m. padidinti 
elektrolizerių įrengtąjį pajėgumą iki 
40 GW, kad būtų padidinta žaliojo ir 
rausvojo vandenilio 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. 
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energetikos sistemai, įskaitant jos indėlį į 
sektorių integraciją ir priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą, siekiant sukurti 
pagrindinę Sąjungos vandenilio 
infrastruktūrą;

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;

_________________ _________________
29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020) 301 
final.

29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020)301 final.

Or. en

Pakeitimas 293
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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 

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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. 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 būti sutelkta į elektrolizerių 
įrenginius, naują ir pertvarkytą vandenilio 
perdavimo infrastruktūrą ir saugyklas, 
susietas su atsinaujinančiųjų išteklių 
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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;

energijos gamyba. 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;

_________________ _________________
29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020) 301 
final.

29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020)301 final.

Or. en

Pakeitimas 294
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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 

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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 
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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;

iškastinio kuro priklausančiuose 
sektoriuose, pvz., pramonės ar transporto, 
mažinti tą nepriklausomybę. Todėl TEN-E 
politika turėtų apimti naują ir pertvarkytą 
vandenilio perdavimo infrastruktūrą, 
modernizuotus vamzdynus regioniniams 
ir laikiniems sumaišymo sprendimams ir 
saugyklas. 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;

_________________ _________________
29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020) 301 
final.

29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020)301 final.

Or. pl

Pakeitimas 295
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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 

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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 
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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;

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, 
jūrinius terminalus uostuose ir susijusią 
atvirosios prieigos infrastruktūrą, kad 
būtų galima vandenilį eksportuoti ir 
importuoti, transportuoti ir paskirstyti 
naudojant kitų rūšių transportą, pvz., 
laivus, ir daugiarūšio transporto mazgus, 
įskaitant jūrinius terminalus uostuose ir 
susijusias konversijos, suslėgimo ir 
saugojimo paslaugas, įskaitant 
eksploatacines ir rezervines saugyklas, taip 
pat elektrolizerius. Tada vandenilio 
perdavimo ir laikymo bei importo 
infrastruktūra turėtų būti įtraukta į visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planą, koordinuojamą ENTSO-G ir 
suderintą su ENTSO-E, kai tai tinkama 
sistemų integracijai, 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;

_________________ _________________
29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020) 301 
final.

29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020)301 final.

Or. en

Pakeitimas 296
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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;

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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, pertvarkytą ir 
modifikuotą vandenilio perdavimo 
infrastruktūrą ir saugyklas, taip pat 
elektrolizerius. Vandenilio perdavimo, 
laikymo ir importo 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; Nauja vandenilio 
kategorija turėtų būti suderinta su 
energetikos sistemos integracijos ir ES 
vandenilio strategijų tikslais;

_________________ _________________
29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020) 301 
final.

29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020)301 final.

Or. en
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(14) be to, Komisijos vandenilio 
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;

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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 paruošti 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;

_________________ _________________
29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020) 301 
final.

29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020)301 final.

Or. en
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(14) be to, Komisijos vandenilio 
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;

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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, 
modernizuotus vamzdynus regioniniams 
ir laikiniems sumaišymo sprendimams, 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;

_________________ _________________
29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
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vandenilio strategija, COM(2020) 301 
final.

vandenilio strategija, COM(2020)301 final.

Or. en

Pakeitimas 299
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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 

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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 ir 
importo įrenginius uostuose. Vandenilio 
perdavimo, laikymo ir importo 
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 
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infrastruktūrą; infrastruktūrą;

_________________ _________________
29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020) 301 
final.

29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020)301 final.

Or. en

Pakeitimas 300
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, Komisijos vandenilio 
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 

(14) be to, Komisijos vandenilio 
strategijoje29 padaryta išvada, kad būtinam 
vandenilio diegimui išlaidų veiksmingumo 
atžvilgiu 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 
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sektorių integraciją ir priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą, siekiant sukurti 
pagrindinę Sąjungos vandenilio 
infrastruktūrą;

energetikos sistemai, įskaitant jos indėlį į 
sektorių integraciją ir priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą, siekiant sukurti 
pagrindinę Sąjungos vandenilio 
infrastruktūrą;

_________________ _________________
29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020) 301 
final.

29 Neutralaus poveikio klimatui Europos 
vandenilio strategija, COM(2020)301 final.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais pagrįstos ES vandenilio ekonomikos tikslo, 
reikalingas platus požiūris į vandenilio gamybos būdus, kad būtų galima pasiekti masto ir 
mokymosi poveikį, kurie reikalingi siekiant sumažinti išlaidas iki konkurencingo lygio.

Tinklo infrastruktūra yra būtina importuojant švarią energiją, pasitelkiant partnerystes 
energetikos srityje, taip pat sudarant galimybes naudotis konkurencingų kainų energetikos 
produktais integruotose ir likvidžiose rinkose.

Pakeitimas 301
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) dėl besiformuojančio vandenilio 
rinkos pobūdžio ir atsižvelgiant į tai, kad 
infrastruktūros poreikiai kiekvienoje 
šalyje skiriasi, valstybės narės turėtų kas 
dvejus metus parengti vandenilio 
infrastruktūros perspektyvas, suteikdamos 
joms lankstumo savo nacionaliniuose 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planuose. Pirmaisiais tinklo plėtros metais 
turi būti užtikrintas regioninis 
koordinavimas. Taigi, siekiant parengti 
bendrus tinklo plėtros planus, bus 
įsteigtos regioninės vandenilio tinklo 
plėtros grupės. Šias grupes sudaro 
infrastruktūros įmonės, dalyvaujančios 
plėtojant vandenilio tinklą, nacionalinės 
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valdžios institucijos ir Europos Komisija;

Or. en

Pakeitimas 302
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 303
Nikolaj Villumsen

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;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 304
Michal Wiezik

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 305
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

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 integruojamas vandenilis 
iš atsinaujinančiųjų išteklių, ir padedama 
valdyti šią sistemą, grindžiamą 
novatoriškomis skaitmeninėmis 
technologijomis. Vandenilio derinimas su 
esamu dujų tinklu minimaliai sumažintų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
nes tai įmanoma tik itin mažu mastu ir 
yra neefektyvu;
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Or. en

Pakeitimas 306
Sunčana Glavak

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) savo 2020 m. spalio 8 d. pozicijoje 
dėl Europos klimato teisės akto 
Parlamentas paragino pažangiųjų ir 
skaitmeninių dujų tinklų plėtrai teikti 
aukščiausią prioritetą daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP). 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;

Or. en

Pakeitimas 307
Anna Zalewska

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 

(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 
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sistemą, grindžiamą novatoriškomis 
skaitmeninėmis technologijomis;

sistemą, grindžiamą novatoriškomis 
skaitmeninėmis technologijomis bei dujų 
kokybei ir tinklo valdymui skirta 
technologija, mechaniniais ar 
inžineriniais sprendimais;

Or. pl

Pagrindimas

Naujų dujų įpurškimo į dujų tinklus koncepcijos įgyvendinimui bus reikalingos investicijos ne 
tik į IRT sprendimus, bet ir į tokius infrastruktūros elementus kaip vožtuvai, kompresorinės, 
matavimo infrastruktūra ir kt.

Pakeitimas 308
Andreas Glück, Nicola Beer

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 ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujos, pvz., biodujos, 
biometanas ir vandenilis, ir padedama 
valdyti su tuo susijusią sudėtingesnę 
sistemą, grindžiamą novatoriškomis ir 
skaitmeninėmis technologijomis;

Or. en

Pagrindimas

Esamos ES dujų infrastruktūros pritaikymas parengčiai vandenilio ir žaliųjų dujų naudojimui 
yra svarbus indėlis į ekonomiškai efektyvią Europos energetikos pertvarką, nes tai užtikrina 
tiek energijos transportavimo, tiek sezoninio saugojimo funkcijas; turėtų būti skatinamos ir 
skaitmeninės, ir kitos inovacijos.

Pakeitimas 309
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) be to, tinklo komponentams, 
kuriais prisidedama prie veikimo 
saugumo ir papildomų paslaugų, turi būti 
sukurta nauja infrastruktūros kategorija, 
siekiant remti investicijas, kurios sudaro 
sąlygas tinklo stabilumui, galios ir srovės 
kokybei užtikrinti, kartu atverdamas 
tolesnes atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių integravimo galimybes;

Or. en

Pagrindimas

Tinklo komponentai atlieka esminį vaidmenį stabilizuojant galimus dažnus svyravimus, kartu 
didinant saugų veikimą, galią ir srovės kokybę. Įdiegti komponentai gali būti susieti su 
perdavimo tinklo plėtra arba jie gali būti diegiami kaip atskirų investicijų objektai. Poreikis 
stabilizuoti tinklą ir gerinti galios kokybę auga dėl to, kad į Europos energetikos tinklą 
integruojami nepastovūs atsinaujinantieji energijos ištekliai.

Pakeitimas 310
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena Joveva, Asger 
Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b) be to, reikėtų sukurti atskirą 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemų 
infrastruktūros kategoriją;

Or. en

Pagrindimas

Centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklai gali prisidėti prie didesnės atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių integracijos, taip sudarant sąlygas esminiams tarpvalstybiniams 
pajėgumams.
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Pakeitimas 311
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. CO2 transportavimo tinklų 
tvarumo klausimas sprendžiamas 
atsižvelgiant į jų tikslą transportuoti 
anglies dioksidą;

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
reikšmingos žalos nedarymo principą, kaip 
nustatyta [Tvarių finansų reglamento] 17 
straipsnyje, taip pat 2020 m. liepos 10 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairių peržiūros, kurioje 
pabrėžiama, kad pirmenybė teikiama 
principui „pirmiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“, ir tvarumą, 
susijusį, be kita ko, su atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių integravimu į tinklą, 
papildomos infrastruktūros 
alternatyvomis pasitelkiant energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, taip pat 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimu, turėtų būti įvertintos 
siekiant užtikrinti, kad TEN-E politika 
derėtų su Sąjungos energetikos ir klimato 
politikos tikslais. Visi infrastruktūros 
projektai turėtų atitikti privalomą tvarumo 
kriterijų, kad jiems būtų galima suteikti 
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BIP arba AIP statusą, be to, tokie 
kriterijai turėtų būti griežti ir atkuriami, 
siekiant šiuo atžvilgiu sudaryti sąlygas 
palyginti TEN-E projektus;

Or. en

Pakeitimas 312
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. CO2 transportavimo tinklų 
tvarumo klausimas sprendžiamas 
atsižvelgiant į jų tikslą transportuoti 
anglies dioksidą;

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. Anglies kaupimo pajėgumai dar 
nėra išplėtoti ir bet kokiu atveju riboti, o 
CO2 transportavimo tinklai paprastai nėra 
būtini siekiant sumažinti energetikos 
sistemos priklausomybę nuo iškastinio 
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kuro, nes tai galima padaryti visiškai 
neišmetant anglies dioksido. Nors anglies 
dioksido surinkimas ir saugojimas gali 
būti reikalingi sunkiosios pramonės 
proceso metu išmetamiems teršalams 
mažinti, tai nepatenka į TEN-E politikos 
sritį ir turėtų būti sprendžiama atskirai;

Or. en

Pakeitimas 313
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. transportavimo tinklų tvarumo 
klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į jų 

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, taip pat į principą 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“, pabrėžtą 2020 m. liepos 
10 d. Europos Parlamento rezoliucijoje 
dėl transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairių peržiūros, ir į 
tvarumą, susijusį, be kita ko, su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą, papildomos 
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tikslą transportuoti anglies dioksidą; infrastruktūros alternatyvomis 
pasitelkiant energijos vartojimo 
efektyvumo technologijas, ir išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 314
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. CO2 transportavimo tinklų 

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą, alternatyvomis, pvz., 
autonominės energijos gamybos, 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimu, nuline tarša, gamtos 
išsaugojimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
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tvarumo klausimas sprendžiamas 
atsižvelgiant į jų tikslą transportuoti 
anglies dioksidą;

Sąjungos žaliojo kurso politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 315
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. CO2 transportavimo tinklų 
tvarumo klausimas sprendžiamas 
atsižvelgiant į jų tikslą transportuoti anglies 
dioksidą;

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais, be kita ko, atsižvelgiant į 
kiekvienos valstybės narės specifiškumą ir 
poreikį taikyti skirtingus priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo būdus. CO2 
transportavimo tinklų tvarumo klausimas 
sprendžiamas atsižvelgiant į jų tikslą 
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transportuoti anglies dioksidą;

Or. pl

Pakeitimas 316
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. CO2 transportavimo tinklų 
tvarumo klausimas sprendžiamas 
atsižvelgiant į jų tikslą transportuoti anglies 
dioksidą;

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais, kartu atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės ypatumus ir poreikius 
įgyvendinti skirtingus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo būdus. CO2 
transportavimo tinklų tvarumo klausimas 
sprendžiamas atsižvelgiant į jų tikslą 
transportuoti anglies dioksidą;
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Pakeitimas 317
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. transportavimo tinklų tvarumo 
klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į jų 
tikslą transportuoti anglies dioksidą;

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais, kartu atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės ypatumus ir poreikius 
įgyvendinti skirtingus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo būdus. CO2 
transportavimo tinklų tvarumo klausimas 
sprendžiamas atsižvelgiant į jų tikslą 
transportuoti anglies dioksidą;

Or. en
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Pakeitimas 318
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. transportavimo tinklų tvarumo 
klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į jų 
tikslą transportuoti anglies dioksidą;

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. CO2 transportavimo tinklų 
tvarumo klausimas sprendžiamas 
atsižvelgiant į jų tikslą transportuoti anglies 
dioksidą, kad būtų galima ekonomiškai 
efektyviai mažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro;

Or. en

Pagrindimas

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) penktojoje vertinimo ataskaitoje (AR5) 
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nustatyta, kad esant ribotai prieinamoms mažinimo technologijoms, tokioms kaip bioenergija, 
CCS ir jų derinys, mažinimo išlaidos gali gerokai padidėti ir pasiekti 2 °C tikslą tampa 
mažiau tikėtina.

�Šaltinis: IPCC (2014 m.). 2014 m. Klimato kaitos apibendrinamoji ataskaita, Politikos 
formuotojų santrauka, p. 24f .

Pakeitimas 319
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. transportavimo tinklų tvarumo 
klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į jų 
tikslą transportuoti anglies dioksidą;

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su anglies 
dioksido į aplinką neišskiriančių energijos 
išteklių integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. transportavimo tinklų tvarumo 
klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į jų 
tikslą transportuoti anglies dioksidą;

Or. en
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Pakeitimas 320
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. transportavimo tinklų tvarumo 
klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į jų 
tikslą transportuoti anglies dioksidą;

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso principą 
„nepakenk“, tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų ir iškastinio kuro 
sudėtyje neturinčių energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslais. transportavimo tinklų tvarumo 
klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į jų 
tikslą transportuoti anglies dioksidą;

Or. en

Pakeitimas 321
Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų, 
visų pirma taikant trečiųjų šalių prieigą, 
nuosavybės išskaidymą ir skaidrius bei 
sąnaudas atspindinčius tarifus, ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su solidarumu, tiekimo saugumu 
ir priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;
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Pakeitimas 322
Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų 
ir įrodomas indėlis siekiant bendrų 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat 
kaip bendro intereso projektai, visas 

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos vienai ar daugiau 
valstybių narių ir bent vienai trečiajai 
valstybei. Tokius projektus būtų galima 
įtraukti į Sąjungos sąrašą, jei trečiosios 
valstybės politikos tikslai būtų suderinti su 
bendru Sąjungos politikos tikslu ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks politinio tikslo 
suderinimas arba konvergencija turėtų būti 
numanomi Europos ekonominės erdvės 
arba Energijos bendrijos susitariančiųjų 
šalių atžvilgiu, taip pat dėl šalių, įtrauktų į 
Atnaujintą pietų kaimynystės partnerystę 
„Nauja Viduržemio jūros šalių 
darbotvarkė“, kurios jau veikia 
remdamosi ir laikydamosi ES reikalavimų 
(„Med-TSO“ nariai) arba jeigu trečiosios 
šalys yra pasirašiusios dvišalius 
susitarimus su Sąjunga, kuriuose yra 
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nuostatas, susijusias su bendro intereso 
projektais, taikant ir abipusio intereso 
projektams, jeigu nėra nurodyta kitaip;

atitinkamos nuostatos dėl klimato ir 
energetikos politikos tikslų, susijusių su 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Be to, kaip nustatyta šiame 
reglamente, trečioji valstybė, su kuria 
Sąjunga bendradarbiauja plėtodama 
abipusio intereso projektus, turėtų sudaryti 
palankias sąlygas laikytis panašaus 
paspartinto įgyvendinimo ir kitų politikos 
rėmimo priemonių tvarkaraščio.

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti trumpalaikius ir ilgalaikius ES tikslus, būtina stiprinti ryšius su kaimyninėmis 
ne ES šalimis. Tai turėtų apimti pietines kaimynines šalis, kurios jau veikia ir laikosi ES 
reikalavimų („Med-TSO“ narės), kaip nustatyta žaliojo kurso prioritetuose (pvz., strategijoje 
dėl Afrikos), Tarybos išvadose dėl klimato ir energetikos diplomatijos, taip pat atsižvelgiant į 
artėjančią partnerystę dėl pietinių kaimyninių šalių.

Pakeitimas 323
Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos vienai ar daugiau 
valstybių narių ir bent vienai trečiajai 
valstybei. Tokius projektus būtų galima 
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Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų 
ir įrodomas indėlis siekiant bendrų 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 
tikslų, susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

įtraukti į Sąjungos sąrašą, jei būtų 
laikomasi politinio nuoseklumo su bendru 
Sąjungos politiniu tikslu ir įrodomas 
indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks politinių tikslų 
suderinimas arba konvergencija turėtų būti 
numanomi Europos ekonominės erdvės 
arba Energijos bendrijos susitariančiųjų 
šalių atžvilgiu, taip pat dėl šalių, įtrauktų į 
Atnaujintą pietų kaimynystės partnerystę 
„Nauja Viduržemio jūros šalių 
darbotvarkė“, kurios jau veikia ir laikosi 
ES reikalavimų („Med-TSO“ nariai) arba 
jeigu trečiosios šalys yra pasirašiusios 
dvišalius susitarimus su Sąjunga, 
kuriuose yra atitinkamos nuostatos dėl 
klimato ir energetikos politikos tikslų, 
įskaitant atitinkamas nuostatas dėl 
klimato kaitos švelninimo ir energetikos 
politikos tikslų. Be to, kaip nustatyta šiame 
reglamente, trečioji valstybė, su kuria 
Sąjunga bendradarbiauja plėtodama 
abipusio intereso projektus, turėtų sudaryti 
palankias sąlygas laikytis panašaus 
paspartinto įgyvendinimo ir kitų politikos 
rėmimo priemonių tvarkaraščio. Todėl 
šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

Or. en

Pakeitimas 324
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes (17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
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sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis 
Sąjunga yra užmezgusi konkretų 
bendradarbiavimą energetikos srityje, 
tinklais ir kurie yra abipusiškai naudingi ir 
būtini energetikos pertvarkai ir klimato 
srities tikslams pasiekti ir atitinka 
konkrečius atitinkamų infrastruktūros 
kategorijų kriterijus pagal šį reglamentą. 
Todėl į šio reglamento taikymo sritį turėtų 
būti įtraukti abipusio intereso projektai, 
kurie yra tvarūs ir gali duoti didelės 
grynosios socialinės ir ekonominės naudos 
bent dviem valstybėms narėms ir bent 
vienai trečiajai valstybei. Tokius projektus 
būtų galima įtraukti į Sąjungos sąrašą, jei 
būtų laikomasi reguliavimo derinimo su 
Sąjunga sąlygų ir įrodomas indėlis siekiant 
bendrų Sąjungos energetikos ir klimato 
politikos tikslų, susijusių su tiekimo 
saugumu ir priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimu. Toks reguliavimo 
suderinimas arba konvergencija turėtų būti 
numanomi Europos ekonominės erdvės 
arba Energijos bendrijos susitariančiųjų 
šalių atžvilgiu. Be to, kaip nustatyta šiame 
reglamente, trečioji valstybė, su kuria 
Sąjunga bendradarbiauja plėtodama 
abipusio intereso projektus, turėtų sudaryti 
palankias sąlygas laikytis panašaus 
paspartinto įgyvendinimo ir kitų politikos 
rėmimo priemonių tvarkaraščio. Todėl 
šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kuriuos įgyvendinant 
laikomasi reikšmingos žalos nedarymo 
principo ir kurie gali duoti didelės 
grynosios socialinės ir ekonominės naudos 
bent dviem valstybėms narėms ir bent 
vienai trečiajai valstybei. Tokius projektus 
būtų galima įtraukti į Sąjungos sąrašą, jei 
būtų laikomasi reguliavimo derinimo su 
Sąjunga sąlygų ir įrodomas indėlis siekiant 
bendrų Sąjungos energetikos ir klimato 
politikos tikslų, susijusių su tiekimo 
saugumu ir priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimu. Toks reguliavimo 
suderinimas arba konvergencija turėtų būti 
numanomi Europos ekonominės erdvės 
arba Energijos bendrijos susitariančiųjų 
šalių atžvilgiu. Be to, kaip nustatyta šiame 
reglamente, trečioji valstybė, su kuria 
Sąjunga bendradarbiauja plėtodama 
abipusio intereso projektus, turėtų sudaryti 
palankias sąlygas laikytis panašaus 
paspartinto įgyvendinimo ir kitų politikos 
rėmimo priemonių tvarkaraščio. Todėl 
šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

Or. en

Pakeitimas 325
Tiemo Wölken, Javi López, Nicolás González Casares, Tudor Ciuhodaru, César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
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17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Turi būti numatyta, kad strategijos bus 
suderintos su partnerių šalių 
ekonominiais, socialiniais ir 
aplinkosaugos interesais bei problemomis 
ir priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslais, nebūtų pakenkta 
partnerių šalių ir Sąjungos energetiniam 
saugumui, žmogaus teisėms ar tvariems 
bendruomenės pragyvenimo šaltiniams ir 
prisidedama prie dalijimosi praktine 
patirtimi. Todėl šiame reglamente abipusio 
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intereso projektai turėtų būti vertinami taip 
pat kaip bendro intereso projektai, visas 
nuostatas, susijusias su bendro intereso 
projektais, taikant ir abipusio intereso 
projektams, jeigu nėra nurodyta kitaip;

Or. en

Pakeitimas 326
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos elektros tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir tarptautiniams klimato srities 
tikslams, nurodytiems Paryžiaus 
susitarime, pasiekti ir atitinka konkrečius 
atitinkamų infrastruktūros kategorijų 
kriterijus pagal šį reglamentą. Todėl į šio 
reglamento taikymo sritį turėtų būti įtraukti 
abipusio intereso projektai, kurie yra tvarūs 
ir gali duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas veiksmingas jų įgyvendinimas 
bei indėlis siekiant bendrų Sąjungos ir 
trečiosios šalies energetikos ir klimato 
politikos tikslų, susijusių su tiekimo 
saugumu ir priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimu. Toks reguliavimo 
suderinimas arba konvergencija turėtų būti 
numanomi atitinkamai Europos 
ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu, 
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turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

nes pastarajam vis dar reikės sukurti 
veiksmingo įgyvendinimo priemones. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

Or. en

Pakeitimas 327
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų 
ir įrodomas indėlis siekiant bendrų 
Sąjungos energetikos ir klimato politikos 

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos vienai ar daugiau 
valstybių narių ir bent vienai trečiajai 
valstybei. Tokius projektus būtų galima 
įtraukti į Sąjungos sąrašą, jei trečiosios 
valstybės politikos tikslai būtų suderinti su 
bendru Sąjungos politikos tikslu ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
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tikslų, susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat 
kaip bendro intereso projektai, visas 
nuostatas, susijusias su bendro intereso 
projektais, taikant ir abipusio intereso 
projektams, jeigu nėra nurodyta kitaip;

energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks politinio tikslo 
suderinimas arba konvergencija turėtų būti 
numanomi Europos ekonominės erdvės 
arba Energijos bendrijos susitariančiųjų 
šalių atžvilgiu, taip pat dėl šalių, įtrauktų į 
Atnaujintą pietų kaimynystės partnerystę 
„Nauja Viduržemio jūros šalių 
darbotvarkė“, kurios jau veikia 
remdamosi ir laikydamosi ES reikalavimų 
(„Med-TSO“ nariai) arba jeigu trečiosios 
šalys yra pasirašiusios dvišalius 
susitarimus su Sąjunga, kuriuose yra 
atitinkamos nuostatos dėl klimato ir 
energetikos politikos tikslų, susijusių su 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Be to, kaip nustatyta šiame 
reglamente, trečioji valstybė, su kuria 
Sąjunga bendradarbiauja plėtodama 
abipusio intereso projektus, turėtų sudaryti 
palankias sąlygas laikytis panašaus 
paspartinto įgyvendinimo ir kitų politikos 
rėmimo priemonių tvarkaraščio.

Or. en

Pakeitimas 328
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, ir pasauliniais tinklais 
ir kurie yra abipusiškai naudingi ir būtini 
energetikos pertvarkai visame pasaulyje ir 
klimato srities tikslams pasiekti ES bei 
visame pasaulyje ir atitinka konkrečius 
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reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

atitinkamų infrastruktūros kategorijų 
kriterijus pagal šį reglamentą. Todėl į šio 
reglamento taikymo sritį turėtų būti įtraukti 
abipusio intereso projektai, kurie yra tvarūs 
ir gali duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
ir trečiųjų šalių energetikos ir klimato 
politikos tikslų, susijusių su tiekimo 
saugumu ir priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimu. Toks reguliavimo 
suderinimas arba konvergencija turėtų būti 
numanomi Europos ekonominės erdvės 
arba Energijos bendrijos susitariančiųjų 
šalių atžvilgiu. Be to, kaip nustatyta šiame 
reglamente, trečioji valstybė, su kuria 
Sąjunga bendradarbiauja plėtodama 
abipusio intereso projektus, turėtų sudaryti 
palankias sąlygas laikytis panašaus 
paspartinto įgyvendinimo ir kitų politikos 
rėmimo priemonių tvarkaraščio. Todėl 
šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

Or. en

Pakeitimas 329
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
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yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir tarptautiniams klimato srities 
tikslams pasiekti ir atitinka konkrečius 
atitinkamų infrastruktūros kategorijų 
kriterijus pagal šį reglamentą. Todėl į šio 
reglamento taikymo sritį turėtų būti įtraukti 
abipusio intereso projektai, kurie yra tvarūs 
ir gali duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas veiksmingas jų įgyvendinimas 
bei indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

Or. en

Pakeitimas 330
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos energetikos tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

(17) Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas infrastruktūros projektams, kuriais 
Sąjungos elektros tinklai susiejami su 
trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių 
valstybių ir valstybių, su kuriomis Sąjunga 
yra užmezgusi konkretų bendradarbiavimą 
energetikos srityje, tinklais ir kurie yra 
abipusiškai naudingi ir būtini energetikos 
pertvarkai ir klimato srities tikslams 
pasiekti ir atitinka konkrečius atitinkamų 
infrastruktūros kategorijų kriterijus pagal šį 
reglamentą. Todėl į šio reglamento 
taikymo sritį turėtų būti įtraukti abipusio 
intereso projektai, kurie yra tvarūs ir gali 
duoti didelės grynosios socialinės ir 
ekonominės naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir bent vienai trečiajai valstybei. 
Tokius projektus būtų galima įtraukti į 
Sąjungos sąrašą, jei būtų laikomasi 
reguliavimo derinimo su Sąjunga sąlygų ir 
įrodomas indėlis siekiant bendrų Sąjungos 
energetikos ir klimato politikos tikslų, 
susijusių su tiekimo saugumu ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu. Toks reguliavimo suderinimas 
arba konvergencija turėtų būti numanomi 
Europos ekonominės erdvės arba Energijos 
bendrijos susitariančiųjų šalių atžvilgiu. Be 
to, kaip nustatyta šiame reglamente, trečioji 
valstybė, su kuria Sąjunga bendradarbiauja 
plėtodama abipusio intereso projektus, 
turėtų sudaryti palankias sąlygas laikytis 
panašaus paspartinto įgyvendinimo ir kitų 
politikos rėmimo priemonių tvarkaraščio. 
Todėl šiame reglamente abipusio intereso 
projektai turėtų būti vertinami taip pat kaip 
bendro intereso projektai, visas nuostatas, 
susijusias su bendro intereso projektais, 
taikant ir abipusio intereso projektams, 
jeigu nėra nurodyta kitaip;

Or. en

Pakeitimas 331
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
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17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Sąjunga turėtų siekti užtikrinti 
Europos aukštosios įtampos nuolatinės 
srovės (angl. HVDC) supertinklą, 
jungiantį esamus ir planuojamus 
išmaniuosius tinklus, prijungtus prie 
Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų. Ši 
maždaug 8 mlrd. investicijų suma taip pat 
galėtų būti finansuojama naudojant ES 
žaliąsias obligacijas;

Or. en

Pakeitimas 332
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) be to, kad pasiektų Sąjungos 
2030 m. ir 2050 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslus ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Europa turi gerokai 
padidinti elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių. Esamos elektros 
energijos perdavimo ir kaupimo 
infrastruktūros kategorijos yra labai 
svarbios siekiant į elektros tinklą integruoti 
gerokai padidėjusią elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių. Be to, 
tam reikia didinti investicijas į jūrų 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją30. Taip 
pat reikėtų spręsti jūros ir sausumos 
elektros tinklų ilgalaikio planavimo ir 
plėtros koordinavimo klausimą. Visų 
pirma, planuojant jūros infrastruktūrą 
reikėtų pereiti nuo atskirų projektų 
vertinimu grindžiamo požiūrio prie 
koordinuoto visapusiško požiūrio, kuriuo 
būtų užtikrintas tvarus integruotų jūros 
jėgainių tinklų plėtojimas, atsižvelgiant į 
kiekvieno jūros baseino atsinaujinančiųjų 

(18) be to, kad pasiektų Sąjungos 
2030 m. ir 2050 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslus ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Europa turi gerokai 
padidinti elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, kartu 
užtikrinant strateginį vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių importą į 
Europos Sąjungą. Esamos elektros 
energijos perdavimo ir kaupimo 
infrastruktūros kategorijos yra labai 
svarbios siekiant į elektros tinklą integruoti 
gerokai padidėjusią elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių. Be to, 
tam reikia didinti investicijas į jūrų 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją30. Taip 
pat reikėtų spręsti jūros ir sausumos tinklų, 
taip pat elektros ir vandenilio ilgalaikio 
planavimo ir plėtros koordinavimo 
klausimą. Visų pirma, planuojant jūros 
infrastruktūrą reikėtų pereiti nuo atskirų 
projektų vertinimu grindžiamo požiūrio 
prie koordinuoto visapusiško požiūrio, 
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išteklių energijos potencialą, aplinkos 
apsaugą ir kitus jūros naudojimo būdus;

kuriuo būtų užtikrintas tvarus integruotų 
jūros jėgainių tinklų plėtojimas, 
atsižvelgiant į kiekvieno jūros baseino 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
potencialą, aplinkos apsaugą ir kitus jūros 
naudojimo būdus;

_________________ _________________
30 Komunikatas dėl jūrų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos strategijos.

30 Komunikatas dėl jūrų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos strategijos.

Or. en

Pakeitimas 333
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) be to, kad pasiektų Sąjungos 
2030 m. ir 2050 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslus ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Europa turi gerokai 
padidinti elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių. Esamos elektros 
energijos perdavimo ir kaupimo 
infrastruktūros kategorijos yra labai 
svarbios siekiant į elektros tinklą integruoti 
gerokai padidėjusią elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių. Be to, 
tam reikia didinti investicijas į jūrų 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją30. Taip 
pat reikėtų spręsti jūros ir sausumos 
elektros tinklų ilgalaikio planavimo ir 
plėtros koordinavimo klausimą. Visų 
pirma, planuojant jūros infrastruktūrą 
reikėtų pereiti nuo atskirų projektų 
vertinimu grindžiamo požiūrio prie 
koordinuoto visapusiško požiūrio, kuriuo 
būtų užtikrintas tvarus integruotų jūros 
jėgainių tinklų plėtojimas, atsižvelgiant į 
kiekvieno jūros baseino atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos potencialą, aplinkos 
apsaugą ir kitus jūros naudojimo būdus;

(18) be to, kad pasiektų Sąjungos 
2030 m. ir 2050 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslus ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Europa turi gerokai 
padidinti elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių. Esamos elektros 
energijos perdavimo ir kaupimo 
infrastruktūros kategorijos yra labai 
svarbios siekiant į elektros tinklą integruoti 
gerokai padidėjusią elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių. Be to, 
tam reikia didinti investicijas į jūrų 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją30. Taip 
pat reikėtų spręsti jūros ir sausumos 
elektros tinklų ilgalaikio planavimo ir 
plėtros koordinavimo klausimą. Visų 
pirma, planuojant jūros infrastruktūrą 
reikėtų pereiti nuo atskirų projektų 
vertinimu grindžiamo požiūrio prie 
koordinuoto visapusiško požiūrio, kuriuo 
būtų užtikrintas tvarus integruotų jūros 
jėgainių tinklų plėtojimas, atsižvelgiant į 
kiekvieno jūros baseino atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos potencialą, aplinkos 
apsaugą ir kitus jūros naudojimo būdus. 
Atliekant ilgalaikį planavimą ypač daug 
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dėmesio turėtų būti skiriama saloms ir 
atokiausiems regionams, kuriuose jūrų ir 
sausumos atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos tinklai gali atlikti 
pagrindinį vaidmenį energetikos 
pertvarkoje siekiant poveikio klimatui 
neutralumo;

_________________ _________________
30 Komunikatas dėl jūrų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos strategijos.

30 Komunikatas dėl jūrų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos strategijos.

Or. en

Pakeitimas 334
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) be to, kad pasiektų Sąjungos 
2030 m. ir 2050 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslus ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Europa turi gerokai 
padidinti elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių. Esamos elektros 
energijos perdavimo ir kaupimo 
infrastruktūros kategorijos yra labai 
svarbios siekiant į elektros tinklą integruoti 
gerokai padidėjusią elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių. Be to, 
tam reikia didinti investicijas į jūrų 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją30. Taip 
pat reikėtų spręsti jūros ir sausumos 
elektros tinklų ilgalaikio planavimo ir 
plėtros koordinavimo klausimą. Visų 
pirma, planuojant jūros infrastruktūrą 
reikėtų pereiti nuo atskirų projektų 
vertinimu grindžiamo požiūrio prie 
koordinuoto visapusiško požiūrio, kuriuo 
būtų užtikrintas tvarus integruotų jūros 
jėgainių tinklų plėtojimas, atsižvelgiant į 
kiekvieno jūros baseino atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos potencialą, aplinkos 
apsaugą ir kitus jūros naudojimo būdus;

(18) be to, kad pasiektų Sąjungos 
2030 m. ir 2050 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslus ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Europa turi gerokai 
padidinti elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų ir iškastinio kuro 
sudėtyje neturinčių išteklių. Esamos 
elektros energijos perdavimo ir kaupimo 
infrastruktūros kategorijos yra labai 
svarbios siekiant į elektros tinklą integruoti 
gerokai padidėjusią elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančiųjų ir iškastinio 
kuro sudėtyje neturinčių išteklių. Be to, 
tam reikia didinti investicijas į jūrų 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją30. Taip 
pat reikėtų spręsti jūros ir sausumos 
elektros tinklų ilgalaikio planavimo ir 
plėtros koordinavimo klausimą. Visų 
pirma, planuojant jūros infrastruktūrą 
reikėtų pereiti nuo atskirų projektų 
vertinimu grindžiamo požiūrio prie 
koordinuoto visapusiško požiūrio, kuriuo 
būtų užtikrintas tvarus integruotų jūros 
jėgainių tinklų plėtojimas, atsižvelgiant į 
kiekvieno jūros baseino atsinaujinančiųjų 
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išteklių energijos potencialą, aplinkos 
apsaugą ir kitus jūros naudojimo būdus;

_________________ _________________
30 Komunikatas dėl jūrų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos strategijos.

30 Komunikatas dėl jūrų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos strategijos.

Or. en

Pakeitimas 335
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) be to, kad pasiektų Sąjungos 
2030 m. ir 2050 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslus ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Europa turi gerokai 
padidinti elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių. Esamos elektros 
energijos perdavimo ir kaupimo 
infrastruktūros kategorijos yra labai 
svarbios siekiant į elektros tinklą integruoti 
gerokai padidėjusią elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių. Be to, 
tam reikia didinti investicijas į jūrų 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją30. Taip 
pat reikėtų spręsti jūros ir sausumos 
elektros tinklų ilgalaikio planavimo ir 
plėtros koordinavimo klausimą. Visų 
pirma, planuojant jūros infrastruktūrą 
reikėtų pereiti nuo atskirų projektų 
vertinimu grindžiamo požiūrio prie 
koordinuoto visapusiško požiūrio, kuriuo 
būtų užtikrintas tvarus integruotų jūros 
jėgainių tinklų plėtojimas, atsižvelgiant į 
kiekvieno jūros baseino atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos potencialą, aplinkos 
apsaugą ir kitus jūros naudojimo būdus;

(18) be to, kad pasiektų Sąjungos 
2030 m. ir 2050 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslus ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Europa turi gerokai 
padidinti elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių. Esamos elektros 
energijos perdavimo ir kaupimo 
infrastruktūros kategorijos yra labai 
svarbios siekiant į elektros tinklą integruoti 
gerokai padidėjusią elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių. Be to, 
tam reikia didinti investicijas į jūrų 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją30. Taip 
pat reikėtų spręsti jūros ir sausumos 
elektros tinklų ilgalaikio planavimo ir 
plėtros koordinavimo klausimą, be kita ko, 
suderinant jūros jėgainių tinklų 
planavimo procesus su DMTPP vystymu. 
Visų pirma, planuojant jūros infrastruktūrą 
reikėtų pereiti nuo atskirų projektų 
vertinimu grindžiamo požiūrio prie 
koordinuoto visapusiško požiūrio, kuriuo 
būtų užtikrintas tvarus jūros jėgainių 
elektros tinklų plėtojimas, atsižvelgiant į 
kiekvieno jūros baseino atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos potencialą, aplinkos 
apsaugą ir kitus jūros naudojimo būdus;

_________________ _________________
30 Komunikatas dėl jūrų atsinaujinančiųjų 30 Komunikatas dėl jūrų atsinaujinančiųjų 
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išteklių energijos strategijos. išteklių energijos strategijos.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama įtraukti abu elektros energijos infrastruktūros jūroje tipus: 1) integruotą 
infrastruktūrą, atliekančią dvejopą sujungimo ir perdavimo funkciją, vadinamuosius 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros jėgainių tinklus, ir 2) neintegruotą (radialinį) jūros 
jėgainių tinklą, sudarytą iš su elektros energijos sistema sujungtų perdavimo linijų.

Pakeitimas 336
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) atitinkamoms valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė įvertinti 
gretimų jūros baseinų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos tinklų naudą ir sąnaudas 
ir atlikti preliminarią sąnaudų pasidalijimo 
analizę jūros baseino lygmeniu, kad būtų 
paremti bendri politiniai įsipareigojimai 
plėtoti jūrų atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją jūros baseine. Todėl Komisija 
turėtų parengti vienodus integruotos jūros 
jėgainių tinklo plėtros planų diegimo 
sąnaudų ir naudos bei sąnaudų pasidalijimo 
metodikos principus, kurie turėtų suteikti 
valstybėms narėms galimybę atlikti 
tinkamą vertinimą;

(19) atitinkamoms valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė įvertinti 
gretimų jūros baseinų atsinaujinančiųjų 
išteklių elektros energijos tinklų naudą ir 
sąnaudas ir atlikti preliminarią sąnaudų 
pasidalijimo analizę jūros baseino 
lygmeniu, kad būtų paremti bendri 
politiniai įsipareigojimai plėtoti jūrų 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją jūros 
baseine. Todėl Komisija turėtų parengti 
vienodus integruotos jūros jėgainių tinklo 
plėtros planų diegimo sąnaudų ir naudos 
bei sąnaudų pasidalijimo metodikos 
principus, kurie turėtų suteikti valstybėms 
narėms galimybę atlikti tinkamą vertinimą;

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama įtraukti abu elektros energijos infrastruktūros jūroje tipus: 1) integruotą 
infrastruktūrą, atliekančią dvejopą sujungimo ir perdavimo funkciją, vadinamuosius 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros jėgainių tinklus, ir 2) neintegruotą (radialinį) jūros 
jėgainių tinklą, sudarytą iš su elektros energijos sistema sujungtų perdavimo linijų.

Pakeitimas 337
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Antoni Comín i Oliveres

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 – 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;

(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 kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip iki 2050 m. Reikia daugiau 
tikrinimo, visų pirma apibrėžiant ateities 
scenarijus, nustatant ilgalaikes 
infrastruktūros spragas bei trūkumus ir 
vertinant atskirus projektus, kad būtų 
padidintas pasitikėjimas procesu. Todėl 
reikalinga nepriklausoma praktinė patirtis 
ir patvirtinimas, visų pirma naujai 
įsteigtai institucijai – Energetikos 
infrastruktūros tarybai (angl. EIC). Be to, 
turėtų būti sustiprintas kitų 
suinteresuotųjų subjektų ir rinkos dalyvių 
vaidmuo paklausos atžvilgiu. 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. Agentūra turėtų 
vykdyti konsultacijų procesą, kuriame 
dalyvautų Komisija, valstybės narės ir, kai 
taikytina, vietos valdžia, taip pat EIC. 
Agentūra taip pat turėtų įgyvendinti 
principą „pirmiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“ ir užtikrinti, kad 
scenarijais būtų siekiama poveikio 
klimatui neutralumo tikslo. EIC turėtų 
patvirtinti dešimties metų tinklo plėtros 
planą; 
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_________________ _________________
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).

Or. en

Pakeitimas 338
Nikolaj Villumsen

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 – 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) 

(20) remiantis visos Sąjungos dešimties 
metų tinklo plėtros plano rengimo procesu, 
buvo nustatomi elektros energijos ir dujų 
kategorijų bendro intereso projektai. Vis 
dėlto reikalinga plačių užmojų ir pokyčius 
lemianti ilgalaikė vizija, kad būtų 
užtikrinta, jog bus priimtos į ateitį 
orientuotos metodikos ir scenarijai, kad 
būtų pasieki 2030 m. klimato tikslai ir 
poveikio klimatui neutralumo tikslas kuo 
greičiau ir ne vėliau kaip iki 2050 m., taip 
pat 2040 m. jūrų energijos plėtojimo 
tikslai. Reikia daugiau tikrinimo, visų 
pirma apibrėžiant ateities scenarijus, 
nustatant ilgalaikes infrastruktūros spragas 
bei trūkumus ir vertinant atskirus 
projektus, kad būtų padidintas 
pasitikėjimas procesu. Todėl reikalinga 
nepriklausoma praktinė patirtis ir 
patvirtinimas. Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrai 
(toliau – Agentūra) ir Komisijai turėtų tekti 
svarbesnis vaidmuo šiame procese, be kita 
ko, rengiant visos Sąjungos dešimties metų 
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Nr. 715/200932; tinklo plėtros planą pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2019/94331 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/200932;

_________________ _________________
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).

Or. en

Pakeitimas 339
Danilo Oscar Lancini

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 – Agentūra) ir Komisijai 
turėtų tekti svarbesnis vaidmuo šiame 
procese, be kita ko, rengiant visos 

(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 
reikalingas nepriklausomas patvirtinimas. 
Turėtų būti stiprinamas konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais subjektais procesas. 
Rengdami scenarijus, ENTSO-E ir 
ENTSO-G savo konsultacijų tikslais 
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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;

sudaro Suinteresuotųjų subjektų forumą, 
į kurį įtraukiamos visos atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams 
atstovaujančios organizacijos, įskaitant 
ES SSO subjektą, ir atitinkami vandenilio 
sektoriaus suinteresuotieji subjektai. 
Europos Komisija ir ACER taip pat bus 
kviečiami kaip stebėtojai;

_________________
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).

Or. en

Pakeitimas 340
Michal Wiezik

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 

(20) Nors Europos elektros energijos ir 
dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas 
(ENTSO) ir perdavimo sistemos 
operatoriai šiame procese turėjo atlikti 
svarbų vaidmenį rengiant visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planą, reikia 
daugiau tikrinimo, visų pirma apibrėžiant 
ateities scenarijus, nustatant ilgalaikes 
infrastruktūros spragas bei trūkumus ir 
vertinant atskirus projektus, kad būtų 
padidintas pasitikėjimas procesu, taip pat 
didinant kitų suinteresuotųjų subjektų, 
nepriklausomų ekspertų ir rinkos dalyvių 
vaidmenį paklausos atžvilgiu. Todėl dėl 
nepriklausomo patvirtinimo jiems, taip pat 
Energetikos reguliavimo institucijų 
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reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (toliau – 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;

bendradarbiavimo agentūrai (toliau – 
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;

_________________ _________________
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).

Or. en

Pakeitimas 341
Anna Zalewska

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 

(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 svarbiausią vaidmenį, nes jie turi 
unikalios patirties modeliuojant ir 
rengiant scenarijus bei išmano valstybių 
narių infrastruktūros poreikius ir 
sunkumus, vis dėlto tikimasi daugiau 
tikrinimo, visų pirma apibrėžiant ateities 



AM\1230650LT.docx 91/320 PE692.694v01-00

LT

nepriklausomo patvirtinimo Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrai (toliau – 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;

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 – 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;

_________________ _________________
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).

Or. pl

Pakeitimas 342
Karin Karlsbro, Pascal Canfin

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 

(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 



PE692.694v01-00 92/320 AM\1230650LT.docx

LT

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 – 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;

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 – Agentūra), svarbiems 
suinteresuotiesiems subjektams, Europos 
Parlamentui 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;

_________________ _________________
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).

Or. en

Pakeitimas 343
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) svarbu užtikrinti, kad bendro 
intereso projekto statusas būtų suteikiamas 
tik tiems infrastruktūros projektams, 
kuriems nėra tinkamų alternatyvių 
sprendimų. Šiuo tikslu, nustatant 
infrastruktūros spragas, bus laikomasi 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir pirmenybė bus teikiama 

(21) svarbu užtikrinti, kad bendro 
intereso projekto statusas būtų suteikiamas 
tik tiems infrastruktūros projektams, 
kuriems nėra tinkamų alternatyvių 
sprendimų. Šiuo tikslu, nustatant 
infrastruktūros spragas, bus laikomasi 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir pirmenybė bus teikiama 
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visiems atitinkamiems su infrastruktūra 
nesusijusiems sprendimams, kaip 
nustatytas spragas pašalinti. Be to, projekto 
įgyvendinimo etapu projektų rengėjai 
turėtų teikti aplinkos teisės aktų laikymosi 
ataskaitas ir įrodyti, kad projektai nedaro 
reikšmingos žalos aplinkai pagal 
Reglamento (ES) 2020/85233 17 straipsnį. 
Esamų bendro intereso projektų, kurie jau 
yra pakankamai parengti, atveju į tai bus 
atsižvelgta regioninėms grupėms atrenkant 
projektus, įtrauksimus į vėlesnį Sąjungos 
sąrašą;

visiems atitinkamiems su infrastruktūra 
nesusijusiems sprendimams, kaip 
nustatytas spragas pašalinti. Be to, projektų 
rengėjai turėtų įrodyti aplinkos teisės aktų 
laikymąsi ir tai, kad projektai nedaro 
reikšmingos žalos aplinkai pagal 
Reglamento (ES) 2020/85233 17 straipsnį, 
taip pat sudaryti sąlygas aplinkos aspektų 
įtraukimui ankstyvuoju etapu į projekto 
kūrimą. Esamų bendro intereso projektų, 
kurie jau yra pakankamai parengti, atveju į 
tai bus atsižvelgta regioninėms grupėms 
atrenkant projektus, įtrauksimus į vėlesnį 
Sąjungos sąrašą;

_________________ _________________
33 Reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 
2020 6 22, p. 13).

33 Reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 
2020 6 22, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 344
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) svarbu užtikrinti, kad bendro 
intereso projekto statusas būtų suteikiamas 
tik tiems infrastruktūros projektams, 
kuriems nėra tinkamų alternatyvių 
sprendimų. Šiuo tikslu, nustatant 
infrastruktūros spragas, bus laikomasi 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir pirmenybė bus teikiama 
visiems atitinkamiems su infrastruktūra 
nesusijusiems sprendimams, kaip 
nustatytas spragas pašalinti. Be to, 
projekto įgyvendinimo etapu projektų 
rengėjai turėtų teikti aplinkos teisės aktų 
laikymosi ataskaitas ir įrodyti, kad 
projektai nedaro reikšmingos žalos aplinkai 

(21) svarbu užtikrinti, kad bendro 
intereso projekto statusas būtų suteikiamas 
tik tiems infrastruktūros projektams, 
kuriems nėra tinkamų alternatyvių 
sprendimų. Šiuo tikslu, nustatant 
infrastruktūros spragas, bus laikomasi 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir pirmenybė bus teikiama 
visiems atitinkamiems su infrastruktūra 
nesusijusiems sprendimams, įskaitant 
paklausos mažinimą ir kitus lankstumo 
sprendimus, taip pat tuos, kuriuos teikia 
aktyvūs vartotojai32a, elektrifikuotas 
transporto priemones ir prie tinklo 
prijungtas saugyklas, kad būtų galima 
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pagal Reglamento (ES) 2020/85233 17 
straipsnį. Esamų bendro intereso projektų, 
kurie jau yra pakankamai parengti, atveju į 
tai bus atsižvelgta regioninėms grupėms 
atrenkant projektus, įtrauksimus į vėlesnį 
Sąjungos sąrašą;

pašalinti nustatytas spragas. Be to, 
projekto taikymo ir įgyvendinimo etapu 
projektų rengėjai turėtų teikti aplinkos 
teisės aktų laikymosi ataskaitas ir įrodyti, 
kad projektai nedaro reikšmingos žalos 
aplinkai pagal Reglamento (ES) 
2020/85233 17 straipsnį. Esamų bendro 
intereso projektų, kurie jau yra pakankamai 
parengti, atveju į tai bus atsižvelgta 
regioninėms grupėms atrenkant projektus, 
įtrauksimus į vėlesnį Sąjungos sąrašą;

_________________ _________________
32a 2019 m. birželio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/944 dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2012/27/ES 
(OL L 158, 2019 6 14, p. 125).

33 Reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 
2020 6 22, p. 13).

33 Reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 
2020 6 22, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Tikimasi, kad dėl pertraukiamo atsinaujinančiųjų išteklių energijos pajėgumų pobūdžio gali 
atsirasti tiek atsinaujinančiosios energijos nepakankamumas, tiek perteklius. Todėl aktyvūs 
klientai, paklausos valdymas ir sistemos lankstumas taps vis svarbesni. Tačiau pranešėjo 
siūlomas paklausos mažinimas nėra tikslingas sistemoje, kurioje plečiasi pertraukiamos 
gamybos pajėgumai.

Pakeitimas 345
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) svarbu užtikrinti, kad bendro 
intereso projekto statusas būtų suteikiamas 
tik tiems infrastruktūros projektams, 
kuriems nėra tinkamų alternatyvių 

(21) svarbu užtikrinti, kad bendro 
intereso projekto statusas būtų suteikiamas 
tik tiems infrastruktūros projektams, 
kuriems nėra tinkamų alternatyvių 
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sprendimų. Šiuo tikslu, nustatant 
infrastruktūros spragas, bus laikomasi 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir pirmenybė bus teikiama 
visiems atitinkamiems su infrastruktūra 
nesusijusiems sprendimams, kaip 
nustatytas spragas pašalinti. Be to, projekto 
įgyvendinimo etapu projektų rengėjai 
turėtų teikti aplinkos teisės aktų laikymosi 
ataskaitas ir įrodyti, kad projektai nedaro 
reikšmingos žalos aplinkai pagal 
Reglamento (ES) 2020/85233 17 straipsnį. 
Esamų bendro intereso projektų, kurie jau 
yra pakankamai parengti, atveju į tai bus 
atsižvelgta regioninėms grupėms atrenkant 
projektus, įtrauksimus į vėlesnį Sąjungos 
sąrašą;

sprendimų. Šiuo tikslu, nustatant 
infrastruktūros spragas, bus laikomasi 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ bei sistemos efektyvumo 
principo ir pirmenybė bus teikiama visiems 
atitinkamiems su infrastruktūra 
nesusijusiems sprendimams, kaip 
nustatytas spragas pašalinti. Be to, projekto 
įgyvendinimo etapu projektų rengėjai 
turėtų teikti aplinkos teisės aktų laikymosi 
ataskaitas ir įrodyti, kad projektai nedaro 
reikšmingos žalos aplinkai pagal 
Reglamento (ES) 2020/85233 17 straipsnį. 
Esamų bendro intereso projektų, kurie jau 
yra pakankamai parengti, atveju į tai bus 
atsižvelgta regioninėms grupėms atrenkant 
projektus, įtrauksimus į vėlesnį Sąjungos 
sąrašą;

_________________ _________________
33 Reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 
2020 6 22, p. 13).

33 Reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 
2020 6 22, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 346
Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) svarbu užtikrinti, kad bendro 
intereso projekto statusas būtų suteikiamas 
tik tiems infrastruktūros projektams, 
kuriems nėra tinkamų alternatyvių 
sprendimų. Šiuo tikslu, nustatant 
infrastruktūros spragas, bus laikomasi 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir pirmenybė bus teikiama 
visiems atitinkamiems su infrastruktūra 
nesusijusiems sprendimams, kaip 
nustatytas spragas pašalinti. Be to, projekto 

(21) svarbu užtikrinti, kad bendro 
intereso projekto statusas būtų suteikiamas 
tik tiems infrastruktūros projektams, 
kuriems nėra tinkamų alternatyvių 
sprendimų. Šiuo tikslu, nustatant 
infrastruktūros spragas, bus laikomasi 
principo „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir pirmenybė bus teikiama 
visiems atitinkamiems su infrastruktūra 
nesusijusiems sprendimams, kaip 
nustatytas spragas pašalinti. Be to, prieš 
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įgyvendinimo etapu projektų rengėjai 
turėtų teikti aplinkos teisės aktų laikymosi 
ataskaitas ir įrodyti, kad projektai nedaro 
reikšmingos žalos aplinkai pagal 
Reglamento (ES) 2020/85233 17 straipsnį. 
Esamų bendro intereso projektų, kurie jau 
yra pakankamai parengti, atveju į tai bus 
atsižvelgta regioninėms grupėms atrenkant 
projektus, įtrauksimus į vėlesnį Sąjungos 
sąrašą;

įgyvendinant projektą ir projekto 
įgyvendinimo etapu projektų rengėjai 
turėtų teikti aplinkos teisės aktų laikymosi 
ataskaitas ir įrodyti, kad projektai nedaro 
reikšmingos žalos aplinkai pagal 
Reglamento (ES) 2020/85233 17 straipsnį. 
Esamų bendro intereso projektų, kurie jau 
yra pakankamai parengti, atveju į tai bus 
atsižvelgta regioninėms grupėms atrenkant 
projektus, įtrauksimus į vėlesnį Sąjungos 
sąrašą;

_________________ _________________
33 Reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 
2020 6 22, p. 13).

33 Reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos 
tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 
2020 6 22, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 347
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Pascal Canfin, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) be to, tiek pat dėmesio reikėtų 
skirti lankstumui ir energijos kaupimo 
sprendimams, siekiant remti investicijas, 
kurios sudaro sąlygas tinklo stabilumui ir 
tolesnei atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių integracijai užtikrinti. 
Centralizuotas šilumos ir vėsumos 
tiekimas kartu su energijos kaupimu, 
kuris visapusiškai atitinka principą 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“, bus labai svarbūs energijos 
tinklo ypatumas atsižvelgiant į nepastovų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pobūdį ir tinklo stabilumo poreikį bei 
tiekimo saugumą;

Or. en
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Pakeitimas 348
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

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) 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, skirstymo ir 
kaupimo, atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklų, vandenilio 
perdavimo, skirstymo ir laikymo, 
elektrolizerių ir pažangiųjų elektros tinklų 
srityse. Be to, 2020 m. liepos 8 d. 
komunikate „Neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos stimuliavimas: ES 
energetikos sistemos integravimo 
strategija“, Komisija pabrėžė, kaip svarbu 
geriau integruoti šilumos tinklus ir 
įvertinti neišvengiamai sukuriamą 
perteklinę šilumą;

Or. en

Pakeitimas 349
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) po išsamių konsultacijų su visomis 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais 
subjektais Komisija nustatė 13 strateginių 
transeuropinės energetikos infrastruktūros 

(23) po išsamių konsultacijų su visomis 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais 
subjektais Komisija nustatė strateginius 
transeuropinės energetikos infrastruktūros 
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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;

prioritetus, 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, šilumos ir vėsumos tiekimo 
sistemų, vandenilio perdavimo ir laikymo, 
elektrolizerių ir pažangiųjų elektros tinklų 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 350
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

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) 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, skirstymo ir 
kaupimo, atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklų, vandenilio 
perdavimo, skirstymo ir laikymo, 
elektrolizerių, pažangiųjų elektros tinklų ir 
anglies dioksido transportavimo, 
surinkimo ir saugojimo srityse;

Or. en

Pakeitimas 351
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
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23 konstatuojamoji dalis

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) po išsamių konsultacijų su visomis 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais 
subjektais Komisija nustatė strateginius 
transeuropinės energetikos infrastruktūros 
prioritetus, 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, skirstymo ir 
kaupimo, atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklų, vandenilio 
perdavimo ir laikymo, elektrolizerių ir 
pažangiųjų elektros tinklų srityse;

Or. en

Pakeitimas 352
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

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) 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 ir pažangiųjų elektros tinklų srityse;

Or. en
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Pakeitimas 353
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

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) 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, pažangiųjų dujų tinklų, 
pažangiųjų elektros tinklų ir anglies 
dioksido transportavimo srityse;

Or. pl

Pakeitimas 354
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

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 

(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 
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jėgainių tinklų, vandenilio perdavimo ir 
laikymo, elektrolizerių, pažangiųjų dujų 
tinklų, pažangiųjų elektros tinklų ir anglies 
dioksido transportavimo srityse;

jėgainių tinklų, įskaitant vandenilį, 
vandenilio perdavimo ir laikymo, 
elektrolizerių, pažangiųjų dujų tinklų, 
pažangiųjų elektros tinklų ir anglies 
dioksido transportavimo srityse;

Or. en

Pakeitimas 355
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

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) 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 ir saugojimo 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 356
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) bendro intereso projektai turėtų 
atitikti bendrus, skaidrius ir objektyvius 

(24) bendro intereso projektai turėtų 
atitikti bendrus, skaidrius ir objektyvius 
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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;

kriterijus, atsižvelgiant į tai, kaip jie 
padeda siekti energetikos politikos tikslų. 
Kad projektai galėtų būti įtraukti į 
Sąjungos sąrašus, jie turėtų būti įtraukti į 
naujausią turimą visos Sąjungos dešimties 
metų tinklo plėtros planą. Kadangi 
vandenilio, anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo, transporto priemonių 
įkrovimo ir centralizuoto šilumos ir 
vėsumo tiekimo infrastruktūra šiuo metu 
nėra įtraukta į visos Sąjungos dešimties 
metų tinklo plėtros planą, šis reikalavimas 
šio tipo projektams turėtų būti taikomas tik 
nuo 2024 m. sausio 1 d. pagal šį 
reglamentą sudarytame antrame Sąjungos 
sąraše;

Or. en

Pakeitimas 357
Danilo Oscar Lancini

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 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 pradedant 
6-uoju BIP sąrašu;

Or. en
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Pakeitimas 358
Danilo Oscar Lancini

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 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 
2023 m. gruodžio 31 d. pagal šį reglamentą 
sudarytame antrame Sąjungos sąraše;

Or. en

Pakeitimas 359
Danilo Oscar Lancini

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 

(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, remiantis 
nacionalinėmis ir regioninėmis 
infrastruktūros perspektyvomis. Kadangi 
vandenilio infrastruktūra šiuo metu nėra 
įtraukta į visos Sąjungos dešimties metų 
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2024 m. sausio 1 d. pagal šį reglamentą 
sudarytame antrame Sąjungos sąraše;

tinklo plėtros planą, šis reikalavimas 
vandenilio projektams turėtų būti taikomas 
tik nuo 2024 m. sausio 1 d. pagal šį 
reglamentą sudarytame antrame Sąjungos 
sąraše;

Or. en

Pakeitimas 360
Michal Wiezik

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 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;

Or. en

Pakeitimas 361
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kas dvejus metus turėtų būti (26) kas dvejus metus turėtų būti 
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sudaromas naujas Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašas (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Jau įgyvendinti bendro intereso 
projektai arba projektai, nebeatitinkantys 
atitinkamų šiame reglamente nustatytų 
kriterijų ir reikalavimų, neturėtų būti 
įtraukiami į kitą Sąjungos sąrašą. Todėl 
esamiems bendro intereso projektams, 
kurie turi būti įtraukti į kitą Sąjungos 
sąrašą, turėtų būti taikoma tokia pati 
atrankos procedūra, vykdoma sudarant 
regioninius sąrašus ir Sąjungos sąrašą, 
kokia yra taikoma siūlomiems projektams. 
Tačiau dėl to atsirandanti administracinė 
našta turėtų būti kuo labiau sumažinta, 
pavyzdžiui, kiek įmanoma naudojantis 
anksčiau pateikta informacija ir 
atsižvelgiant į projektų vykdytojų metines 
ataskaitas. Todėl esamų bendro intereso 
projektų, kuriuos įgyvendinant padaryta 
didelė pažanga, įtraukimo į visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planą 
procesas turėtų būti supaprastintas;

sudaromas naujas Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašas (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Bendro intereso projektai, 
kuriems buvo suteiktas BIP statusas, 
turėtų išlikti BIP sąraše ketverius metus, 
siekiant sumažinti administracinę naštą ir 
suteikti užtikrintumą projektų 
vystytojams. Esamiems bendro intereso 
projektams, kurie turi būti įtraukti į kitą 
Sąjungos sąrašą, turėtų būti taikoma tokia 
pati atrankos procedūra, vykdoma sudarant 
regioninius sąrašus ir Sąjungos sąrašą, 
kokia yra taikoma siūlomiems projektams. 
Tačiau dėl to atsirandanti administracinė 
našta turėtų būti kuo labiau sumažinta, 
pavyzdžiui, kiek įmanoma naudojantis 
anksčiau pateikta informacija ir 
atsižvelgiant į projektų vykdytojų metines 
ataskaitas. Todėl esamų bendro intereso 
projektų, kuriuos įgyvendinant padaryta 
didelė pažanga, įtraukimo į visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planą 
procesas turėtų būti supaprastintas;

Or. en

Pakeitimas 362
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinami kuo greičiau ir turėtų būti 
nuodugniai stebimi ir vertinami, o projekto 
rengėjams turėtų tekti kuo mažesnė 
administracinė našta. Projektams, kuriuos 
įgyvendinant kyla ypatingų sunkumų, 
Komisija turėtų skirti Europos 
koordinatorius. Į konkrečių projektų 
įgyvendinimo pažangą ir su šiuo 
reglamentu susijusių pareigų vykdymą 
turėtų būti atsižvelgiama atrenkant 
atitinkamus į vėlesnius Sąjungos sąrašus 

(27) bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinami kuo greičiau ir turėtų būti 
nuodugniai stebimi ir vertinami, kartu 
nepakenkiant suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimui arba nepažeidžiant 
aplinkosaugos teisės aktų, o projekto 
rengėjams turėtų tekti kuo mažesnė 
administracinė našta. Projektams, kuriuos 
įgyvendinant kyla ypatingų sunkumų, 
Komisija turėtų skirti nepriklausomus 
Europos koordinatorius po atviro ir 
skaidraus proceso. Į konkrečių projektų 
įgyvendinimo pažangą ir su šiuo 
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įtrauktinus projektus; reglamentu susijusių pareigų vykdymą 
turėtų būti atsižvelgiama atrenkant 
atitinkamus į vėlesnius Sąjungos sąrašus 
įtrauktinus projektus;

Or. en

Pakeitimas 363
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinami kuo greičiau ir turėtų būti 
nuodugniai stebimi ir vertinami, o projekto 
rengėjams turėtų tekti kuo mažesnė 
administracinė našta. Projektams, kuriuos 
įgyvendinant kyla ypatingų sunkumų, 
Komisija turėtų skirti Europos 
koordinatorius. Į konkrečių projektų 
įgyvendinimo pažangą ir su šiuo 
reglamentu susijusių pareigų vykdymą 
turėtų būti atsižvelgiama atrenkant 
atitinkamus į vėlesnius Sąjungos sąrašus 
įtrauktinus projektus;

(27) bendro intereso projektai turėtų būti 
įgyvendinami kuo greičiau ir turėtų būti 
nuodugniai stebimi ir vertinami, o projekto 
rengėjams turėtų tekti kuo mažesnė 
administracinė našta. Projektams, kuriuos 
įgyvendinant kyla ypatingų sunkumų arba 
atsiranda vėlavimų, Komisija turėtų skirti 
Europos koordinatorius. Į konkrečių 
projektų įgyvendinimo pažangą ir su šiuo 
reglamentu susijusių pareigų vykdymą 
turėtų būti atsižvelgiama atrenkant 
atitinkamus į vėlesnius Sąjungos sąrašus 
įtrauktinus projektus;

Or. en

Pakeitimas 364
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Sąjungos bendro intereso projektų 
energetikos, transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros srityse planavimas ir 
įgyvendinimas turėtų būti koordinuojami, 
siekiant sukurti sąveiką, kai tai apskritai 
įmanoma ekonominiu, techniniu, aplinkos, 

(29) Sąjungos bendro intereso projektų 
energetikos, transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros srityse planavimas ir 
įgyvendinimas turėtų būti koordinuojami, 
siekiant sukurti sąveiką, kai tai apskritai 
įmanoma ekonominiu, techniniu, aplinkos, 
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klimato ar teritorijų planavimo požiūriu ir 
tinkamai atsižvelgiant į atitinkamus saugos 
aspektus. Todėl planuojant įvairius 
Europos tinklus turėtų būti galima teikti 
pirmenybę transporto, ryšių ir energetikos 
tinklų integravimui, siekiant užtikrinti, kad 
būtų užimama kuo mažiau žemės, kartu, 
kai įmanoma, užtikrinant, kad esami ar 
nebenaudojami maršrutai būtų naudojami 
pakartotinai, siekiant kuo labiau sumažinti 
bet kokį neigiamą socialinį, ekonominį, 
finansinį poveikį ir neigiamą poveikį 
aplinkai bei klimatui;

klimato ar teritorijų planavimo požiūriu ir 
tinkamai atsižvelgiant į atitinkamus saugos 
aspektus. Todėl planuojant įvairius 
Europos tinklus ir sudarant BIP sąrašą 
turėtų būti galima teikti pirmenybę 
transporto, ryšių ir energetikos tinklų 
integravimui, siekiant užtikrinti, kad būtų 
užimama kuo mažiau žemės, kartu, kai 
įmanoma, užtikrinant, kad esami ar 
nebenaudojami maršrutai būtų naudojami 
pakartotinai, siekiant kuo labiau sumažinti 
bet kokį neigiamą socialinį, ekonominį, 
finansinį poveikį ir neigiamą poveikį 
aplinkai bei klimatui. Be to, pirmenybė 
turėtų būti teikiama bendro intereso 
projektams, kuriais galima įrodyti TEN-E 
ir TEN-T tinklų sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 365
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) pagreitinti procesai gali būti 
ekonomiškai neproduktyvūs rengiant 
projektus, o suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant pilietinę visuomenę 
ir vietos valdžios institucijas, turėtų būti 
suteikta teisė apskųsti pagreitintus 
procesus. Todėl, siekiant užtikrinti 
projektų sėkmę ir apriboti skundų skaičių, 
labai svarbu teikti informaciją ir 
konsultuotis su suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant pilietinę visuomenę. 
Reikėtų visapusiškai atsižvelgti į 
suinteresuotųjų subjektų nuomonę;

Or. en

Pakeitimas 366
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Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) pagreitinti procesai gali būti 
ekonomiškai neproduktyvūs rengiant 
projektus, o suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant pilietinę visuomenę, 
turėtų būti suteikta teisė apskųsti 
pagreitintus procesus. Siekiant užtikrinti 
projektų sėkmę ir apriboti skundų skaičių, 
labai svarbu teikti informaciją ir 
konsultuotis su suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant pilietinę visuomenę. 
Reikėtų visapusiškai atsižvelgti į 
suinteresuotųjų subjektų nuomonę;

Or. en

Pakeitimas 367
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant sumažinti sudėtingumą, 
padidinti veiksmingumą bei skaidrumą ir 
padėti stiprinti valstybių narių 
bendradarbiavimą, reikėtų įsteigti 
kompetentingą instituciją ar institucijas, 
integruojančias arba koordinuojančias 
visus leidimų išdavimo procesus (vieno 
langelio principas);

(32) siekiant sumažinti sudėtingumą, 
padidinti veiksmingumą bei skaidrumą ir 
padėti stiprinti valstybių narių 
bendradarbiavimą, reikėtų įsteigti 
kompetentingą instituciją ar institucijas, 
integruojančias arba koordinuojančias 
visus leidimų išdavimo procesus (vieno 
langelio principas), taip pat BIP išimties 
režimą, kuris viename projekte apima 
įvairių vamzdynų panaudojimą ir 
skirtingus energijos šaltinius (vandenilis / 
anglies dioksidas);

Or. en
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Pakeitimas 368
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Irena Joveva

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant supaprastinti ir paspartinti 
leidimų naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklus išdavimo 
procesą, aplink konkretų jūrų baseiną 
esančios valstybės narės, atsižvelgdamos į 
regioninius ypatumus ir geografiją, turėtų 
sukurti unikalius kontaktinius centrus, 
vadinamąjį vieno langelio principu 
veikiantį jūros jėgainių klausimų centrą, 
kad būtų palengvintas ir koordinuojamas 
leidimų tokiems projektams išdavimo 
procesas. Be to, pritaikius vieno langelio 
principą kiekvienam jūros baseinui, skirtą 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklams, turėtų sumažėti 
sudėtingumas, padidėti veiksmingumas ir 
pagreitėti leidimų išdavimo procesas, 
susijęs su jūroje esančiais perdavimo 
įrenginiais, dažnai patenkančiais į daugelį 
jurisdikcijų;

(33) siekiant supaprastinti ir paspartinti 
leidimų naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklus išdavimo 
procesą, aplink konkretų jūrų baseiną 
esančios valstybės narės, atsižvelgdamos į 
regioninius ypatumus ir geografiją, turėtų 
stengtis suderinti atitinkamus teisės aktus 
ir procedūras sukurti vieną unikalų 
kontaktinį centrą, vadinamąjį vieno 
langelio principu veikiantį jūros jėgainių 
klausimų centrą, kad būtų palengvintos, 
integruotos ir koordinuojamos visos 
leidimų tokiems projektams išdavimo 
procedūros. Be to, pritaikius vieno langelio 
principą kiekvienam jūros baseinui, skirtą 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklams, turėtų sumažėti 
sudėtingumas, padidėti veiksmingumas ir 
pagreitėti leidimų išdavimo procesas, 
susijęs su jūroje esančiais perdavimo 
įrenginiais, dažnai patenkančiais į daugelį 
jurisdikcijų; Jis atitinkamų nacionalinių 
valstybių narių vardu koordinuotai, 
bendradarbiaudama ir integruotai priima 
išsamius sprendimus dėl šių projektų;

Or. en

Pagrindimas

Jūrų vieno langelio principas turėtų būti taikomas griežčiau, siekiant paspartinti leidimų 
išdavimo procedūras.

Pakeitimas 369
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant supaprastinti ir paspartinti 
leidimų naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklus išdavimo 
procesą, aplink konkretų jūrų baseiną 
esančios valstybės narės, atsižvelgdamos į 
regioninius ypatumus ir geografiją, turėtų 
sukurti unikalius kontaktinius centrus, 
vadinamąjį vieno langelio principu 
veikiantį jūros jėgainių klausimų centrą, 
kad būtų palengvintas ir koordinuojamas 
leidimų tokiems projektams išdavimo 
procesas. Be to, pritaikius vieno langelio 
principą kiekvienam jūros baseinui, skirtą 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklams, turėtų sumažėti 
sudėtingumas, padidėti veiksmingumas ir 
pagreitėti leidimų išdavimo procesas, 
susijęs su jūroje esančiais perdavimo 
įrenginiais, dažnai patenkančiais į daugelį 
jurisdikcijų;

(33) siekiant supaprastinti ir paspartinti 
leidimų naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos jūros jėgainių tinklus 
išdavimo procesą, aplink konkretų jūrų 
baseiną esančios valstybės narės, 
atsižvelgdamos į regioninius ypatumus ir 
geografiją, turėtų sukurti unikalius 
kontaktinius centrus, vadinamąjį vieno 
langelio principu veikiantį jūros jėgainių 
klausimų centrą, kad būtų palengvintas ir 
koordinuojamas leidimų tokiems 
projektams išdavimo procesas. Be to, 
pritaikius vieno langelio principą 
kiekvienam jūros baseinui, skirtą 
atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos 
jūros jėgainių tinklams, turėtų sumažėti 
sudėtingumas, padidėti veiksmingumas ir 
pagreitėti leidimų išdavimo procesas, 
susijęs su jūroje esančiais perdavimo 
įrenginiais, dažnai patenkančiais į daugelį 
jurisdikcijų;

Or. pl

Pakeitimas 370
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) svarbu supaprastinti ir patobulinti 
leidimų išdavimo procesą, kiek įmanoma, 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą, nacionalinę kompetenciją ir 
naujos infrastruktūros objektų statybos 
procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad būtina 
skubiai plėtoti energetikos infrastruktūrą, 
supaprastinant leidimų išdavimo procesą 
turėtų būti nustatytas aiškus terminas, per 
kurį atitinkamos valdžios institucijos turi 
priimti sprendimą dėl projekto objektų 
statybos. Tas terminas turėtų paskatinti 
veiksmingiau apibrėžti ir vykdyti 

(36) svarbu supaprastinti ir patobulinti 
leidimų išdavimo procesą, kiek įmanoma, 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą, nacionalinę kompetenciją ir 
naujos infrastruktūros objektų statybos 
procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad būtina 
skubiai plėtoti energetikos infrastruktūrą 
arba alternatyvius sprendimus, 
supaprastinant leidimų išdavimo procesą 
turėtų būti nustatytas aiškus terminas, per 
kurį atitinkamos valdžios institucijos turi 
priimti sprendimą dėl projekto. Tai 
jokiomis aplinkybėmis neturėtų kelti 
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procedūras ir jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų kelti pavojaus aukštiems aplinkos 
apsaugos standartams pagal aplinkos 
apsaugos teisės aktus ir visuomenės 
dalyvavimui. Šiame reglamente turėtų būti 
nustatyti ilgiausi leidžiami terminai, tačiau 
valstybės narės, kai įmanoma, gali siekti 
projektus įgyvendinti per trumpesnius 
terminus, visų pirma tokius projektus kaip 
pažangieji tinklai, kuriems gali nereikėti 
sudėtingų leidimų išdavimo procesų, kokių 
reikia perdavimo infrastruktūros atveju. 
Kompetentingos institucijos turėtų būti 
atsakingos už tai, kad būtų laikomasi 
terminų;

pavojaus aukštiems aplinkos apsaugos 
standartams pagal aplinkos apsaugos teisės 
aktus ir turėtų būti skiriama pakankamai 
laiko suinteresuotai visuomenei pasirengti 
ir veiksmingai dalyvauti priimant 
sprendimus. Šiame reglamente turėtų būti 
nustatyti ilgiausi leidžiami terminai, tačiau 
valstybės narės, kai įmanoma, gali siekti 
projektus įgyvendinti per trumpesnius 
terminus, visų pirma tokius projektus kaip 
pažangieji tinklai, kuriems gali nereikėti 
sudėtingų leidimų išdavimo procesų, kokių 
reikia perdavimo infrastruktūros atveju. 
Kompetentingos institucijos turėtų būti 
atsakingos už tai, kad būtų laikomasi 
terminų;

Or. en

Pakeitimas 371
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) svarbu supaprastinti ir patobulinti 
leidimų išdavimo procesą, kiek įmanoma, 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą, nacionalinę kompetenciją ir 
naujos infrastruktūros objektų statybos 
procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad būtina 
skubiai plėtoti energetikos infrastruktūrą, 
supaprastinant leidimų išdavimo procesą 
turėtų būti nustatytas aiškus terminas, per 
kurį atitinkamos valdžios institucijos turi 
priimti sprendimą dėl projekto objektų 
statybos. Tas terminas turėtų paskatinti 
veiksmingiau apibrėžti ir vykdyti 
procedūras ir jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų kelti pavojaus aukštiems aplinkos 
apsaugos standartams pagal aplinkos 
apsaugos teisės aktus ir visuomenės 
dalyvavimui. Šiame reglamente turėtų būti 
nustatyti ilgiausi leidžiami terminai, tačiau 
valstybės narės, kai įmanoma, gali siekti 

(36) svarbu supaprastinti ir patobulinti 
leidimų išdavimo procesą, kiek įmanoma, 
deramai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą, nacionalinę kompetenciją ir 
naujos infrastruktūros procedūras. 
Atsižvelgiant į tai, kad būtina skubiai 
plėtoti energetikos infrastruktūrą, 
supaprastinant leidimų išdavimo procesą 
turėtų būti nustatytas aiškus terminas, per 
kurį atitinkamos valdžios institucijos turi 
priimti sprendimą dėl projekto. Tas 
terminas turėtų paskatinti veiksmingiau 
apibrėžti ir vykdyti procedūras ir jokiomis 
aplinkybėmis neturėtų kelti pavojaus 
aukštiems aplinkos apsaugos standartams 
pagal aplinkos apsaugos teisės aktus ir 
visuomenės dalyvavimui. Šiame 
reglamente turėtų būti nustatyti ilgiausi 
leidžiami terminai, tačiau valstybės narės, 
kai įmanoma, gali siekti projektus 
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projektus įgyvendinti per trumpesnius 
terminus, visų pirma tokius projektus kaip 
pažangieji tinklai, kuriems gali nereikėti 
sudėtingų leidimų išdavimo procesų, kokių 
reikia perdavimo infrastruktūros atveju. 
Kompetentingos institucijos turėtų būti 
atsakingos už tai, kad būtų laikomasi 
terminų;

įgyvendinti per trumpesnius terminus, visų 
pirma tokius projektus kaip pažangieji 
tinklai, kuriems gali nereikėti sudėtingų 
leidimų išdavimo procesų, kokių reikia 
perdavimo infrastruktūros atveju. 
Kompetentingos institucijos turėtų būti 
atsakingos už tai, kad būtų laikomasi 
terminų;

Or. en

Pakeitimas 372
Nikolaj Villumsen

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 (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;

(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 
plėtra. Ši sąnaudų ir naudos analizė 
turėtų apimti viso projekto įgyvendinimo 
metu išmetamą teršalų kiekį, taip pat kitus 
tvarumo kriterijus, susijusius su tvaraus 
naudojimo tikslais ir išteklių, įskaitant 
vandenį, apsauga, atliekų tvarkymu ir 
didesniu žaliavų ir antrinių medžiagų 
naudojimu, taršos prevenciją ir kontrolę, 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
apsaugą ir atkūrimą, taip pat atsižvelgiant 
į oro kokybę. Siekiant užtikrinti kartų 
teisingumą, sąnaudų ir naudos analizė 
taip pat turėtų apimti poveikį būsimoms 
kartoms. Atliekant tą analizę galima 
atsižvelgti į rodiklius ir atitinkamas 
pamatines vertes, siekiant palyginti 
investicines vieneto sąnaudas;

Or. en
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Pakeitimas 373
Karin Karlsbro, Pascal Canfin

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 
(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;

(39) diskusija dėl tinkamo sąnaudų 
paskirstymo turėtų būti grindžiama 
infrastruktūros projekto gyvavimo ciklo 
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 (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;

Or. en

Pakeitimas 374
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Pascal Canfin, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) vis labiau integruota energijos 
rinka taip pat pakeis poreikį, susijusį su 
fiziniu tarpvalstybinių infrastruktūros 
projektų pėdsaku, siekiant prisidėti prie 
TEN-E ramsčių, pvz., tvarumo arba 
tiekimo saugumo. Nors vis dar reikės 
tarpvalstybinės infrastruktūros, taip pat 
reikės įgyvendinti vietos projektus, kurie 
turės teigiamą poveikį visam Sąjungos 



PE692.694v01-00 114/320 AM\1230650LT.docx

LT

elektros tinklui, pvz., elektrolizeriams, 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklams 
arba tam tikrų pajėgumų energijos 
saugojimo infrastruktūrai ir įgyvendinimo 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
galimybei;

Or. en

Pakeitimas 375
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) energijos vidaus rinkos teisės 
aktuose reikalaujama, kad prieigos prie 
tinklų tarifai suteiktų tinkamas paskatas 
investicijoms. Tačiau tikėtina, kad kelių 
rūšių bendro intereso projektai turės išorinį 
poveikį, kuris galbūt nebus visapusiškai 
juntamas ir kompensuojamas taikant 
įprastą tarifų sistemą. Taikydamos 
energijos vidaus rinkos teisės aktus, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
užtikrinti stabilią ir nuspėjamą reguliavimo 
ir finansinę sistemą su paskatomis bendro 
intereso projektams, įskaitant ilgalaikes 
paskatas, kurios būtų proporcingos 
konkrečiai su projektu susijusiai rizikai. 
Tai visų pirma turėtų būti taikoma 
tarpvalstybiniams projektams, 
novatoriškoms elektros energijos 
perdavimo technologijoms, sudarančioms 
sąlygas dideliu mastu integruoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
paskirstytuosius energijos išteklius arba 
reguliavimą apkrova į sujungtus tinklus, ir 
energetikos technologijų bei 
skaitmeninimo projektams, kuriems gali 
kilti didesnė rizika nei panašiems 
projektams, vykdomiems vienoje 
valstybėje narėje, arba kurie žada didesnę 
naudą Sąjungai. Be to, projektų, kurių 
veiklos išlaidos didelės, atveju taip pat 

(41) energijos vidaus rinkos teisės 
aktuose reikalaujama, kad prieigos prie 
tinklų tarifai suteiktų tinkamas paskatas 
investicijoms. Tačiau tikėtina, kad kelių 
rūšių bendro intereso projektai turės išorinį 
poveikį, kuris galbūt nebus visapusiškai 
juntamas ir kompensuojamas taikant 
įprastą tarifų sistemą. Taikydamos 
energijos vidaus rinkos teisės aktus, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
užtikrinti stabilią ir nuspėjamą reguliavimo 
ir finansinę sistemą su paskatomis bendro 
intereso projektams, įskaitant ilgalaikes 
paskatas, kurios būtų proporcingos 
konkrečiai su projektu susijusiai rizikai. 
Tai visų pirma turėtų būti taikoma 
tarpvalstybiniams projektams, 
novatoriškoms elektros energijos 
perdavimo technologijoms, sudarančioms 
sąlygas dideliu mastu integruoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
paskirstytuosius energijos išteklius arba 
reguliavimą apkrova į sujungtus tinklus, ir 
energetikos technologijų bei 
skaitmeninimo, taip pat šilumos ir 
vėsumos tiekimo tinklų projektams, 
kuriems gali kilti didesnė rizika nei 
panašiems projektams, vykdomiems 
vienoje valstybėje narėje, arba kurie žada 
didesnę naudą Sąjungai. Be to, projektų, 
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turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
tinkamomis investicijų paskatomis. Visų 
pirma tikėtina, kad atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos jūros jėgainių tinklams, 
kuriais užtikrinamas dvejopas elektros 
energijos jungiamųjų linijų funkcionalumas 
ir jungiami atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamybos jūroje projektai, kyla 
didesnė rizika nei panašiems sausumos 
infrastruktūros projektams dėl jų esminio 
prijungimo prie elektros energijos gamybos 
įrenginių, dėl kurių kyla reguliavimo 
rizika, finansavimo rizika, pavyzdžiui, 
numatomų investicijų poreikio, rinkos 
rizika ir rizika, susijusi su naujų 
novatoriškų technologijų naudojimu;

kurių veiklos išlaidos didelės, atveju taip 
pat turėtų būti suteikta galimybė 
pasinaudoti tinkamomis investicijų 
paskatomis. Visų pirma tikėtina, kad 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklams, kuriais užtikrinamas 
dvejopas elektros energijos jungiamųjų 
linijų funkcionalumas ir jungiami 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos jūroje projektai, kyla didesnė 
rizika nei panašiems sausumos 
infrastruktūros projektams dėl jų esminio 
prijungimo prie elektros energijos gamybos 
įrenginių, dėl kurių kyla reguliavimo 
rizika, finansavimo rizika, pavyzdžiui, 
numatomų investicijų poreikio, rinkos 
rizika ir rizika, susijusi su naujų 
novatoriškų technologijų naudojimu;

Or. en

Pakeitimas 376
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) energijos vidaus rinkos teisės 
aktuose reikalaujama, kad prieigos prie 
tinklų tarifai suteiktų tinkamas paskatas 
investicijoms. Tačiau tikėtina, kad kelių 
rūšių bendro intereso projektai turės išorinį 
poveikį, kuris galbūt nebus visapusiškai 
juntamas ir kompensuojamas taikant 
įprastą tarifų sistemą. Taikydamos 
energijos vidaus rinkos teisės aktus, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
užtikrinti stabilią ir nuspėjamą reguliavimo 
ir finansinę sistemą su paskatomis bendro 
intereso projektams, įskaitant ilgalaikes 
paskatas, kurios būtų proporcingos 
konkrečiai su projektu susijusiai rizikai. 
Tai visų pirma turėtų būti taikoma 
tarpvalstybiniams projektams, 
novatoriškoms elektros energijos 

(41) energijos vidaus rinkos teisės 
aktuose reikalaujama, kad prieigos prie 
tinklų tarifai suteiktų tinkamas paskatas 
investicijoms. Tačiau tikėtina, kad kelių 
rūšių bendro intereso projektai turės išorinį 
poveikį, kuris galbūt nebus visapusiškai 
juntamas ir kompensuojamas taikant 
įprastą tarifų sistemą. Taikydamos 
energijos vidaus rinkos teisės aktus, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų 
užtikrinti stabilią ir nuspėjamą reguliavimo 
ir finansinę sistemą su paskatomis bendro 
intereso projektams, įskaitant ilgalaikes 
paskatas, kurios būtų proporcingos 
konkrečiai su projektu susijusiai rizikai. 
Tai visų pirma turėtų būti taikoma 
tarpvalstybiniams projektams, 
novatoriškoms elektros energijos 
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perdavimo technologijoms, sudarančioms 
sąlygas dideliu mastu integruoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, 
paskirstytuosius energijos išteklius arba 
reguliavimą apkrova į sujungtus tinklus, ir 
energetikos technologijų bei 
skaitmeninimo projektams, kuriems gali 
kilti didesnė rizika nei panašiems 
projektams, vykdomiems vienoje 
valstybėje narėje, arba kurie žada didesnę 
naudą Sąjungai. Be to, projektų, kurių 
veiklos išlaidos didelės, atveju taip pat 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
tinkamomis investicijų paskatomis. Visų 
pirma tikėtina, kad atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos jūros jėgainių tinklams, 
kuriais užtikrinamas dvejopas elektros 
energijos jungiamųjų linijų funkcionalumas 
ir jungiami atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamybos jūroje projektai, kyla 
didesnė rizika nei panašiems sausumos 
infrastruktūros projektams dėl jų esminio 
prijungimo prie elektros energijos gamybos 
įrenginių, dėl kurių kyla reguliavimo 
rizika, finansavimo rizika, pavyzdžiui, 
numatomų investicijų poreikio, rinkos 
rizika ir rizika, susijusi su naujų 
novatoriškų technologijų naudojimu;

perdavimo technologijoms, sudarančioms 
sąlygas dideliu mastu integruoti 
atsinaujinančiųjų išteklių ir iškastinio kuro 
sudėtyje neturinčią energiją, 
paskirstytuosius energijos išteklius arba 
reguliavimą apkrova į sujungtus tinklus, ir 
energetikos technologijų bei 
skaitmeninimo projektams, kuriems gali 
kilti didesnė rizika nei panašiems 
projektams, vykdomiems vienoje 
valstybėje narėje, arba kurie žada didesnę 
naudą Sąjungai. Be to, projektų, kurių 
veiklos išlaidos didelės, atveju taip pat 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
tinkamomis investicijų paskatomis. Visų 
pirma tikėtina, kad atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos jūros jėgainių tinklams, 
kuriais užtikrinamas dvejopas elektros 
energijos jungiamųjų linijų funkcionalumas 
ir jungiami atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamybos jūroje projektai, kyla 
didesnė rizika nei panašiems sausumos 
infrastruktūros projektams dėl jų esminio 
prijungimo prie elektros energijos gamybos 
įrenginių, dėl kurių kyla reguliavimo 
rizika, finansavimo rizika, pavyzdžiui, 
numatomų investicijų poreikio, rinkos 
rizika ir rizika, susijusi su naujų 
novatoriškų technologijų naudojimu;

Or. en

Pakeitimas 377
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) valstybės narės, kurios šiuo metu 
nepriskiria didžiausios galimos 
nacionalinės svarbos energetikos 
infrastruktūros projektams vykdydamos 
leidimų išdavimo procesą, turėtų būti 
skatinamos apsvarstyti galimybę nustatyti 
tokią didelę nacionalinę svarbą, visų 

Išbraukta.
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pirma įvertinant, ar tai lems greitesnį 
leidimų išdavimo procesą;

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų būti raginamos turėti procedūrinius sprendimus, kurie būtų 
veiksmingiausi atsižvelgiant į jų esamą teisinę tvarką ir specifiškumą.

Pakeitimas 378
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) valstybės narės, kurios šiuo metu 
nėra nustačiusios paspartintų arba skubių 
teisminių procedūrų, taikomų energetikos 
infrastruktūros projektams, turėtų būti 
skatinamos apsvarstyti galimybę pradėti 
taikyti tokias procedūras, visų pirma 
įvertinant, ar tai leistų greičiau 
įgyvendinti tokius projektus;

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų būti raginamos turėti procedūrinius sprendimus, kurie būtų 
veiksmingiausi atsižvelgiant į jų esamą teisinę tvarką ir specifiškumą.

Pakeitimas 379
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) bendro intereso projektai turėtų būti 
laikomi atitinkančiais reikalavimus gauti 
Sąjungos finansinę pagalbą tyrimams ir, 
esant tam tikroms sąlygoms, darbams 

(46) bendro intereso projektai turėtų būti 
laikomi atitinkančiais reikalavimus gauti 
Sąjungos finansinę pagalbą tyrimams ir 
darbams pagal Reglamentą (ES)... [dėl 
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pagal Reglamentą (ES)... [dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
(pasiūlymas COM(2018) 438)], teikiamą 
dotacijomis arba naujoviškomis 
finansinėmis priemonėmis, siekiant 
užtikrinti, kad būtų galima teikti specialiai 
pritaikytą paramą tiems bendro intereso 
projektams, kurie nėra perspektyvūs pagal 
esamą reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas. Svarbu išvengti bet kokių 
konkurencijos iškraipymų, ypač tarp 
projektų, kuriais prisidedama prie to paties 
Sąjungos prioritetinio koridoriaus kūrimo. 
Tokia finansine pagalba turėtų būti 
užtikrinta būtina sąveika su struktūriniais 
fondais, siekiant finansuoti pažangiuosius 
energijos skirstymo tinklus, ir su Sąjungos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
finansavimo mechanizmu pagal Komisijos 
įgyvendinimo reglamentą (ES) 
2020/129441. Investicijoms į bendros 
svarbos projektus turėtų būti taikoma trijų 
etapų logika. Pirma, rinkos dalyviams 
turėtų turėti būti suteikta investavimo 
pirmenybė. Antra, jei rinkos dalyviai 
neinvestuoja, reikėtų ieškoti reguliavimo 
sprendimų, prireikus reikėtų pritaikyti 
atitinkamą reguliavimo sistemą ir užtikrinti 
tinkamą atitinkamos reguliavimo sistemos 
taikymą. Trečia, kai pirmųjų dviejų etapų 
nepakanka būtinoms investicijoms į bendro 
intereso projektus, turėtų būti galima skirti 
Sąjungos finansinę pagalbą, kai bendro 
intereso projektas atitinka taikomus 
tinkamumo kriterijus. Bendro intereso 
projektai taip pat gali būti tinkami 
finansuoti pagal programą „InvestEU“, 
kuri papildo dotacijomis teikiamą 
finansavimą;

Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(pasiūlymas COM(2018) 438)], teikiamą 
dotacijomis arba naujoviškomis 
finansinėmis priemonėmis, siekiant 
užtikrinti, kad būtų galima teikti specialiai 
pritaikytą paramą tiems bendro intereso 
projektams, kurie nėra perspektyvūs pagal 
esamą reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas. Svarbu išvengti bet kokių 
konkurencijos iškraipymų, ypač tarp 
projektų, kuriais prisidedama prie to paties 
Sąjungos prioritetinio koridoriaus kūrimo. 
Tokia finansine pagalba turėtų būti 
užtikrinta būtina sąveika su struktūriniais 
fondais, siekiant finansuoti pažangiuosius 
energijos skirstymo tinklus, ir su Sąjungos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
finansavimo mechanizmu pagal Komisijos 
įgyvendinimo reglamentą (ES) 
2020/129441. Investicijoms į bendros 
svarbos projektus turėtų būti taikoma trijų 
etapų logika. Pirma, rinkos dalyviams 
turėtų turėti būti suteikta investavimo 
pirmenybė. Antra, jei rinkos dalyviai 
neinvestuoja, reikėtų ieškoti reguliavimo 
sprendimų, prireikus reikėtų pritaikyti 
atitinkamą reguliavimo sistemą ir užtikrinti 
tinkamą atitinkamos reguliavimo sistemos 
taikymą. Trečia, kai pirmųjų dviejų etapų 
nepakanka būtinoms investicijoms į bendro 
intereso projektus, turėtų būti galima skirti 
Sąjungos finansinę pagalbą, kai bendro 
intereso projektas atitinka taikomus 
tinkamumo kriterijus. Bendro intereso 
projektai taip pat gali būti tinkami 
finansuoti pagal programą „InvestEU“, 
kuri papildo dotacijomis teikiamą 
finansavimą;

_________________ _________________
41 2020 m. rugsėjo 15 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1294 
dėl Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos finansavimo mechanizmo 
(OL L 303, 2020 9 17, p. 1).

41 2020 m. rugsėjo 15 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1294 
dėl Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos finansavimo mechanizmo 
(OL L 303, 2020 9 17, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 380
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) bendro intereso projektai turėtų būti 
laikomi atitinkančiais reikalavimus gauti 
Sąjungos finansinę pagalbą tyrimams ir, 
esant tam tikroms sąlygoms, darbams pagal 
Reglamentą (ES)... [dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
(pasiūlymas COM(2018) 438)], teikiamą 
dotacijomis arba naujoviškomis 
finansinėmis priemonėmis, siekiant 
užtikrinti, kad būtų galima teikti specialiai 
pritaikytą paramą tiems bendro intereso 
projektams, kurie nėra perspektyvūs pagal 
esamą reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas. Svarbu išvengti bet kokių 
konkurencijos iškraipymų, ypač tarp 
projektų, kuriais prisidedama prie to paties 
Sąjungos prioritetinio koridoriaus kūrimo. 
Tokia finansine pagalba turėtų būti 
užtikrinta būtina sąveika su struktūriniais 
fondais, siekiant finansuoti pažangiuosius 
energijos skirstymo tinklus, ir su Sąjungos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
finansavimo mechanizmu pagal Komisijos 
įgyvendinimo reglamentą (ES) 
2020/129441. Investicijoms į bendros 
svarbos projektus turėtų būti taikoma trijų 
etapų logika. Pirma, rinkos dalyviams 
turėtų turėti būti suteikta investavimo 
pirmenybė. Antra, jei rinkos dalyviai 
neinvestuoja, reikėtų ieškoti reguliavimo 
sprendimų, prireikus reikėtų pritaikyti 
atitinkamą reguliavimo sistemą ir užtikrinti 
tinkamą atitinkamos reguliavimo sistemos 
taikymą. Trečia, kai pirmųjų dviejų etapų 
nepakanka būtinoms investicijoms į bendro 
intereso projektus, turėtų būti galima skirti 
Sąjungos finansinę pagalbą, kai bendro 
intereso projektas atitinka taikomus 
tinkamumo kriterijus. Bendro intereso 

(46) bendro intereso projektai turėtų būti 
laikomi atitinkančiais reikalavimus gauti 
Sąjungos finansinę pagalbą tyrimams ir, 
esant tam tikroms sąlygoms, darbams pagal 
Reglamentą (ES)... [dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
(pasiūlymas COM(2018) 438)], teikiamą 
dotacijomis arba naujoviškomis 
finansinėmis priemonėmis, siekiant 
užtikrinti, kad būtų galima teikti specialiai 
pritaikytą paramą tiems bendro intereso 
projektams, kurie nėra perspektyvūs pagal 
esamą reguliavimo sistemą ir rinkos 
sąlygas. Svarbu išvengti bet kokių 
konkurencijos iškraipymų, ypač tarp 
projektų, kuriais prisidedama prie to paties 
Sąjungos prioritetinio koridoriaus kūrimo. 
Tokia finansine pagalba turėtų būti 
užtikrinta būtina sąveika su struktūriniais 
fondais, siekiant finansuoti pažangiuosius 
energijos skirstymo tinklus, ir su Sąjungos 
atsinaujinančiųjų ir iškastinio kuro 
sudėtyje neturinčių energijos išteklių 
finansavimo mechanizmu pagal Komisijos 
įgyvendinimo reglamentą (ES) 
2020/129441. Investicijoms į bendros 
svarbos projektus turėtų būti taikoma trijų 
etapų logika. Pirma, rinkos dalyviams 
turėtų turėti būti suteikta investavimo 
pirmenybė. Antra, jei rinkos dalyviai 
neinvestuoja, reikėtų ieškoti reguliavimo 
sprendimų, prireikus reikėtų pritaikyti 
atitinkamą reguliavimo sistemą ir užtikrinti 
tinkamą atitinkamos reguliavimo sistemos 
taikymą. Trečia, kai pirmųjų dviejų etapų 
nepakanka būtinoms investicijoms į bendro 
intereso projektus, turėtų būti galima skirti 
Sąjungos finansinę pagalbą, kai bendro 
intereso projektas atitinka taikomus 
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projektai taip pat gali būti tinkami 
finansuoti pagal programą „InvestEU“, 
kuri papildo dotacijomis teikiamą 
finansavimą;

tinkamumo kriterijus. Bendro intereso 
projektai taip pat gali būti tinkami 
finansuoti pagal programą „InvestEU“, 
kuri papildo dotacijomis teikiamą 
finansavimą;

_________________ _________________
41 2020 m. rugsėjo 15 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1294 
dėl Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos finansavimo mechanizmo 
(OL L 303, 2020 9 17, p. 1).

41 2020 m. rugsėjo 15 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1294 
dėl Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos finansavimo mechanizmo 
(OL L 303, 2020 9 17, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 381
Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) dotacijos darbams, susijusiems su 
abipusio intereso projektais, turėtų būti 
skiriamos tik investicijoms, vykdomoms 
Sąjungos teritorijoje, ir tik tuo atveju, kai 
bent dvi valstybės narės, atsižvelgdamos į 
projekto naudą, reikšmingai prisideda prie 
projekto investicinių išlaidų finansavimo;

(47) dotacijos darbams, susijusiems su 
abipusio intereso projektais, turėtų būti 
skiriamos, jeigu jomis prisidedama prie 
bendrų Sąjungos klimato ir energijos 
politikos tikslų ir jeigu trečiosios šalies 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslai dera su Paryžiaus 
susitarimu, tik tuo atveju, kai bent viena ar 
daugiau valstybių narių, atsižvelgdamos į 
projekto naudą, reikšmingai prisideda prie 
projekto investicinių išlaidų finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 382
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(47) dotacijos darbams, susijusiems su 
abipusio intereso projektais, turėtų būti 
skiriamos tik investicijoms, vykdomoms 
Sąjungos teritorijoje, ir tik tuo atveju, kai 
bent dvi valstybės narės, atsižvelgdamos į 
projekto naudą, reikšmingai prisideda prie 
projekto investicinių išlaidų finansavimo;

(47) dotacijos darbams, susijusiems su 
abipusio intereso projektais, turėtų būti 
skiriamos, jeigu jomis prisidedama prie 
bendrų Sąjungos energijos ir klimato 
politikos tikslų ir jeigu trečiosios šalies 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslai dera su Paryžiaus 
susitarimu, tik tuo atveju, kai bent viena 
valstybės narė, atsižvelgdama į projekto 
naudą, reikšmingai prisideda prie projekto 
investicinių išlaidų finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 383
Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) dotacijos darbams, susijusiems su 
abipusio intereso projektais, turėtų būti 
skiriamos tik investicijoms, vykdomoms 
Sąjungos teritorijoje, ir tik tuo atveju, kai 
bent dvi valstybės narės, atsižvelgdamos į 
projekto naudą, reikšmingai prisideda prie 
projekto investicinių išlaidų finansavimo;

(47) dotacijos darbams, susijusiems su 
abipusio intereso projektais, turėtų būti 
skiriamos, jeigu jomis prisidedama prie 
bendrų Sąjungos energijos ir klimato 
politikos tikslų ir jeigu trečiosios šalies 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslai dera su Paryžiaus 
susitarimu, tik tuo atveju, kai bent viena 
valstybės narė, atsižvelgdama į projekto 
naudą, reikšmingai prisideda prie projekto 
investicinių išlaidų finansavimo;

Or. en

Pagrindimas

Apribojus finansavimą tik su ES nepriklausančiomis šalimis vykdomų projektų darbams ES, 
bus sunku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, kurie yra būtini siekiant žaliojo 
kurso tikslų nacionaliniu ir Europos lygmeniu.

Pakeitimas 384
Nikolaj Villumsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamosios dalies 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:

Or. en

Pakeitimas 385
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamosios dalies 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, 

(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, 
Komisija turėtų persvarstyti šį reglamentą 
iki 2027 m., siekdama:
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kuriais:

Or. en

Pakeitimas 386
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamosios dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– šis reglamentas papildomas 
peržiūrint prioritetinių koridorių ir teminių 
sričių aprėptį bei sudėtį ir patvirtinant 
naujus prioritetinių koridorių ir teminių 
sričių sąrašus;

– peržiūrėti prioritetinių koridorių ir 
teminių sričių aprėptį bei sudėtį ir 
patvirtinti naujus prioritetinių koridorių ir 
teminių sričių sąrašus;

Or. en

Pakeitimas 387
Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamosios dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– šis reglamentas papildomas 
peržiūrint prioritetinių koridorių ir teminių 
sričių aprėptį bei sudėtį ir patvirtinant 
naujus prioritetinių koridorių ir teminių 
sričių sąrašus;

– šis reglamentas papildomas, 
glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
Parlamentu, peržiūrint prioritetinių 
koridorių ir teminių sričių aprėptį bei 
sudėtį ir patvirtinant naujus prioritetinių 
koridorių ir teminių sričių sąrašus;

Or. en

Pakeitimas 388
Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamosios dalies 2 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– iš dalies keičiami šio reglamento 
priedai, kad būtų patvirtintas ir peržiūrėtas 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašas, 
kartu gerbiant valstybių narių ir trečiųjų 
valstybių teisę tvirtinti su jų teritorija 
susijusius bendro intereso projektus arba 
abipusio intereso projektus.

– iš dalies keičiami šio reglamento 
priedai, glaudžiai bendradarbiaujant su 
Europos Parlamentu, kad būtų patvirtintas 
ir peržiūrėtas Sąjungos bendro intereso 
projektų sąrašas, kartu gerbiant valstybių 
narių ir trečiųjų valstybių teisę tvirtinti su 
jų teritorija susijusius bendro intereso 
projektus arba abipusio intereso projektus.

Or. en

Pakeitimas 389
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamosios dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– iš dalies keičiami šio reglamento 
priedai, kad būtų patvirtintas ir peržiūrėtas 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašas, 
kartu gerbiant valstybių narių ir trečiųjų 
valstybių teisę tvirtinti su jų teritorija 
susijusius bendro intereso projektus arba 
abipusio intereso projektus.

– iš dalies pakeisti šio reglamento 
priedus, kad būtų patvirtintas ir peržiūrėtas 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašas, 
kartu gerbiant valstybių narių ir trečiųjų 
valstybių teisę tvirtinti su jų teritorija 
susijusius bendro intereso projektus arba 
abipusio intereso projektus.

Or. en

Pakeitimas 390
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamosios dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– peržiūrėti bendrą TEN-E 
struktūrą, bendro intereso projektų 
sąrašus ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę kaip finansinę priemonę, be kita 
ko, geresnio reglamentavimo požiūriu.
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Pakeitimas 391
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamosios dalies 1 punktas

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. 
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;

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 jis neturėtų būti 
gerokai didesnis 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 OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros.

44 OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros.
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Pakeitimas 392
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
susijusias su tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo procedūromis, ir suteikti 
valstybėms narėms galimybę įvertinti 
gretimų jūros baseinų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos jėgainių tinklų naudą ir 
sąnaudas, taip pat atsižvelgiant į gamybos 
vietoms taikomas rinkos ir finansines 
priemones, pvz., jau suteiktą paramą, ir 
atlikti preliminarią sąnaudų pasidalijimo 
analizę jūros baseino lygmeniu, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
291 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/201145. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis patariamosios 
procedūros;

(51) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
susijusias su tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo procedūromis, ir suteikti 
valstybėms narėms galimybę įvertinti 
gretimų jūros baseinų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos jėgainių tinklų gyvavimo 
ciklo naudą ir sąnaudas, taip pat 
atsižvelgiant į gamybos vietoms taikomas 
rinkos ir finansines priemones, pvz., jau 
suteiktą paramą, ir atlikti preliminarią 
sąnaudų pasidalijimo analizę jūros baseino 
lygmeniu, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 291 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201145. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
patariamosios procedūros;

_________________ _________________
45 OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 45 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 393
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
transeuropinių energetikos tinklų plėtros, 

(52) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
SESV 170 ir 191 straipsniuose nurodytų 
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sąveikumo ir prijungimo prie tokių tinklų, 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina tiems tikslams pasiekti,

tikslų, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina tiems tikslams pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 394
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
transeuropinių energetikos tinklų plėtros, 
sąveikumo ir prijungimo prie tokių tinklų, 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina tiems tikslams pasiekti,

(52) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
transeuropinių energetikos tinklų plėtros, 
sąveikumo ir prijungimo prie tokių tinklų, 
išlaikant, apsaugant ir gerinant aplinkos 
kokybę, saugant žmonių sveikatą, 
apdairiai ir racionaliai naudojant gamtos 
išteklius, skatinant priemones tarptautiniu 
lygmeniu, kad būtų galima spręsti 
regionines ar pasaulines aplinkos 
problemas, visų pirma kovos su klimato 
kaita, taip pat vidaus rinkos kūrimo ir 
veikimo bei poreikio išsaugoti ir gerinti 
aplinką, ypač siekiant užtikrinti energijos 
rinkos veikimą, energijos tiekimo 
saugumą Sąjungoje, skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir energijos 
taupymą bei naujų ir atsinaujinančių 
energijos formų kūrimą, taip pat 
energetikos tinklų sujungimą, valstybės 
narės negali deramai pasiekti ir kadangi tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
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principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina tiems tikslams pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 395
Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
transeuropinių energetikos tinklų plėtros, 
sąveikumo ir prijungimo prie tokių tinklų, 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina tiems tikslams pasiekti,

(52) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
transeuropinių energetikos tinklų plėtros, 
sąveikumo ir prijungimo prie tokių tinklų, 
taip pat Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumo tikslo valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina tiems tikslams pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 396
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52a) kriterijuose, pagal kurią 
vertinamas bendro intereso projektų ir 
bendro intereso projektų tinkamumas, 
turėtų būti atsižvelgiama į galimą 
sinergiją su kitais tinklais, visų pirma 
transeuropiniu transporto tinklu ir jo 
tarpvalstybinėmis atkarpomis.
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Pakeitimas 397
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

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 integruoti 
Sąjungos energijos rinkas, stiprinti 
energijos tiekimo saugumą, gerinti 
energijos nešiklių įperkamumą, ir kurios 
atitinka Sąjungos 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos tikslus ir 2050 m. 
poveikio klimatui neutralumo tikslą.

Or. pl

Pakeitimas 398
Michal Wiezik

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 siekti Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslų ir 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslo, tinkamai laikantis 
atsargumo principo ir principo, kad reikia 
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imtis prevencinių veiksmų, kad žala 
aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma 
ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlyginti 
turėtų teršėjas.

Or. en

Pakeitimas 399
Nikolaj Villumsen

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 siekti Sąjungos 
lygiaverčio indėlio į tarptautinius 
įsipareigojimus, jos 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos tikslų ir kuo greičiau 
bei ne vėliau kaip iki 2050 m. poveikio 
klimatui neutralumo tikslo.

Or. en

Pakeitimas 400
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nils Torvalds

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 

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 Paryžiaus 
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2030 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslų ir 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslo.

susitarime nurodyto 1,5 laipsnio tikslo, 
Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslų ir kuo greičiau bei ne 
vėliau kaip iki 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslo.

Or. en

Pakeitimas 401
Sirpa Pietikäinen

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, 
aukštosios įtampos nuolatinės srovės 
(angl. HVDC) supertinklo, šilumos ir 
vėsumo tiekimo tinklų, vandenilio ir 
elektrolizerių, nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 402
Nikolaj Villumsen

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, 

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, šilumos ir 
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pažangiųjų dujų tinklų, vandenilio, 
elektrolizerių ir anglies dioksido, 
nustatymas;

vėsumos tiekimo tinklų, vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir elektrolizerių, 
nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 403
Michal Wiezik

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, šilumos ir 
vėsumos tiekimo tinklų, vandenilio ir 
elektrolizerių, nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 404
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner, Nils Torvalds

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, 
centralizuoto šilumos ir vėsumo tiekimo, 
vandenilio, elektrolizerių ir anglies 
dioksido, nustatymas;
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Or. en

Pakeitimas 405
Anna Zalewska

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, anglies 
dioksido ir gamtinių dujų projektų, 
nustatymas;

Or. pl

Pagrindimas

This deletion is in line with the deletion of the provisions regarding electrolysers in the 
Priority corridor for hydrogen in Annex I and as a new infrastructure category to be 
developed according to Annex II, as not falling under the scope of Articles 170-172 TFUE. 
The suggested cross-border impact of electrolysers is also questionable. At the same time 
natural gas projects that were included in the fourth or fifth Union list established pursuant to 
Regulation (EU) No 347/2013 were granted eligibility limited only to the first list established 
under the new Regulation.

Pakeitimas 406
Sunčana Glavak

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 

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

(toliau – energetikos infrastruktūros 
kategorijos) – elektros energijos, šilumos ir 
vėsumo tinklų, pažangiųjų dujų tinklų, 
vandenilio, elektrolizerių ir anglies 
dioksido, nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 407
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

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 ir 
elektrolizerių, nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 408
Nikolaj Villumsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) energetinis saugumas – 
priemonės, kuriomis siekiama pagerinti 
perdavimo ir paskirstymo tinklų 
veiksmingumą ir sąveiką vykdant 
kasdienę eksploatavimo veiklą, sistemos 
lankstumą, kibernetinį saugumą, vengiant 
perkrovos ir integruojant bei įtraukiant 
tinklo naudotojus1a.
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_________________
1a 2021 m. sausio mėn. Užsienio reikalų 
tarybos patvirtintos išvados.

Or. en

Pakeitimas 409
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) įpusėtas įgyvendinti bendro 
intereso projektas arba brandos lygį 
pasiekę bendro intereso projektai – 
projektas, kuris anksčiau buvo įtrauktas į 
BIP sąrašą, dėl kurio buvo užbaigtas 
leidimo išdavimo procesas arba kuriame 
pradėti statybos darbai ir kuriam buvo 
išduotas leidimas sudaryti sutartį dėl 
darbų iki [reglamento projekto 
įsigaliojimo data];

Or. en

Pakeitimas 410
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) abipusio intereso projektas – 
projektas, vykdomas Sąjungai 
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
valstybėmis;

5) abipusio intereso projektas – 
projektas, vykdomas bent vienai valstybei 
narei bendradarbiaujant su trečiosiomis 
valstybėmis pagal tarpvyriausybinį 
susitarimą arba kitus susitarimus, 
sudarytus atsižvelgiant į II priede 
išvardytas energijos infrastruktūros 
kategorijas, kuriais prisidedama prie 
bendrų Sąjungos energetikos ir klimato 
tikslų, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje 
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ir kurie yra įtraukti į 3 straipsnyje 
nurodytų Sąjungos projektų sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 411
Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) abipusio intereso projektas – 
projektas, vykdomas Sąjungai 
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
valstybėmis;

5) abipusio intereso projektas – 
projektas, vykdomas bent vienai valstybei 
narei bendradarbiaujant su trečiosiomis 
valstybėmis pagal tarpvyriausybinį 
susitarimą arba kitus susitarimus, 
sudarytus atsižvelgiant į II priede 
išvardytas energijos infrastruktūros 
kategorijas, kuriais prisidedama prie 
bendrų Sąjungos energetikos ir klimato 
tikslų, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje 
ir kurie yra įtraukti į 3 straipsnyje 
nurodytų Sąjungos projektų sąrašą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama įtraukti pietines kaimynines šalis.

Pakeitimas 412
Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) abipusio intereso projektas – 
projektas, vykdomas Sąjungai 
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
valstybėmis;

5) abipusio intereso projektas – 
projektas, vykdomas Sąjungai arba bent 
vienai valstybei narei bendradarbiaujant su 
trečiosiomis valstybėmis pagal 
tarpvyriausybinį susitarimą arba kitus 
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susitarimus, sudarytus atsižvelgiant į II 
priede išvardytas energijos infrastruktūros 
kategorijas, kuriais prisidedama prie 
bendrų Sąjungos energetikos ir klimato 
tikslų, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje 
ir kurie yra įtraukti į 3 straipsnyje 
nurodytų Sąjungos projektų sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 413
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) abipusio intereso projektas – 
projektas, vykdomas Sąjungai 
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
valstybėmis;

5) abipusio intereso projektas – 
projektas, vykdomas Sąjungai 
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
valstybėmis, kuriuo prisidedama prie 
bendrų Sąjungos energetikos ir klimato 
tikslų, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje 
ir kurie yra įtraukti į 3 straipsnyje 
nurodytų Sąjungos projektų sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 414
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) abipusio intereso projektas – 
projektas, vykdomas Sąjungai 
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
valstybėmis;

5) abipusio intereso projektas – 
projektas, vykdomas Sąjungai 
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
valstybėmis ir priskiriamas II priedo 1 
punkto a, b, c, ir e papunkčiuose 
nurodytoms energetikos infrastruktūros 
kategorijoms;
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Or. en

Pakeitimas 415
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) įvairiarūšio transporto mazgai – 
suprojektuotos vietos, skirtos įvairių rūšių 
transporto mazgų integracijai, sąveikumui 
ir mainams, siekiant pereiti prie 
įvairiarūšio keleivių ir krovinių transporto 
sistemos, kuri yra tvari, energiją 
tausojanti ir draugiška aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 416
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendro intereso projektą plėtojantis 
perdavimo sistemos operatorius (PSO), 
skirstymo sistemos operatorius ar kitas 
operatorius arba investuotojas;

a) bendro intereso projektą plėtojantis 
perdavimo sistemos operatorius (PSO), 
skirstymo sistemos operatorius ar kitas 
operatorius, vietos ar regioninė valdžia 
arba investuotojas;

Or. en

Pagrindimas

Tai suteikia vietos valdžios institucijoms teisę teikti pasiūlymus dėl bendro intereso projektų, 
pvz., susijusių su geoterminėmis centrinio šilumos ir vėsumos tiekimo sistemomis.

Pakeitimas 417
Danilo Oscar Lancini
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) paskirties keitimas – esamos 
gamtinių dujų infrastruktūros techninis 
naujovinimas arba pakeitimas, kad būtų 
galima perduoti vandenilį be priemaišų.

Or. en

Pakeitimas 418
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) modifikavimas – esamos gamtinių 
dujų infrastruktūros techninis 
naujovinimas arba pakeitimas, siekiant 
sudaryti arba padidinti galimybes vykdyti 
vandenilio arba biometano maišymą su 
metanu.

Or. en

Pakeitimas 419
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) pažangusis elektros tinklas – 
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 

8) pažangusis elektros tinklas – 
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, energijos kaupėjais, 
vartotojais ir (arba) gaminančiais 
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elektros energiją perduoti tvariai, 
ekonomiškai efektyviai ir saugiai;

vartotojais palaikyti, siekiant elektros 
energiją perduoti tvariai, ekonomiškai 
efektyviai ir saugiai;

Or. en

Pakeitimas 420
Michal Wiezik

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 421
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner

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 

Išbraukta.
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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;

Or. en

Pakeitimas 422
Nikolaj Villumsen

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 423
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
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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) šilumos ir vėsumos tiekimo 
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;

Or. en

Pakeitimas 424
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

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 – dujų 
tinklas, pagrįstas novatoriškais 
skaitmeniniais sprendimais, kuriais 
siekiama ekonomiškai efektyviai integruoti 
vandenilį į tinklą ir padėti valdyti šią 
sistemą, taip pat prisidėti prie visiško jos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, nemaišant vandenilio į esamą 
dujų tinklą, nes tai įmanoma tik itin mažu 
mastu ir prarandamas efektyvumas.

Or. en
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Pakeitimas 425
Anna Zalewska

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 – dujų 
tinklas, pagrįstas novatoriškais 
skaitmeniniais, technologiniais, 
mechaniniais ar inžineriniais sprendimais, 
kuriais, atsižvelgiant į vartotojų poreikius 
ir dujų kokybės bei sistemos saugumo 
reikalavimus, siekiama ekonomiškai 
efektyviai integruoti gausybę mažo anglies 
dioksido kiekio ir atsinaujinančiųjų išteklių 
dujų šaltinių bei jų mišinių su metanu, kad 
būtų sudarytos sąlygos sumažinti susijusio 
dujų suvartojimo anglies dioksido 
pėdsaką ir padidinti atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio 
dujų dalį bei sukurti sąsajas su kitais 
energijos nešikliais ir sektoriais;

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant remti švarių dujų kūrimą, apibrėžtis „pažangusis dujų tinklas“ turėtų apimti ne tik 
skaitmeninius sprendimus – ji turėtų būti išplėsta, kad apimtų būtinas technines investicijas, 
pvz., į vožtuvus, kompresorines ir matavimo infrastruktūrą. Tam tikrais atvejais skaitmeniniai 
sprendimai gali būti reikalingi decentralizuotų dujų iš atsinaujinančiųjų šaltinių ir mažo 
anglies dioksido dujų integravimui, o kitais atvejais jie bus nereikalingi. Pavyzdžiui, 
pažangiesiems dujų tinklams kurti gali būti naudojamas fizinis arba skaitmeninis sprendimas, 
arba šių metodų derinys.

Pakeitimas 426
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) pažangusis dujų tinklas – dujų 9) pažangusis dujų tinklas – dujų 
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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;

tinklas, pagrįstas novatoriškais 
technologiniais ir inžineriniais 
sprendimais, kuriais, atsižvelgiant į 
vartotojų poreikius, dujų kokybės ir 
sistemos saugumo reikalavimus, siekiama 
ekonomiškai efektyviai integruoti gausybę 
mažo anglies dioksido kiekio, nuo 
iškastinio kuro nepriklausomų ir 
atsinaujinančiųjų išteklių dujų šaltinių ir 
dujų mišinių su metanu, kad būtų 
sumažintas susijusio dujų suvartojimo 
anglies dioksido pėdsakas, sudarytos 
sąlygos padidinti atsinaujinančiųjų, nuo 
iškastinio kuro nepriklausomų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų dalį ir 
sukurtos sąsajos su kitais energijos 
nešikliais ir sektoriais, taip užtikrinant 
didesnį tiekimo saugumą ir energetikos 
sistemos lankstumą;

Or. en

Pakeitimas 427
Danilo Oscar Lancini

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 – dujų 
tinklas, pagrįstas novatoriškais 
skaitmeniniais, technologiniais ir 
inžineriniais sprendimais, kuriais, 
atsižvelgiant į vartotojų poreikius, dujų 
kokybės ir sistemos saugumo 
reikalavimus, siekiama ekonomiškai 
efektyviai integruoti gausybę mažo anglies 
dioksido kiekio ir atsinaujinančiųjų išteklių 
dujų šaltinių ir dujų mišinių su metanu, 
kad būtų galima mažinti susijusio dujų 
suvartojimo anglies dioksido pėdsaką, 
sudarytos palankesnės sąlygos padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujų dalį ir sukurtos 
sąsajos su kitais energijos nešikliais ir 
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sektoriais;

Or. en

Pakeitimas 428
Danilo Oscar Lancini

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 – dujų 
tinklas, pagrįstas novatoriškais 
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;

Or. en

Pakeitimas 429
Danilo Oscar Lancini

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 

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, nuo 
iškastinio kuro šaltinių nepriklausančių ir 
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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;

atsinaujinančiųjų išteklių dujų šaltinių, kad 
būtų sumažintas susijusio dujų suvartojimo 
anglies dioksido pėdsakas, sudarytos 
sąlygos padidinti atsinaujinančiųjų išteklių, 
nuo iškastinio kuro šaltinių 
nepriklausančių ir mažo anglies dioksido 
kiekio dujų dalį ir sukurtos sąsajos su kitais 
energijos nešikliais ir sektoriais, taip 
užtikrinant didesnį energijos tiekimo 
saugumą ir lankstumą energetikos 
sistemai;

Or. en

Pakeitimas 430
Ondřej Knotek, Andreas Glück

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 – 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 ir 
dujų mišinių su metanu, 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;

Or. en

Pakeitimas 431
Karin Karlsbro, Emma Wiesner, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) centralizuoto šilumos ir vėsumo 
tiekimo tinklai – efektyvus tinklas, 
atitinkantis principą „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“, 
kuriame naudojamos anglies dioksido į 
aplinką neišskiriančios šilumos sistemos, 
tokios kaip geoterminė ar saulės šiluminė 
energija, biokuras arba atliekinė šiluma ir 
vėsuma pagal Direktyvoje (ES) 2018/2001 
pateiktą apibrėžtį.

Or. en

Pakeitimas 432
Danilo Oscar Lancini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) infrastruktūros paskirties 
keitimas – infrastruktūros modifikavimas, 
įskaitant techninės priežiūros 
intervencinius veiksmus, kad vandeniliui 
pritaikyta infrastruktūra galėtų tiekti vis 
didesnę atsinaujinančių ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujų dalį kartu sudarant 
galimybes infrastruktūros objektais 
teikiamo vandenilio kiekį padidinti iki 
100 proc.;

Or. en

Pakeitimas 433
Nikolaj Villumsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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9a) šilumos ir vėsumos tiekimo 
tinklas – labai energiją taupantis, 4-os ar 
5-os kartos, žemos temperatūros šilumos 
tiekimo tinklas ir labai energiją taupantis 
vėsumos tiekimo tinklas, taip pat susijusi 
konversijos ar saugojimo įranga;

Or. en

Pakeitimas 434
Sunčana Glavak

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) šilumos ir vėsumos tiekimo 
tinklas – labai energiją taupantys 
geoterminiai, saulės šilumos, šildymo 
siurbliai ir atliekinės šilumos 
centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 
technologijos, taip pat susijusi konversijos 
ar saugojimo įranga;

Or. en

Pakeitimas 435
Hildegard Bentele

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) paskirties keitimas – esamos 
gamtinių dujų infrastruktūros techninis 
naujovinimas arba pakeitimas, kad būtų 
galima perduoti vandenilį be priemaišų.

Or. en

Pakeitimas 436
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Ondřej Knotek, Andreas Glück

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) paskirties keitimas – esamos 
gamtinių dujų infrastruktūros techninis 
naujovinimas arba pakeitimas, kad būtų 
galima naudoti vandenilį be priemaišų;

Or. en

Pakeitimas 437
Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) paskirties keitimas – esamos 
gamtinių dujų infrastruktūros techninis 
naujovinimas arba pakeitimas, kad būtų 
galima naudoti vandenilį be priemaišų;

Or. pl

Pakeitimas 438
Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b) modifikavimas – esamos gamtinių 
dujų infrastruktūros techninis 
naujovinimas arba pakeitimas, siekiant 
sudaryti arba padidinti galimybes vykdyti 
vandenilio arba biometano maišymą su 
metanu;

Or. pl
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Pakeitimas 439
Ondřej Knotek, Andreas Glück

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b) modifikavimas – esamos gamtinių 
dujų infrastruktūros techninis 
naujovinimas arba pakeitimas, siekiant 
sudaryti arba padidinti galimybes vykdyti 
vandenilio arba biometano maišymą su 
metanu;

Or. en

Pakeitimas 440
Hildegard Bentele

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b) modifikavimas – esamos gamtinių 
dujų infrastruktūros techninis 
naujovinimas arba pakeitimas, siekiant 
sudaryti arba padidinti galimybes vykdyti 
vandenilio arba biometano maišymą su 
metanu.

Or. en

Pakeitimas 441
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) tyrimai – veikla, reikalinga 
rengiantis įgyvendinti projektą, pavyzdžiui, 

12) tyrimai – veikla, reikalinga 
rengiantis įgyvendinti projektą, pavyzdžiui, 
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parengiamieji, įgyvendinamumo, 
vertinimo, bandymų ir patvirtinimo 
tyrimai, įskaitant programinę įrangą, ir bet 
kokios kitos techninės pagalbinės 
priemonės, įskaitant išankstinius projekto 
koncepcijos apibrėžimo, planavimo ir 
sprendimų dėl jo finansavimo priėmimo 
veiksmus, pavyzdžiui, atitinkamų vietų 
žvalgymas ir finansinio paketo parengimas;

parengiamieji, įgyvendinamumo, 
vertinimo, seisminių šilumos rezervuarų 
geoterminių rezervų modeliavimo ir 
kartografavimo, bandymų ir patvirtinimo 
tyrimai, įskaitant programinę įrangą, ir bet 
kokios kitos techninės pagalbinės 
priemonės, įskaitant išankstinius projekto 
koncepcijos apibrėžimo, planavimo ir 
sprendimų dėl jo finansavimo priėmimo 
veiksmus, pavyzdžiui, atitinkamų vietų 
žvalgymas ir finansinio paketo parengimas;

Or. en

Pakeitimas 442
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) tyrimai – veikla, reikalinga 
rengiantis įgyvendinti projektą, pavyzdžiui, 
parengiamieji, įgyvendinamumo, 
vertinimo, bandymų ir patvirtinimo 
tyrimai, įskaitant programinę įrangą, ir bet 
kokios kitos techninės pagalbinės 
priemonės, įskaitant išankstinius projekto 
koncepcijos apibrėžimo, planavimo ir 
sprendimų dėl jo finansavimo priėmimo 
veiksmus, pavyzdžiui, atitinkamų vietų 
žvalgymas ir finansinio paketo parengimas;

12) tyrimai – veikla, reikalinga 
rengiantis įgyvendinti projektą, pavyzdžiui, 
parengiamieji, įgyvendinamumo, 
vertinimo, seisminių šilumos rezervuarų 
modeliavimo, bandymų ir patvirtinimo 
tyrimai, įskaitant programinę įrangą, ir bet 
kokios kitos techninės pagalbinės 
priemonės, įskaitant išankstinius projekto 
koncepcijos apibrėžimo, planavimo ir 
sprendimų dėl jo finansavimo priėmimo 
veiksmus, pavyzdžiui, atitinkamų vietų 
žvalgymas ir finansinio paketo parengimas;

Or. en

Pakeitimas 443
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) perdavimas eksploatuoti – pastatyto 
objekto perdavimo veiklai vykdyti 
procesas;

14) perdavimas eksploatuoti – sukurto 
objekto perdavimo veiklai vykdyti 
procesas;

Or. en

Pakeitimas 444
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) perdavimas eksploatuoti – pastatyto 
objekto perdavimo veiklai vykdyti 
procesas;

14) perdavimas eksploatuoti – sukurto 
objekto perdavimo veiklai vykdyti 
procesas;

Or. en

Pakeitimas 445
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) vandeniliui pritaikyta 
infrastruktūra – infrastruktūra, kuri 
pritaikyta grynam vandeniliui ir kurioje 
nereikia atlikti papildomų pritaikymo 
darbų, įkaitant vamzdynų arba saugyklų;

Or. en

Pakeitimas 446
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) atitinkamos nacionalinės 
reguliavimo institucijos – institucijos 
valstybėse narėse, kurioms projektas daro 
didelį teigimą poveikį;

15) atitinkamos nacionalinės 
reguliavimo institucijos – institucijos 
valstybėse narėse, kuriose vykdomi 
projektai, ir valstybėse narėse, kurioms 
projektas daro didelį teigimą poveikį;

Or. en

Pakeitimas 447
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) atitinkamos nacionalinės 
reguliavimo institucijos – institucijos 
valstybėse narėse, kurioms projektas daro 
didelį teigimą poveikį;

15) atitinkamos nacionalinės 
reguliavimo institucijos – institucijos 
valstybėse narėse, kuriose vykdomi 
projektai, ir valstybėse narėse, kurioms 
projektas daro didelį teigimą poveikį;

Or. pl

Pagrindimas

Vadovaujantis dabartine formuluote, sprendžiant dėl projekto tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo nebūtų įtrauktos NRA iš grynąjį neigiamą poveikį patiriančių valstybių narių, 
kuriose rengiami projektai (16 straipsnis). Investicijų prašymų tikslais reikėtų išplėsti 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo institucijų apibrėžtį, paaiškinant, kad visų valstybių 
narių, kuriose vykdomi projektai, NRA yra laikomos atitinkamomis nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis, neatsižvelgiant į tai, ar projektas daro didelį teigiamą poveikį, ar 
ne.

Pakeitimas 448
Tiemo Wölken, Marek Paweł Balt, Javi López, Nicolás González Casares, Tudor 
Ciuhodaru, César Luena

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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16a) principas „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) 2018/1999 2 straipsnio 
18 punkte: atliekant planavimą 
energetikos srityje ir priimant politinius ir 
investavimo sprendimus pirmenybės 
teikimas alternatyvioms ekonomiškai 
efektyvioms energijos vartojimo 
efektyvumo priemonėms, kuriomis 
užtikrinamas didesnis energijos poreikio 
ir energijos tiekimo efektyvumas, visų 
pirma galutinio vartojimo energijos 
taupymo ekonomiškai efektyviu būdu 
priemonėmis, apkrovos atsako 
iniciatyvoms ir efektyvesne energijos 
konversija, perdavimu ir paskirstymu, 
kartu užtikrinant, kad būtų pasiekti tų 
sprendimų tikslai;

Or. en

Pakeitimas 449
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Iki [įsigaliojimo data] Komisija 
pagal šio reglamento 11a straipsnį įsteigia 
Energetikos infrastruktūros tarybą (angl. 
EIC), t. y. nuolatinę ir nepriklausomą 
įstaigą, kuri parengs dešimties metų tinklo 
plėtros planą ir jo pagrindinę metodiką, 
ilgalaikius scenarijus, taip pat nustatys 
infrastruktūros spragas bei atliks visos 
sistemos sąnaudų ir naudos analizę, 
prisidės prie regioninių bendro intereso 
projektų sąrašų sudarymo per savo 
atstovus ir pateiks nuomonę apie 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašo 
projektą.

Or. en
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Pakeitimas 450
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Energetikos infrastruktūros taryba 
(angl. EIC) – pagal šio reglamento 11a 
straipsnį įsteigiama nepriklausoma 
įstaiga, kuri parengs dešimties metų tinklo 
plėtros planą ir jo pagrindinę metodiką, 
ilgalaikius scenarijus, taip pat nustatys 
infrastruktūros spragas bei atliks visos 
sistemos sąnaudų ir naudos analizę, 
prisidės prie regioninių bendro intereso 
projektų sąrašų sudarymo per savo 
atstovus ir pateiks nuomonę apie 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašo 
projektą.

Or. en

Pakeitimas 451
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiamos regioninės grupės 
(toliau – grupės), kaip nustatyta III priedo 
1 skirsnyje. Narystė kiekvienoje grupėje 
grindžiama kiekvienu prioritetiniu 
koridoriumi ir sritimi, taip pat I priede 
apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi. Įgaliojimai priimti sprendimus 
grupėse suteikiami valstybėms narėms ir 
Komisijai, kurios tuo tikslu toliau 
vadinamos grupių sprendimus priimančiais 
organais.

1. Įsteigiamos grupės (toliau – 
grupės), kaip nustatyta III priedo 1 
skirsnyje. Narystė kiekvienoje grupėje 
grindžiama kiekvienu prioritetiniu 
koridoriumi ir sritimi, taip pat I priede 
apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi. Įgaliojimai priimti sprendimus 
grupėse suteikiami valstybėms narėms ir 
Komisijai, kurios tuo tikslu toliau 
vadinamos grupių sprendimus priimančiais 
organais.

Or. en
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Pakeitimas 452
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiamos regioninės grupės 
(toliau – grupės), kaip nustatyta III priedo 
1 skirsnyje. Narystė kiekvienoje grupėje 
grindžiama kiekvienu prioritetiniu 
koridoriumi ir sritimi, taip pat I priede 
apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi. Įgaliojimai priimti sprendimus 
grupėse suteikiami valstybėms narėms ir 
Komisijai, kurios tuo tikslu toliau 
vadinamos grupių sprendimus priimančiais 
organais.

1. Įsteigiamos regioninės grupės 
(toliau – grupės), kaip nustatyta III priedo 
1 skirsnyje. Narystė kiekvienoje grupėje 
grindžiama kiekvienu prioritetiniu 
koridoriumi ir sritimi, taip pat I priede 
apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi. Įgaliojimai priimti sprendimus 
grupėse suteikiami Energetikos 
infrastruktūros tarybos atstovams, 
valstybėms narėms, vietos valdžios 
institucijoms, jeigu jos suinteresuotos, ir 
Komisijai, kurios tuo tikslu toliau 
vadinamos grupių sprendimus priimančiais 
organais.

Or. en

Pakeitimas 453
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiamos regioninės grupės 
(toliau – grupės), kaip nustatyta III priedo 
1 skirsnyje. Narystė kiekvienoje grupėje 
grindžiama kiekvienu prioritetiniu 
koridoriumi ir sritimi, taip pat I priede 
apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi. Įgaliojimai priimti sprendimus 
grupėse suteikiami valstybėms narėms ir 
Komisijai, kurios tuo tikslu toliau 
vadinamos grupių sprendimus priimančiais 
organais.

1. Įsteigiamos regioninės grupės 
(toliau – grupės), kaip nustatyta III priedo 
1 skirsnyje. Narystė kiekvienoje grupėje 
grindžiama kiekvienu prioritetiniu 
koridoriumi ir sritimi, taip pat I priede 
apibrėžta atitinkama jų geografine 
aprėptimi. Įgaliojimai priimti sprendimus 
grupėse suteikiami Energetikos 
infrastruktūros tarybos atstovams, 
valstybėms narėms ir Komisijai, kurios tuo 
tikslu toliau vadinamos grupių sprendimus 
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priimančiais organais.

Or. en

Pakeitimas 454
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, susijusiomis su prioritetinių 
koridorių ir sričių aprėptimi ir sudėtimi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 455
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, susijusiomis su prioritetinių 
koridorių ir sričių aprėptimi ir sudėtimi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 456
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, susijusiomis su prioritetinių 
koridorių ir sričių aprėptimi ir sudėtimi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 457
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, susijusiomis su prioritetinių 
koridorių ir sričių aprėptimi ir sudėtimi.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Prioritetinių koridorių ir teminių sričių sudėtis yra vienas iš pagrindinių TEN-E reglamento 
ramsčių. Todėl po bet kokios galimos šių nuostatų peržiūros turėtų vykti visas teisėkūros 
procesas, kurio metu būtų deramai atsižvelgta į suinteresuotųjų šalių nuomones.

Pakeitimas 458
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvieną atskirą bendro intereso 
projekto pasiūlymą tvirtina valstybės, su 
kurių teritorija projektas yra susijęs; jei 
valstybė nusprendžia projekto netvirtinti, 
ji atitinkamai grupei nurodo tokio 

a) kiekvienas atskiras bendro intereso 
projekto pasiūlymas turi atitikti šio 
reglamento 4 straipsnyje ir IV priede 
nustatytus tvarumo kriterijus ir jame turi 
būti taikomas principas „svarbiausia – 
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sprendimo motyvus; energijos vartojimo efektyvumas“;

Or. en

Pakeitimas 459
Karin Karlsbro, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
nuostatomis, susijusiomis su prioritetinių 
koridorių ir sričių aprėptimi ir sudėtimi.

Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai, glaudžiai bendradarbiaujant 
su Europos Parlamentu, priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nuostatomis, 
susijusiomis su prioritetinių koridorių ir 
sričių aprėptimi ir sudėtimi.

Or. en

Pakeitimas 460
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienos grupės sprendimus 
priimantis organas patvirtina regioninį 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašą, 
parengtą taikant III priedo 2 skirsnyje 
nustatytą procesą ir atsižvelgiant į 
kiekvieno projekto indėlį į energetikos 
infrastruktūros prioritetinių koridorių ir 
sričių įgyvendinimą, taip pat šių projektų 
atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams.

3. Kiekvienos grupės sprendimus 
priimantis organas patvirtina regioninį 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašą, 
sudarytą pagal II priede išvardytas 
kategorijas ir parengtą taikant III priedo 2 
skirsnyje nustatytą procesą ir atsižvelgiant į 
kiekvieno projekto indėlį į energetikos 
infrastruktūros prioritetinių koridorių ir 
sričių įgyvendinimą, taip pat šių projektų 
atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams.

Or. en
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Pakeitimas 461
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienos grupės sprendimus 
priimantis organas patvirtina regioninį 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašą, 
parengtą taikant III priedo 2 skirsnyje 
nustatytą procesą ir atsižvelgiant į 
kiekvieno projekto indėlį į energetikos 
infrastruktūros prioritetinių koridorių ir 
sričių įgyvendinimą, taip pat šių projektų 
atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams.

3. Kiekvienos grupės sprendimus 
priimantis organas patvirtina regioninį 
siūlomų bendro intereso projektų sąrašą, 
sudarytą pagal II priede išvardytas 
kategorijas ir parengtą taikant III priedo 2 
skirsnyje nustatytą procesą ir atsižvelgiant į 
kiekvieno projekto indėlį į energetikos 
infrastruktūros prioritetinių koridorių ir 
sričių įgyvendinimą, taip pat šių projektų 
atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems 
kriterijams.

Or. en

Pakeitimas 462
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 463
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kiekviename atskirame bendros 
svarbos projekto pasiūlyme parodoma, 
kaip aplinkos apsaugos aspektai buvo 
įtraukti į projekto kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 464
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) kiekviename atskirame bendros 
svarbos projekto pasiūlyme turi būti 
parodytas principo „svarbiausia − 
energijos vartojimo efektyvumas“ 
taikymas ir visų pirma atsižvelgiama į 
visus atitinkamus su infrastruktūra 
nesusijusius sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 465
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 466
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 467
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ji atsižvelgia į privalomą 
Agentūros nuomonę;

Or. en

Pakeitimas 468
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. 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.

4. Komisijai pagal šio reglamento 20 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
įgyvendinimo aktus, kad būtų sudarytas 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašas 
(toliau – Sąjungos sąrašas), laikantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
172 straipsnio antros pastraipos.

Or. pl

Pagrindimas

Priedai, įskaitant priedą dėl prioritetinių koridorių ir teminių sričių sudėties, yra vienas iš 
pagrindinių TEN-E reglamento ramsčių. Todėl po bet kokios galimos šių nuostatų peržiūros 
turėtų vykti visas teisėkūros procesas, kurio metu būtų deramai atsižvelgta į suinteresuotųjų 
šalių nuomones.

Pakeitimas 469
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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.

4. Komisijai pagal šio reglamento 20 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad būtų sudarytas 
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašas 
(toliau – Sąjungos sąrašas), laikantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
172 straipsnio antros pastraipos. Komisija 
sudaro Sąjungos sąrašą priimdama 
atskirus deleguotuosius aktus, po vieną 
kiekvienai II priede nurodytai 
infrastruktūros kategorijai.

Or. en

Pakeitimas 470
Karin Karlsbro, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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.

4. Komisijai pagal šio reglamento 20 
straipsnį suteikiami įgaliojimai, glaudžiai 
bendradarbiaujant su Europos 
Parlamentu, 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.

Or. en

Pakeitimas 471
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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.

4. 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) 
pagal II priede išvardytas kategorijas, 
laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 172 straipsnio antros pastraipos.

Or. en

Pakeitimas 472
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4a. Europos mokslinė patariamoji 
taryba klimato kaitos klausimais, įsteigta 
Reglamentu (ES) 2020/xxx (Europos 
klimato teisės aktas), įvertina Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašo 
suderinamumą su Sąjungos klimato 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 473
Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrina kuo didesnį BIP indėlį 
siekiant ES klimato tikslų;

Or. en

Pakeitimas 474
Nikolaj Villumsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) užtikrina, kad būtų įtraukti tik tie 
projektai, kuriais labiausiai prisidedama 
prie Sąjungos ir nacionalinių klimato ir 
energetikos politikos tikslų įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 475
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Apibrėžiant Sąjungos bendro 
intereso projektus pagal šį reglamentą, 
reikia nustatyti ribotą pereinamąjį 
laikotarpį, taikomą tiems projektams, 
kuriems ankstesniuose Sąjungos 
sąrašuose jau suteiktas BIP statusas, 
siekiant užtikrinti jau duotų 
įsipareigojimų tęstinumą ir suteikti 
galimybę dėl tų projektų įgyvendinti 
tolesnius veiksmus, kad būtų laikomasi 
naujų kriterijų. Pereinamasis laikotarpis 
galios įsigaliojus persvarstytam 
reglamentui.

Or. en

Pakeitimas 476
Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello

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 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.

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 atitinkamų nacionalinių 
dešimties metų tinklo plėtros planų ir, jeigu 
reikia, kitų atitinkamų nacionalinių 
infrastruktūros planų dalimi. Į tuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.
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Or. en

Pagrindimas

AIP taip pat turėtų būti įtraukti į regioninius planus ir dešimties metų tinklo plėtros planus 
(DMTPP), siekiant užtikrinti išsamų ir nuoseklų tinklo planavimą.

Pakeitimas 477
Danilo Oscar Lancini

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 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.

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 atitinkamų nacionalinių 
dešimties metų tinklo plėtros planų ir, jeigu 
reikia, kitų atitinkamų nacionalinių 
infrastruktūros planų dalimi. Į tuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

Or. en

Pakeitimas 478
Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bendro intereso projektai, įtraukti į 6. Bendro intereso projektai, įtraukti į 
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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 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.

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 atitinkamų nacionalinių 
dešimties metų tinklo plėtros planų ir, jeigu 
reikia, kitų atitinkamų nacionalinių 
infrastruktūros planų dalimi. Į tuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas.

Or. en

Pakeitimas 479
Danilo Oscar Lancini

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 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 

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, 
pasiekę pakankamą brandos lygį, 
nurodytą III priedo 2 straipsnio 1 dalies c 
punkte, 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 atitinkamų nacionalinių 
dešimties metų tinklo plėtros planų ir, jeigu 
reikia, kitų atitinkamų nacionalinių 
infrastruktūros planų dalimi. Į tuos planus 
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abipusio intereso projektams. įtrauktiems projektams suteikiamas 
didžiausias prioritetas. Į Sąjungos sąrašą 
pagal šio straipsnio 4 dalį ir atsižvelgiant į 
II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose nustatytas energetikos 
infrastruktūros kategorijas įtraukti 
bendro intereso projektai, kurie dar 
nepasiekė pakankamo laipsnio brandos 
lygio, kaip nurodyta III priedo 2 dalies 1 
punkto c papunktyje, kai tinkama, tampa 
regioninių investicijų planų, nacionalinių 
10 metų tinklo plėtros planų ir kitų 
nacionalinių infrastruktūros planų 
sudedamąja dalimi, kaip svarstytini 
projektai, kurie toliau prižiūrimi, siekiant 
įvertinti jų brandą ir paskui juos įtraukti į 
atitinkamus planus kaip suplanuotus 
projektus. Ši dalis netaikoma abipusio 
intereso projektams.

Or. en

Pakeitimas 480
Danilo Oscar Lancini

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 atitinkamų nacionalinių 
dešimties metų tinklo plėtros planų ir, jeigu 
reikia, kitų atitinkamų nacionalinių 
infrastruktūros planų dalimi. Į tuos planus 
įtrauktiems projektams suteikiamas 

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 atitinkamų nacionalinių 
dešimties metų tinklo plėtros planų ir, jeigu 
reikia, kitų atitinkamų nacionalinių 
infrastruktūros planų dalimi. Į tuos planus 
įtrauktiems projektams, taip pat II priedo 3 
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didžiausias prioritetas. Ši dalis netaikoma 
abipusio intereso projektams.

ir 4 punktuose nurodytiems projektams 
suteikiamas didžiausias prioritetas. Ši dalis 
netaikoma abipusio intereso projektams.

Or. en

Pakeitimas 481
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) projektas reikalingas bent vienam iš 
energetikos infrastruktūros prioritetinių 
koridorių ir sričių;

a) projektas reikalingas bent vienam iš 
energetikos infrastruktūros prioritetinių 
koridorių ir sričių, kuriomis reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos tikslų ir 
tvarumo, be kita ko, užtikrinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas;

Or. en

Pakeitimas 482
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) projektu reikšmingai prisidedama 
prie tvarumo;

Or. en

Pakeitimas 483
Michal Wiezik
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) į projekto kūrimą integruojami 
aplinkos apsaugos aspektai;

Or. en

Pakeitimas 484
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Martin Hojsík, Ulrike Müller, Pascal Canfin

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 teigiamą 
tarpvalstybinį poveikį arba gali būti 
atkartojamas, kaip nurodyta IV priedo 1 
punkte, kai tam reikia, kad žiniomis 
dalytųsi ir jos būtų perduodamos bent 
dviem valstybėms narėms ar regionams. 
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.

Or. en

Pakeitimas 485
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) projektas atitinka principą 
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„svarbiausia − energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir jo metodus;

Or. en

Pakeitimas 486
Tiemo Wölken, Marek Paweł Balt, Nicolás González Casares, Javi López, Tudor 
Ciuhodaru, César Luena

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) projektas atitinka principą 
„svarbiausia − energijos vartojimo 
efektyvumas“.

Or. en

Pakeitimas 487
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. projektas reikalingas bent vienam 
iš energetikos infrastruktūros prioritetinių 
koridorių ir sričių arba sukuria sąveiką su 
vienu iš Europos transporto (TEN-T) 
koridorių;

Or. en

Pakeitimas 488
Danilo Oscar Lancini

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

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas, ir

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir 
dalyvaujančių valstybių narių 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslų, atsižvelgiant į šiuos 
ypatumus ir poreikį įgyvendinti skirtingus 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo būdus, be kita ko, atsisakant 
kietojo iškastinio kuro, naudojant 
gamtines dujas, integruojant 
atsinaujinančias ir mažo anglies dioksido 
kiekio dujas į energijos rūšių derinį, 
užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio energijos 
integravimą į tinklą ir iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminamos ir mažo anglies 
dioksido kiekio energijos perdavimą į 
pagrindinius vartojimo centrus ir 
saugyklas, ir

Or. en

Pakeitimas 489
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas, ir

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant anglies dioksido į aplinką 
neišskiriančių išteklių energijos 
integravimą į tinklą ir iš anglies dioksido į 
aplinką neišskiriančių išteklių 
pagaminamos energijos perdavimą į 
pagrindinius vartojimo centrus ir 
saugyklas, ir

Or. en



PE692.694v01-00 174/320 AM\1230650LT.docx

LT

Pakeitimas 490
Tiemo Wölken, Nicolás González Casares, Javi López, Tudor Ciuhodaru, César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas, ir

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, 
užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas, ir

Or. en

Pakeitimas 491
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas, ir

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio energijos 
integravimą į tinklą ir iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminamos bei mažo anglies 
dioksido kiekio energijos perdavimą į 
pagrindinius vartojimo centrus ir 
saugyklas, ir

Or. pl

Pakeitimas 492
Sara Cerdas
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas, ir

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir nedidinamas 
Sąjungos anglies dioksido pėdsakas, taip 
pat prie tvarumo, be kita ko, užtikrinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į tinklą ir iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminamos energijos perdavimą 
į pagrindinius vartojimo centrus ir 
saugyklas, ir

Or. en

Pakeitimas 493
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas, ir

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių ir 
iškastinio kuro sudėtyje neturinčios 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir nenaudojant 
iškastinio kuro pagaminamos energijos 
perdavimą į pagrindinius vartojimo centrus 
ir saugyklas, ir

Or. en

Pakeitimas 494
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas, ir

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų ir mažo anglies dioksido 
kiekio išteklių pagaminamos energijos 
perdavimą į pagrindinius vartojimo centrus 
ir saugyklas, ir

Or. en

Pakeitimas 495
Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas, ir

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo politikos ir tikslų ir 
tvarumo, be kita ko, užtikrinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į tinklą ir iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminamos energijos perdavimą 
į pagrindinius vartojimo centrus ir 
saugyklas, ir

Or. en

Pakeitimas 496
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galima bendra projekto nauda, 
įvertinta remiantis atitinkamais konkrečiais 
3 dalyje nurodytais kriterijais, yra didesnė 
už jo sąnaudas, taip pat ilguoju laikotarpiu;

b) galima bendra projekto nauda, 
nustatyta Sąjungos ir ES acquis taikančių 
ir susitarimą su Sąjunga sudariusių šalių 
teritorijoje įvertinta remiantis atitinkamais 
konkrečiais 3 dalyje nurodytais kriterijais, 
yra didesnė už jo sąnaudas tame pačiame 
perimetre, taip pat ilguoju laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 497
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galima bendra projekto nauda, 
įvertinta remiantis atitinkamais konkrečiais 
3 dalyje nurodytais kriterijais, yra didesnė 
už jo sąnaudas, taip pat ilguoju laikotarpiu;

b) galima bendra projekto nauda, 
nustatyta Sąjungos ir Sąjungos acquis 
taikančių ir susitarimą su Sąjunga 
sudariusių šalių teritorijoje įvertinta 
remiantis atitinkamais konkrečiais 3 dalyje 
nurodytais kriterijais, yra didesnė už jo 
sąnaudas tame pačiame perimetre, taip pat 
ilguoju laikotarpiu;

Or. pl

Pagrindimas

4 straipsnyje turėtų būti kalbama apie naudą ir sąnaudas ES teritorijoje arba šalyse, kuriose 
pagal susitarimą taikomas ES acquis, kad būtų užtikrinta, kad bendro intereso projektais 
taptų tik projektai, naudingi šalims, kuriose taikomas ES acquis. Pavyzdžiui, tai apima 
Energijos bendrijos šalis, kurios yra įsipareigojusios taikyti ES energetikos acquis ir turi 
bendras sienas ir energijos rinkas su ES valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 498
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) projektas įgyvendinamas bent 
vienos valstybės narės teritorijoje ir bent 
vienos trečiosios valstybės teritorijoje ir 
daro didelį tarpvalstybinį poveikį, kaip 
nurodyta IV priedo 2 punkte;

c) projektas įgyvendinamas bent 
vienos valstybės narės teritorijoje 
(įskaitant teritorinius vandenis ir 
išskirtines ekonomines zonas) ir bent 
vienos trečiosios valstybės teritorijoje 
(įskaitant teritorinius vandenis ir 
išskirtines ekonomines zonas) ir daro 
didelį tarpvalstybinį poveikį, kaip nurodyta 
IV priedo 2 punkte;

Or. en

Pakeitimas 499
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Sąjungos teritorijoje vykdomas 
projektas atitinka direktyvas 2009/73/EB ir 
(ES) 2019/944, kai jis priskiriamas II 
priedo 1 ir 3 punktuose nurodytoms 
infrastruktūros kategorijoms;

d) projektas atitinka direktyvas 
2009/73/EB ir (ES) 2019/944, kai jis 
priskiriamas II priedo 1 ir 3 punktuose 
nurodytoms infrastruktūros kategorijoms;

Or. pl

Pagrindimas

Jeigu projektu turi būti padedama siekti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų 
ir tvarumo tikslų ES ir trečiojoje šalyje, jis juo labiau turėtų atitikti ES energetikos teisės 
aktus.

Pakeitimas 500
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Sąjungos teritorijoje vykdomas 
projektas atitinka direktyvas 2009/73/EB ir 

d) Europos Sąjungos teritorijoje 
vykdomas projektas atitinka direktyvas 
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(ES) 2019/944, kai jis priskiriamas II 
priedo 1 ir 3 punktuose nurodytoms 
infrastruktūros kategorijoms;

2009/73/EB ir (ES) 2019/944, kai jis 
priskiriamas II priedo 1 ir 3 punktuose 
nurodytoms infrastruktūros kategorijoms;

Or. en

Pakeitimas 501
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Sąjungos teritorijoje vykdomas 
projektas atitinka direktyvas 2009/73/EB ir 
(ES) 2019/944, kai jis priskiriamas II 
priedo 1 ir 3 punktuose nurodytoms 
infrastruktūros kategorijoms;

d) Sąjungos teritorijoje vykdomas 
projektas atitinka direktyvas 2009/73/EB ir 
(ES) 2019/944, kai jis priskiriamas II 
priedo 1, 3 ir 5a punktuose nurodytoms 
infrastruktūros kategorijoms;

Or. en

Pakeitimas 502
Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) yra pasiekusi (-ios) aukštą 
reguliavimo suderinimo arba 
konvergencijos lygį, kad padėtų siekti 
bendrų Sąjungos politikos tikslų, visų 
pirma užtikrinti:

e) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) yra pasiekusi (-ios) aukštą 
politinio arba reguliavimo suderinimo arba 
konvergencijos lygį arba prisideda prie 
klimato kaitos mažinimo ir ES pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui, kad 
padėtų siekti bendrų Sąjungos politikos 
tikslų, visų pirma užtikrinti:

Or. en

Pakeitimas 503
Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) yra pasiekusi (-ios) aukštą 
reguliavimo suderinimo arba 
konvergencijos lygį, kad padėtų siekti 
bendrų Sąjungos politikos tikslų, visų 
pirma užtikrinti:

e) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) yra pasiekusi (-ios) aukštą 
reguliavimo suderinimo lygį arba 
prisideda pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui, kad padėtų siekti bendrų 
Sąjungos politikos tikslų, visų pirma 
užtikrinti:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant trumpalaikių ir ilgalaikių ES tikslų, labai svarbu stiprinti ryšius su kaimyninėmis ne 
ES šalimis (įskaitant pietines kaimynines šalis, kaip nustatyta žaliojo kurso prioritetuose, t. y. 
Afrikos strategijoje) ir taip patvirtinti jų tinkamumą naujame TEN-E reglamente. Vertėtų 
paaiškinti, kad sąvokai „abipusio intereso projektas“ turėtų būti suteikta nauja apibrėžtis.

Pakeitimas 504
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) yra pasiekusi (-ios) aukštą 
reguliavimo suderinimo arba 
konvergencijos lygį, kad padėtų siekti 
bendrų Sąjungos politikos tikslų, visų 
pirma užtikrinti:

e) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) yra pasiekusi (-ios) aukštą 
reguliavimo suderinimo lygį arba 
prisideda pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui, kad padėtų siekti bendrų 
Sąjungos politikos tikslų, visų pirma 
užtikrinti:

Or. en

Pakeitimas 505
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) yra pasiekusi (-ios) aukštą 
reguliavimo suderinimo arba 
konvergencijos lygį, kad padėtų siekti 
bendrų Sąjungos politikos tikslų, visų 
pirma užtikrinti:

e) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) yra pasiekusi (-ios) aukštą 
reguliavimo suderinimo arba 
konvergencijos lygį ir įrodžiusi, kad 
taikomi veiksmingi teisiniai vykdymo 
užtikrinimo mechanizmai, kad padėtų 
siekti bendrų Sąjungos politikos tikslų, 
visų pirma užtikrinti:

Or. en

Pakeitimas 506
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-
iosios) valstybė (-ės) yra pasiekusi (-ios) 
aukštą reguliavimo suderinimo arba 
konvergencijos lygį, kad padėtų siekti 
bendrų Sąjungos politikos tikslų, visų 
pirma užtikrinti:

Išbraukta.

i) gerai veikiančią energijos vidaus rinką;
ii) bendradarbiavimu ir solidarumu 
grindžiamą energijos tiekimo saugumą;
iii) energetikos sistemą, įskaitant gamybą, 
perdavimą ir skirstymą, kuria siekiama 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro pagal Paryžiaus susitarimą ir 
Sąjungos klimato politikos tikslus; ir visų 
pirma vengti anglies dioksido nutekėjimo.

Or. en

Pakeitimas 507
Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) gerai veikiančią energijos vidaus 
rinką;

i) gerai veikiančią energijos vidaus 
rinką, visų pirma taikant trečiųjų šalių 
prieigą, nuosavybės išskaidymą ir 
skaidrius bei sąnaudas atspindinčius 
tarifus;

Or. pl

Pakeitimas 508
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bendradarbiavimu ir solidarumu 
grindžiamą energijos tiekimo saugumą;

ii) išteklių diversifikavimu, 
bendradarbiavimu ir solidarumu 
grindžiamą energijos tiekimo saugumą;

Or. pl

Pakeitimas 509
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) energijos eksportas į Sąjungą 
netrukdo trečiųjų šalių pajėgumams arba 
jos pastangoms laipsniškai atsisakyti 
nesaugių ir iškastinio kuro gamybos 
įrenginių, kad būtų patenkintas jos vidaus 
energijos suvartojimas;

Or. en
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Pakeitimas 510
Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) remia projekto prioritetinį 
statusą, kaip nustatyta 7 straipsnyje, ir 
įsipareigoja laikytis panašaus spartesnio 
įgyvendinimo tvarkaraščio ir kitų politikos 
bei reguliavimo pagalbos priemonių, 
kurios taikomos bendro intereso 
projektams Sąjungoje.

f) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) remia projekto prioritetinį 
statusą, kaip nustatyta 7 straipsnyje, ir 
įsipareigoja laikytis panašaus projekto 
įgyvendinimo tvarkaraščio dalyvaujančioje 
valstybėje narėje. Šios dalies e punkte 
nustatyti bendrieji kriterijai gali būti 
atkartoti tarpvyriausybiniame susitarime 
arba kitame valstybės narės ir trečiosios 
šalies arba šalių, dalyvaujančių 
įgyvendinant bendro intereso projektą, 
susitarime;

Or. en

Pakeitimas 511
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) remia projekto prioritetinį 
statusą, kaip nustatyta 7 straipsnyje, ir 
įsipareigoja laikytis panašaus spartesnio 
įgyvendinimo tvarkaraščio ir kitų politikos 
bei reguliavimo pagalbos priemonių, 
kurios taikomos bendro intereso 
projektams Sąjungoje.

f) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) remia projekto prioritetinį 
statusą, kaip nustatyta 7 straipsnyje, arba 
įsipareigoja laikytis panašaus projekto 
įgyvendinimo tvarkaraščio ES 
dalyvaujančiose valstybėse narėse. E 
punkte nustatyti bendrieji kriterijai gali 
būti atkartoti tarpvyriausybiniame 
susitarime arba kitame valstybės narės ir 
trečiosios šalies arba šalių, dalyvaujančių 
įgyvendinant bendro intereso projektus, 
susitarime.

Or. en
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Pakeitimas 512
Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) remia projekto prioritetinį 
statusą, kaip nustatyta 7 straipsnyje, ir 
įsipareigoja laikytis panašaus spartesnio 
įgyvendinimo tvarkaraščio ir kitų politikos 
bei reguliavimo pagalbos priemonių, 
kurios taikomos bendro intereso 
projektams Sąjungoje.

f) dalyvaujanti (-čios) trečioji (-iosios) 
valstybė (-ės) remia projekto prioritetinį 
statusą, kaip nustatyta 7 straipsnyje, arba 
įsipareigoja laikytis panašaus projekto 
įgyvendinimo tvarkaraščio ES 
dalyvaujančiose valstybėse narėse. E 
punkte nustatyti bendrieji kriterijai gali 
būti atkartoti tarpvyriausybiniame 
susitarime arba kitame valstybės narės ir 
trečiosios šalies arba šalių, dalyvaujančių 
įgyvendinant bendro intereso projektus, 
susitarime.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant trumpalaikių ir ilgalaikių ES tikslų, labai svarbu stiprinti ryšius su kaimyninėmis ne 
ES šalimis (įskaitant pietines kaimynines šalis, kaip nustatyta žaliojo kurso prioritetuose, t. y. 
Afrikos strategijoje) ir taip patvirtinti jų tinkamumą naujame TEN-E reglamente. Vertėtų 
paaiškinti, kad sąvokai „abipusio intereso projektas“ turėtų būti suteikta nauja apibrėžtis.

Pakeitimas 513
Ondřej Knotek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) projektu užtikrinama gamtinių 
dujų ir vandenilio transportavimo sąveika 
dėl gamtinių dujų perdavimo vamzdynų, 
paruoštų vandeniliui transportuoti, 
kūrimo ir nustatoma data, kada visiškai 
pereinama nuo gamtinių dujų 
transportavimo prie vandenilio 
transportavimo, kuris turėtų būti 
suderintas su nacionaliniais klimato ir 
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energetikos planais ir padėti siekti ES 
vandenilio strategijos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 514
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. projektas atitinka principą 
„svarbiausia − energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir jo metodus;

Or. en

Pakeitimas 515
Karin Karlsbro

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, ba, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms energetikos 
infrastruktūros kategorijoms priskiriamu 
elektros energijos perdavimo, skirstymo ir 
kaupimo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo 
užtikrinamas anglies dioksido į aplinką 
neišskiriančių išteklių energijos 
integravimas į tinklą ir iš anglies dioksido į 
aplinką neišskiriančių išteklių 
pagaminamos elektros energijos 
perdavimas į pagrindinius vartojimo 
centrus ir saugyklas bei skirstymas, ir 
užtikrinti, kad būtų tenkinamas bent vienas 
iš šių konkrečių kriterijų:

Or. en
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Pakeitimas 516
Anna Zalewska

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 ir kaupimo 
projektų atveju – projektas padeda siekti 
tvarumo, nes juo užtikrinamas 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio energijos integravimas į 
tinklą ir iš atsinaujinančiųjų išteklių 
pagaminamos ir mažo anglies dioksido 
kiekio elektros energijos perdavimas į 
pagrindinius vartojimo centrus ir 
saugyklas, ir užtikrinti, kad būtų 
tenkinamas bent vienas iš šių konkrečių 
kriterijų:

Or. pl

Pagrindimas

Visi trys kriterijai turi būti vienodos svarbos.

Pakeitimas 517
Jessica Polfjärd

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 

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 ir anglies dioksido į 
aplinką neišskiriančių išteklių energijos 



AM\1230650LT.docx 187/320 PE692.694v01-00

LT

išteklių pagaminamos elektros energijos 
perdavimas į pagrindinius vartojimo 
centrus ir saugyklas, ir užtikrinti, kad būtų 
tenkinamas bent vienas iš šių konkrečių 
kriterijų:

integravimas į tinklą ir iš atsinaujinančiųjų 
ir anglies dioksido į aplinką 
neišskiriančių išteklių pagaminamos 
elektros energijos perdavimas į 
pagrindinius vartojimo centrus ir 
saugyklas, ir užtikrinti, kad būtų 
tenkinamas bent vienas iš šių konkrečių 
kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 518
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos integracijos, be kita ko, 
panaikinant bent vienos valstybės narės 
izoliaciją ir sumažinant energetikos 
infrastruktūros trūkumus; konkurencijos ir 
sistemos lankstumo;

i) rinkos integracijos, be kita ko, 
panaikinant bent vienos valstybės narės 
izoliaciją, sumažinant energetikos 
infrastruktūros trūkumus; konkurencijos ir 
sistemos lankstumo ir reinvesticijų į 
dabartinę infrastruktūrą, kuri yra būtina 
siekiant išlaikyti dabartinius sistemos 
integracijos lygius;

Or. en

Pagrindimas

Investicijos į Europos perdavimo sistemą turėtų padidinti rinkos integraciją ir junglumą, 
tačiau reinvesticijos taip pat reikalingos į dabartinę infrastruktūrą, siekiant užtikrinti 
išlaikytas veiklos sąlygas ir integracijos lygį.

Pakeitimas 519
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) II priedo 1 punkto d papunktyje 
nurodytai energetikos infrastruktūros 
kategorijai priskiriamų pažangiojo elektros 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo 
užtikrinamas atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimas į tinklą, ir užtikrinti, 
kad būtų tenkinami bent du iš šių 
konkrečių kriterijų:

b) II priedo 1 punkto d papunktyje 
nurodytai energetikos infrastruktūros 
kategorijai priskiriamų pažangiojo elektros 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo 
užtikrinamas atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimas į tinklą, ir užtikrinti, 
kad būtų tenkinamas bent vienas iš šių 
konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 520
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo 1 punkto d papunktyje 
nurodytai energetikos infrastruktūros 
kategorijai priskiriamų pažangiojo elektros 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo 
užtikrinamas atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimas į tinklą, ir užtikrinti, 
kad būtų tenkinami bent du iš šių 
konkrečių kriterijų:

b) II priedo 1 punkto d papunktyje 
nurodytai energetikos infrastruktūros 
kategorijai priskiriamų pažangiojo elektros 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo 
užtikrinamas anglies dioksido į aplinką 
neišskiriančių išteklių energijos 
integravimas į tinklą, ir užtikrinti, kad būtų 
tenkinami bent du iš šių konkrečių 
kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 521
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo 1 punkto d papunktyje 
nurodytai energetikos infrastruktūros 
kategorijai priskiriamų pažangiojo elektros 

b) II priedo 1 punkto d papunktyje ir 1 
punkto e papunktyje nurodytai energetikos 
infrastruktūros kategorijai priskiriamų 
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tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo 
užtikrinamas atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimas į tinklą, ir užtikrinti, 
kad būtų tenkinami bent du iš šių 
konkrečių kriterijų:

pažangiojo elektros tinklo projektų ir 
tinklo komponentų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo 
užtikrinamas atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimas į tinklą, ir užtikrinti, 
kad būtų tenkinami bent du iš šių 
konkrečių kriterijų:

Or. en

Pagrindimas

Tinklo komponentai atlieka esminį vaidmenį stabilizuojant galimus dažnus svyravimus, kartu 
didinant saugų veikimą, galią ir srovės kokybę. Įdiegti komponentai gali būti susieti su 
perdavimo tinklo plėtra arba jie gali būti diegiami kaip atskirų investicijų objektai. Poreikis 
stabilizuoti tinklą ir gerinti galios kokybę auga dėl to, kad į Europos energetikos tinklą 
integruojami nepastovūs atsinaujinantieji energijos ištekliai.

Pakeitimas 522
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priedo 1 punkto d papunktyje 
nurodytai energetikos infrastruktūros 
kategorijai priskiriamų pažangiojo elektros 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo 
užtikrinamas atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimas į tinklą, ir užtikrinti, 
kad būtų tenkinami bent du iš šių 
konkrečių kriterijų:

b) II priedo 1 punkto d papunktyje 
nurodytai energetikos infrastruktūros 
kategorijai priskiriamų pažangiojo elektros 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo 
užtikrinamas atsinaujinančiųjų ir iškastinio 
kuro sudėtyje neturinčių išteklių energijos 
integravimas į tinklą, ir užtikrinti, kad būtų 
tenkinami bent du iš šių konkrečių 
kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 523
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) rinkos integracijos, be kita ko, 
užtikrinant efektyvų sistemos 
eksploatavimą ir naudojant jungiamąsias 
linijas;

ii) rinkos integracijos, be kita ko, 
užtikrinant efektyvų sistemos 
eksploatavimą, naudojant jungiamąsias 
linijas ir reinvestuojant į esamą 
infrastruktūrą, kuri yra būtina veiklos 
sąlygoms išlaikyti;

Or. en

Pagrindimas

Investicijos į Europos perdavimo sistemą turėtų padidinti rinkos integraciją ir junglumą, 
tačiau reinvesticijos taip pat reikalingos į dabartinę infrastruktūrą, siekiant užtikrinti 
išlaikytas veiklos sąlygas ir integracijos lygį.

Pakeitimas 524
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Pascal Canfin, Nils 
Torvalds, Irena Joveva, Karin Karlsbro

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 
sąveiką, pvz., didinant susijusių sektorių, 
pvz., transporto ir judumo, sąveiką;

Or. en

Pagrindimas

Pažangiųjų tinklų projektais aktyviai prisidedama prie didesnės sektoriaus integracijos, kuri 
turi teigiamą poveikį Europos energijos tinklui.

Pakeitimas 525
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punkto įžanginė dalis
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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 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo, utilizavimo ir saugojimo 
projektų atveju – projektas labai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinami bent du iš 
šių konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 526
Karin Karlsbro

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 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų anglies dioksido surinkimo, 
saugojimo ir transportavimo projektų 
atveju – projektas labai padeda užtikrinti, 
kad būtų tenkinami bent du iš šių 
konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 527
Danilo Oscar Lancini

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 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų anglies dioksido surinkimo, 
transportavimo, utilizavimo ir saugojimo 
projektų atveju – projektas labai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinami visi šie 
konkretūs kriterijai:
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Or. en

Pakeitimas 528
Hildegard Bentele

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 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų anglies dioksido 
transportavimo ir utilizavimo arba 
saugojimo projektų atveju – projektas labai 
padeda užtikrinti, kad būtų tenkinami visi 
šie konkretūs kriterijai:

Or. en

Pakeitimas 529
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

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:

Išbraukta.

i) vengimo išmesti anglies dioksidą, tačiau 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą;
ii) anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;
iii) efektyvaus išteklių naudojimo 
užtikrinant įvairių anglies dioksido 
šaltinių ir saugyklų sujungimą, naudojant 
bendrą infrastruktūrą ir kuo labiau 
sumažinant poveikį aplinkai ir riziką;
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Or. en

Pakeitimas 530
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

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:

Išbraukta.

i) vengimo išmesti anglies dioksidą, tačiau 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą;
ii) anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;
iii) efektyvaus išteklių naudojimo 
užtikrinant įvairių anglies dioksido 
šaltinių ir saugyklų sujungimą, naudojant 
bendrą infrastruktūrą ir kuo labiau 
sumažinant poveikį aplinkai ir riziką;

Or. en

Pakeitimas 531
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

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:

Išbraukta.

i) vengimo išmesti anglies dioksidą, tačiau 
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užtikrinti energijos tiekimo saugumą;
ii) anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;
iii) efektyvaus išteklių naudojimo 
užtikrinant įvairių anglies dioksido 
šaltinių ir saugyklų sujungimą, naudojant 
bendrą infrastruktūrą ir kuo labiau 
sumažinant poveikį aplinkai ir riziką;

Or. en

Pakeitimas 532
Sunčana Glavak

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) surinkti išmestą anglies dioksidą 
utilizavimo ir nuolatinio laikymo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 533
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 534
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;

ii) anglies dioksido transportavimo ir 
saugojimo patikimumo ir saugumo 
didinimo;

Or. en

Pakeitimas 535
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 536
Sunčana Glavak

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 anglies dioksido šaltinių 
ir saugyklų sujungimą, naudojant bendrą 
infrastruktūrą ir kitas transporto 
priemones pvz., laivus, baržas, 
sunkvežimius ir traukinius, ir kuo labiau 
sumažinant poveikį aplinkai ir riziką;

Or. en
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Pakeitimas 537
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas ir 
remiama elektros energijos gamyba iš 
įvairių atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo į vartojimo centrus perduodamas 
vandenilis, pagamintas hidrolizės 
įrenginiuose, tiesiogiai – fiziškai arba 
virtualiai (pvz., naudojant energijos 
pirkimo sutartį) – prijungtuose prie 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius 
naudojančių elektrinių, kuriose 
pakeičiama intensyviai energijos gamybai 
naudojama anglis, ir taip remiama 
elektros energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų bei 
remiant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą, taip 
pat IV priede nustatytus kriterijus. Visais 
projektais sudaromos sąlygos veiksmingai 
konkurencijai vandenilio rinkoje, be kita 
ko, suteikiant skaidrią ir nediskriminacinę 
prieigą prie daugelio tiekimo šaltinių ir 
tinklo naudotojų. Be to, projektas labai 
padeda užtikrinti, kad būtų tenkinami 
toliau nurodyti konkretūs kriterijai:

Or. en

Pakeitimas 538
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 punkte nurodytoms d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
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energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas ir 
remiama elektros energijos gamyba iš 
įvairių atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo mažinamas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, į vartojimo 
centrus perduodamas vandenilis, 
pagamintas hidrolizės įrenginiuose 
naudojant atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, ir taip remiama elektros energijos 
gamyba iš įvairių atsinaujinančiųjų išteklių, 
pasiūlant lankstumo ir (arba) kaupimo 
sprendimų. Be to, projektas labai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinami toliau 
nurodyti konkretūs kriterijai:

Or. en

Pakeitimas 539
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas ir 
remiama elektros energijos gamyba iš 
įvairių atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
politikoje nustatytais terminais, naudojant 
išteklius, kuriems būdingas atitinkamas 
anglies dioksido atsipirkimo laikotarpis, ir 
remiama elektros energijos gamyba iš 
įvairių atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 540
Karin Karlsbro
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimas ir remiama elektros 
energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas žaliojo ir rausvojo vandenilio 
naudojimas ir remiama elektros energijos 
gamyba iš įvairių anglies dioksido į 
aplinką neišskiriančių išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 541
Tiemo Wölken, Javi López, Nicolás González Casares, Tudor Ciuhodaru, César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimas ir remiama elektros 
energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo mažinamas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, skatinamas 
vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių 
naudojimas ir remiama elektros energijos 
gamyba iš įvairių atsinaujinančiųjų išteklių, 
pasiūlant lankstumo ir (arba) kaupimo 
sprendimų, kartu netrukdant energijos 
sistemos priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimui Sąjungoje ar trečiosiose 
šalyse. Be to, projektas labai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinamas bent vienas 
iš toliau nurodytų konkrečių kriterijų:



AM\1230650LT.docx 199/320 PE692.694v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 542
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimas ir remiama elektros 
energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, nuo iškastinio kuro 
nepriklausomo vandenilio ir mažo anglies 
dioksido pėdsako vandenilio naudojimas ir 
remiama elektros energijos gamyba iš 
įvairių atsinaujinančiųjų išteklių ir sistemą 
apimantis tiekimo saugumas, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 543
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
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išteklių naudojimas ir remiama elektros 
energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

išteklių, o pereinamuoju laikotarpiu – 
mažo anglies dioksido pėdsako vandenilio 
naudojimas ir remiama elektros energijos 
gamyba iš įvairių atsinaujinančiųjų išteklių, 
pasiūlant lankstumo ir (arba) kaupimo 
sprendimų. Be to, projektas labai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinamas bent vienas 
iš toliau nurodytų konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 544
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimas ir remiama elektros 
energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako 
vandenilio naudojimas ir remiama elektros 
energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

Or. pl

Pagrindimas

Norint kurti vandenilio ekonomiką, būtina remti skirtingų vandenilio rūšių naudojimą, kartu 
skiriant dėmesį įvairioms tvarumo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų atžvilgiu švarioms 
technologijoms, kad būtų sumažinta esamos vandenilio gamybos priklausomybė nuo 
iškastinio kuro. Svarbi turėtų būti ne konkreti technologija, bet vien tik vandenilio gamybos 
tvarumas ir su ja susijęs išmetamas CO2 kiekis.
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Pakeitimas 545
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimas ir remiama elektros 
energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako 
vandenilio naudojimas ir remiama elektros 
energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 546
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimas ir remiama elektros 
energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 

d) II priedo 3 punkte nurodytoms 
energetikos infrastruktūros kategorijoms 
priskiriamų vandenilio projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, nes 
juo, be kita ko, mažinamas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
skatinamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimas ir remiama elektros 
energijos gamyba iš įvairių 
atsinaujinančiųjų ir iškastinio kuro 
sudėtyje neturinčių išteklių, pasiūlant 
lankstumo ir (arba) kaupimo sprendimų. 
Be to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
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nurodytų konkrečių kriterijų: būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 547
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos integracijos, be kita ko, 
sujungiant valstybėse narėse esančius ar 
atsirandančius vandenilio tinklus arba 
kitaip prisidedant prie Sąjungos masto 
vandenilio transportavimo ir saugyklų 
tinklo sukūrimo ir užtikrinant susietųjų 
sistemų sąveiką;

i) rinkos integracijos, prisidedant prie 
vandenilio slėnių ir jų transportavimo, 
paskirstymo ir saugyklų tinklo sukūrimo ir 
užtikrinant susietųjų sistemų sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 548
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos integracijos, be kita ko, 
sujungiant valstybėse narėse esančius ar 
atsirandančius vandenilio tinklus arba 
kitaip prisidedant prie Sąjungos masto 
vandenilio transportavimo ir saugyklų 
tinklo sukūrimo ir užtikrinant susietųjų 
sistemų sąveiką;

i) rinkos integracijos, be kita ko, 
sujungiant valstybėse narėse esančius ar 
atsirandančius vandenilio tinklus arba 
kitaip prisidedant prie Sąjungos masto 
vandenilio transportavimo, paskirstymo ir 
saugyklų tinklo sukūrimo, įskaitant 
mišrias tinklo atkarpas ir užtikrinant 
susietųjų sistemų sąveiką

Or. en

Pakeitimas 549
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Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos integracijos, be kita ko, 
sujungiant valstybėse narėse esančius ar 
atsirandančius vandenilio tinklus arba 
kitaip prisidedant prie Sąjungos masto 
vandenilio transportavimo ir saugyklų 
tinklo sukūrimo ir užtikrinant susietųjų 
sistemų sąveiką;

i) rinkos integracijos, be kita ko, 
sujungiant valstybėse narėse esančius ar 
atsirandančius vandenilio tinklus arba 
kitaip prisidedant prie vandenilio slėnių ir 
Sąjungos masto vandenilio transportavimo 
ir saugyklų tinklo sukūrimo ir užtikrinant 
susietųjų sistemų sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 550
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) II priedo 4 punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektrolizerių 
atveju – projektas labai padeda užtikrinti, 
kad būtų tenkinami visi šie konkretūs 
kriterijai:

Išbraukta.

i) tvarumo, be kita ko, mažinant išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
skatinant vandenilio iš atsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimą;
ii) energijos tiekimo saugumo, be kita ko, 
prisidedant prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo arba 
siūlant kaupimo ir (arba) lankstumo 
sprendimus, pavyzdžiui, reguliavimą 
apkrova ir balansavimo paslaugas;
iii) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo susiejant 
įvairius energijos nešiklius ir sektorius;

Or. pl
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Pagrindimas

The TEN-E regulation is supposed to deal with trans-European networks in the area of 
energy infrastructures according to art. 170 - 172 TFUE. The rapporteur disagrees with the 
Commission’s intention to deviate from this scope by creating a specific PCI category for 
electrolyser facilities. They cannot be considered as contributing to interconnection or 
interoperability of national networks, nor their trans-European character can be justified. 
The suggested cross-border impact of electrolysers (direct or indirect benefits to at least two 
Member States) and sustainability criteria (greenhouse gas emissions savings) could on that 
basis be potentially extended to any production source based on renewable sources. This is in 
fact another attempt to over-subsidise non commercially viable renewables energy sources.

Pakeitimas 551
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tvarumo, be kita ko, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir skatinant vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą;

i) tvarumo, gaminant vandenilį iš 
energijos gamybos įrenginių naudojant 
papildomus atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, prie kurių 
elektrolizeris yra prijungtas tiesiogiai – 
fiziškai ar virtualiai, siekiant pakeisti 
intensyviai energijos gamybai naudojamą 
anglį, taip mažinant išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat 
laikantis IV priede nustatytų kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 552
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tvarumo, be kita ko, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir skatinant vandenilio iš 

i) tvarumo, gaminant vandenilį iš 
tiesiogiai prijungtų energijos gamybos 
įrenginių, naudojant atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, mažinant išmetamą 



AM\1230650LT.docx 205/320 PE692.694v01-00

LT

atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą; šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
taip pat laikantis IV priede nustatytų 
kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 553
Tiemo Wölken, Javi López, Nicolás González Casares, Tudor Ciuhodaru, César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tvarumo, be kita ko, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir skatinant vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą;

i) priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo ir vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo 
mažinimo;

Or. en

Pakeitimas 554
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tvarumo, be kita ko, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir skatinant vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą;

i) tvarumo, be kita ko, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir skatinant žaliojo ir rausvojo 
vandenilio naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 555
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tvarumo, be kita ko, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir skatinant vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą;

i) tvarumo, be kita ko, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir skatinant vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą, 
taikant anglies dioksido atsipirkimo 
laikotarpio tvarumo kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 556
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tvarumo, be kita ko, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir skatinant vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą;

i) tvarumo, be kita ko, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir skatinant vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių bei sintetinių 
degalų naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 557
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo susiejant 
įvairius energijos nešiklius ir sektorius;

iii) sudarant sąlygas lanksčioms 
paslaugoms, pvz., reagavimo į paklausą ir 
saugojimo, palengvinant pažangios 
energetikos sektoriaus integraciją kuriant 
sąsajas su kitais energijos nešikliais ir 
sektoriais;

Or. en



AM\1230650LT.docx 207/320 PE692.694v01-00

LT

Pakeitimas 558
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo susiejant įvairius 
energijos nešiklius ir sektorius;

iii) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo ir lankstumo 
susiejant įvairius energijos nešiklius ir 
sektorius, taip pat sumažinant tinklo 
perkrovos riziką;

Or. en

Pakeitimas 559
Danilo Oscar Lancini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) siūlant energijos transformavimo 
paslaugas, kurios yra skirtos ne tik 
vienam konkrečiam naudotojui.

Or. en

Pakeitimas 560
Anna Zalewska

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 
ir mažo anglies dioksido kiekio dujas, 

f) II priedo 2 punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų pažangiojo dujų 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, siekiant suteikti 
galimybę ir sudaryti palankesnes sąlygas 
integruoti atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo 
anglies dioksido kiekio dujas, tokias kaip 
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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:

biometanas, vandenilis arba sintezės dujos 
ir jų mišiniai su metanu, į dujų skirstymo 
ir perdavimo tinklus bei į saugojimo 
sistemas, kad būtų galima sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį. Be to, projektas labai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinamas bent vienas 
iš toliau nurodytų konkrečių kriterijų:

Or. pl

Pagrindimas

In order to support the development of clean gases, the definition of 'smart gas grids' should 
not be limited to digital solutions but broadened to cover necessary technical investments 
such as valves, compressor stations and metering infrastructure. This will allow for more 
comprehensive approach in terms of blending renewable and decarbonised gases with 
natural gas. Storage systems constitute an important part of the process and therefore should 
also be included. Taking into account that blending of renewable and low-carbon gases with 
natural gas will be instrumental in scaling up hydrogen production capacities, projects which 
relate to retrofitting of current gas infrastructure and contribute to decarbonisation of the gas 
infrastructure should be eligible for the PCI status.

Pakeitimas 561
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

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 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:

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 vandenilį iš 
atsinaujinančiųjų išteklių į dujų skirstymo 
ir perdavimo tinklus siekiant prisidėti prie 
visiško priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo. Be to, projektas labai 
padeda užtikrinti, kad būtų tenkinamas 
bent vienas iš toliau nurodytų konkrečių 
kriterijų:
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Or. en

Pakeitimas 562
Michal Wiezik

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 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:

f) II priedo 2 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 skirstymo 
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:

Or. en

Pakeitimas 563
Danilo Oscar Lancini

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 
ir mažo anglies dioksido kiekio dujas, 
tokias kaip biometanas, arba vandenilį iš 
atsinaujinančiųjų išteklių į dujų skirstymo 

f) II priedo 2 punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų pažangiojo dujų 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, siekiant suteikti 
galimybę ir sudaryti palankesnes sąlygas 
integruoti atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo 
anglies dioksido kiekio dujas, tokias kaip 
biometanas, vandenilis arba sintezės 
dujos, į dujų skirstymo ir perdavimo 
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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:

tinklus bei į saugojimo sistemas, kad būtų 
galima sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. Be to, 
projektas labai padeda užtikrinti, kad būtų 
tenkinamas bent vienas iš toliau nurodytų 
konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 564
Sunčana Glavak

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 
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:

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 
ir mažo anglies dioksido kiekio dujas, 
tokias kaip biometanas, arba vandenilį ar 
jo mišinius į dujų skirstymo ir perdavimo 
tinklus, taip pat į saugojimo ir skirstymo 
sistemas, siekiant sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Be 
to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 565
Danilo Oscar Lancini

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 

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

tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo suteikiama 
galimybė ir sudaromos palankesnės 
sąlygos integruoti atsinaujinančiųjų išteklių 
ir nuo iškastinio kuro nepriklausomas bei 
mažo anglies dioksido kiekio dujas, tokias 
kaip biometanas, sintetinį metaną arba 
vandenilį iš atsinaujinančiųjų išteklių, visų 
pirma įmaišant juos 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:

Or. en

Pakeitimas 566
Sara Cerdas

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 
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:

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 
ir mažo anglies dioksido kiekio dujas, 
kurios nedidina ES anglies dioksido 
pėdsako, 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:

Or. en

Pakeitimas 567
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Karin Karlsbro, Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punktas

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 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:

Išbraukta.

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;
ii) rinkos veikimo užtikrinimo ir vartotojų 
aptarnavimo;
iii) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo kuriant sąsajas 
su kitais energijos nešikliais ir sektoriais 
ir sudarant sąlygas reguliuoti apkrova.

Or. en

Pakeitimas 568
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punktas



AM\1230650LT.docx 213/320 PE692.694v01-00

LT

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 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:

Išbraukta.

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;
ii) rinkos veikimo užtikrinimo ir vartotojų 
aptarnavimo;
iii) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo kuriant sąsajas 
su kitais energijos nešikliais ir sektoriais 
ir sudarant sąlygas reguliuoti apkrova.

Or. en

Pakeitimas 569
Anna Zalewska

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, 

i) tinklo saugumo ir tiekimo kokybės 
modifikuojant, didinant pajėgumą arba 
gerinant dujų perdavimo ir skirstymo arba 
saugojimo sistemų veiksmingumą ir 
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sprendžiant problemas, kylančias dėl 
skirtingų savybių dujų įleidimo, diegiant 
novatoriškas technologijas ir užtikrinant 
kibernetinį saugumą;

sąveiką vykdant kasdienę tinklo 
eksploatavimo veiklą, be kita ko, 
sprendžiant problemas, kylančias dėl 
skirtingų savybių dujų įleidimo, diegiant 
sprendimus bent vienoje iš šių sričių: 
novatoriškų technologijų, technologinių, 
mechaninių ar inžinerinių patobulinimų 
arba kibernetinio saugumo;

Or. pl

Pakeitimas 570
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

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 
dažniau vartojant iš vietos išteklių 
gaminamą atsinaujinančiąją energiją ir 
neišvengiamą perteklinę šilumą ir 
vėsumą, gerinant skirstymo veiksmingumą 
ir sąveiką vykdant kasdienę tinklo 
eksploatavimo veiklą, be kita ko, 
sprendžiant problemas, kylančias dėl 
skirtingos temperatūros šilumos ir 
vėsumos įleidimo, diegiant novatoriškas 
technologijas;

Or. en

Pakeitimas 571
Michal Wiezik

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 

i) tinklo saugumo ir tiekimo kokybės 
tiesiogiai mažinant energijos importą 
vartojant iš vietos išteklių gaminamą ir 
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tinklo eksploatavimo veiklą, be kita ko, 
sprendžiant problemas, kylančias dėl 
skirtingų savybių dujų įleidimo, diegiant 
novatoriškas technologijas ir užtikrinant 
kibernetinį saugumą;

tiekiamą atsinaujinančiąją energiją, 
gerinant skirstymo veiksmingumą ir 
sąveiką vykdant kasdienę tinklo 
eksploatavimo veiklą, be kita ko, 
sprendžiant problemas, kylančias dėl 
skirtingos temperatūros šilumos ir 
vėsumos įleidimo, diegiant novatoriškas 
technologijas;

Or. en

Pagrindimas

Susiję su II skyriaus 4 straipsnio 3 dalies f punkto įžanginės dalies pakeitimu.

Pakeitimas 572
Sunčana Glavak

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 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;

Or. en

Pakeitimas 573
Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) perėjimo prie atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių šilumos ir vėsumos 
tiekimo pastatuose, kuriuose gyvena 
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energijos (kuro / šilumos) nepriteklių 
patiriantys asmenys, kurie apibūdinami 
kaip asmenys, kuriems sunku gauti 
reikiamos energijos savo būste 
pagrindiniams poreikiams tenkinti dėl 
nepakankamų pragyvenimo išteklių;

Or. en

Pagrindimas

Atitinka „Grenelle II“ įstatyme (2010 m. liepos 12 d., Nr. 2010-788) nustatytus kriterijus. Tai 
turėtų užtikrinti veiksmingą energijos, kuro ir šilumos nepriteklių patiriančių namų ūkių 
perėjimą prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių šilumos ir vėsumo tiekimo visoje Sąjungoje. 
Pakeitimas susijęs su II skyriaus 4 straipsnio 3 dalies f punkto įžanginės dalies pakeitimu.

Pakeitimas 574
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 pastraipos f punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) sudarant sąlygas lanksčioms 
paslaugoms, pvz., reagavimo į paklausą ir 
saugojimo, palengvinant pažangios 
energetikos sektoriaus integraciją kuriant 
sąsajas su kitais energijos nešikliais ir 
sektoriais;

Or. en

Pakeitimas 575
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo užtikrinant 
srautus priešinga kryptimi arba kuriant 
sąsajas su kitais energijos nešikliais ir 
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sektoriais ir sudarant sąlygas reguliuoti 
apkrova.

Or. pl

Pakeitimas 576
Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) galimybių transportuoti dujas iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir nuo 
iškastinio kuro nepriklausančias dujas iš 
gamybos vienetų į perdavimo arba 
skirstomąjį tinklą sudarymo;

Or. pl

Pakeitimas 577
Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) gamtinių dujų projektų, kurie buvo 
įtraukti į ketvirtąjį arba penktąjį Sąjungos 
sąrašą, parengtą pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013, ir kurie patenka į šio 
Reglamento II priedo 5a punktu nustatytą 
energetikos infrastruktūros kategoriją, 
atveju projektu turi būti reikšmingai 
prisidedama didinant tvarumą, be kita ko 
palengvinant perėjimą nuo kietojo 
iškastinio kuro, visų pirma anglių, lignito, 
durpių ar degiųjų skalūnų, prie gamtinių 
dujų, kaip numatyta integruotuose 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose, nurodytuose 
Reglamento (ES) 2018/1999 3 
straipsnyje1a, mažinant išmetamą 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
gerinant oro kokybę; be to, projektas turi 
labai padėti užtikrinti, kad būtų 
tenkinamas bent vienas iš toliau nurodytų 
konkrečių kriterijų:
i) rinkos integracijos, be kita ko, 
panaikinant bent vienos valstybės narės 
izoliaciją ir sumažinant energetikos 
infrastruktūros trūkumus; sąveikos ir 
sistemos lankstumo;
ii) energijos tiekimo saugumo, be kita ko, 
užtikrinant tinkamas jungtis ir tiekimo 
šaltinių, tiekimo partnerių ir maršrutų 
įvairovę;
iii) konkurencijos, be kita ko, užtikrinant 
tiekimo šaltinių, tiekimo partnerių ir 
maršrutų įvairovę.
__________________
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).

Or. pl

Pagrindimas

In some Members States natural gas projects contribute to sustainability and represent 
substantial CO2 emission reduction potential an improve of air quality, such as transition 
from solid fossil fuels to natural gas. More than a half of gas PCI from the fourth list were 
located at NSI East corridor, due to the persisting need to improve security of supply 
standards, diversification of gas supply, competitiveness and gas market integration in the 
region. There is a concern that a number of strategic projects will not be finished until the 
end of the revision of this Regulation. Therefore, as a provisional solution, strategic natural 
gas infrastructure projects which were already registered as projects of common interest 
should have the opportunity to maintain this status and be eligible for the first list to be 
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adopted under the revised TEN-E.

Pakeitimas 578
Nikolaj Villumsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) II priedo 2 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 / vėsumos 
išteklius į skirstymo tinklus siekiant 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, taip pat laikantis 
IV priede nustatytų kriterijų. Be to, 
projektas labai padeda užtikrinti, kad būtų 
tenkinamas bent vienas iš toliau nurodytų 
konkrečių kriterijų:
i) tinklo saugumo ir tiekimo kokybės 
gerinant skirstymo veiksmingumą ir 
sąveiką vykdant kasdienę tinklo 
eksploatavimo veiklą, be kita ko, 
sprendžiant problemas, kylančias dėl 
skirtingos temperatūros šilumos ir 
vėsumos įleidimo, diegiant novatoriškas 
technologijas;
ii) rinkos veikimo užtikrinimo ir 
vartotojų aptarnavimo;
iii) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo kuriant sąsajas 
su kitais energijos nešikliais ir sektoriais 
ir sudarant sąlygas reguliuoti apkrova.

Or. en

Pakeitimas 579
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Pascal Canfin, Ulrike Müller
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) II priedo 2a punkte nurodytai 
energetikos infrastruktūros kategorijai 
priskiriamų centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo projektų atveju – 
projektas labai padeda siekti tvarumo, taip 
pat užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą mažinant išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat 
didinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį energijos tinkle ir 
užtikrinant geresnę įvairių sektorių 
integraciją bei jų tarpusavio sąsajas. Be 
to, projektas labai padeda užtikrinti, kad 
būtų tenkinamas bent vienas iš toliau 
nurodytų konkrečių kriterijų:
i) tinklo saugumo ir tiekimo kokybės 
gerinant skirstymo veiksmingumą ir 
sąveiką;
ii) rinkos veikimo užtikrinimo ir vartotojų 
aptarnavimo;
iii) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo kuriant sąsajas 
su kitais energijos nešikliais ir sektoriais 
ir sudarant sąlygas reguliuoti apkrova.

Or. en

Pakeitimas 580
Sunčana Glavak

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) II priedo 4 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų šilumos ir 
vėsumos tiekimo tinklų atveju – projektas 
labai padeda siekti tvarumo, nes juo 
suteikiama galimybė ir sudaromos 
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palankesnės sąlygos integruoti 
atsinaujinančiuosius ir sukuriamos 
perteklinės šilumos ar vėsumos išteklius į 
skirstymo tinklus, taip mažinant išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Or. en

Pakeitimas 581
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gamtinių dujų infrastruktūra 
laikoma bendro intereso projektais ir yra 
tinkama finansuoti pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
kategoriją „pažangieji dujų tinklai“, 
remiantis šiais kriterijais:
a) gamtinių dujų perdavimo vamzdynų 
projektai, suteikiantys galimybę pereiti 
nuo anglies prie gamtinių dujų, 
atsižvelgiant į tai, kad vamzdynai atitinka 
visas būtinas tvarumo priemones ir 
techninius reikalavimus 100 proc. 
vandenilio transportavimui ir sudaro 
sąlygas jungtims bent dviejų valstybių 
narių anglies regionuose, remiantis 
nuoroda į nacionalinius klimato ir 
energetikos srities veiksmų planus, 
įskaitant dešimties metų tinklo plėtros 
planų (DMTPP) taikymo sritį;
b) gamtinių dujų perdavimo vamzdyno 
projektai, jei vamzdynais galima 
transportuoti vandenilį, remiantis 
nuoroda į nacionalinius klimato ir 
energetikos srities veiksmų planus, 
įskaitant dešimties metų tinklo plėtros 
planų (DMTPP) taikymo sritį;

Or. en
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Pakeitimas 582
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio straipsnio 3 dalies fa punkte 
nurodytus gamtinių dujų projektus galima 
įtraukti tik į pirmąjį Sąjungos sąrašą, 
priimtą pagal 3 straipsnio 4 dalį.

Or. pl

Pagrindimas

Nuostata, kuria leidžiama strateginius gamtinių dujų infrastruktūros projektus, kurie jau yra 
užregistruoti kaip bendro intereso projektai ketvirtajame arba penktajame BIP projektų 
sąraše, įtraukti tik į pirmąjį sąrašą, kuris bus priimtas pagal peržiūrėtą TEN-E reglamentą.

Pakeitimas 583
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

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 projektai, priskiriami 
visoms II priede nurodytoms energetikos 
infrastruktūros kategorijoms, padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinami šio straipsnio 
3 dalyje išvardyti kriterijai, atsižvelgiant, 
inter alia, į:

a) numatomą projekto infrastruktūros, 
įrangos ir įrenginių panaudojimo lygį nuo 
projekto įgyvendinimo pradžios iki jo 
pabaigos;
b) projekto indėlį į atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių sujungimą ir (arba) 
integravimą, per visą gyvavimo ciklą 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimą, taip pat situacijos, 
kai projektas nebuvo vykdomas, ir 
situacijos, kai projektas yra vykdomas, 
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palyginimą.
Tai, kaip projektai, priskiriami visoms II 
priede nurodytoms energetikos 
infrastruktūros kategorijoms, padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinami šio 
straipsnio 3 dalyje išvardyti kriterijai, 
vertinama pagal IV priedo 3–7a punktuose 
nustatytus rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 584
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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.

5. 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.

Or. en

Pakeitimas 585
Michal Wiezik
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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.

5. 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.

Or. en

Pakeitimas 586
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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 

5. 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.
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regioniniame sąraše, nei Sąjungos sąraše 
klasifikacija pagal svarbą netaikoma ir 
nenaudojama siekiant tolesnių tikslų, 
išskyrus tikslus, apibrėžtus III priedo 2 
skirsnio 14 punkte.

Or. en

Pakeitimas 587
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 588
Nikolaj Villumsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 589
Nikolaj Villumsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ab) per visą infrastruktūros 
įgyvendinimo ciklą išmetamo teršalų 
kiekio mažinimą, taip pat jos indėlį 
siekiant Sąjungos ir nacionalinio klimato 
ir energetikos tikslo, palyginti su kitomis 
infrastruktūromis;

Or. en

Pakeitimas 590
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) bendras gaires, kaip įtraukti 
Sąjungos klimato ir energetikos politikos 
tikslus, parengtus Energetikos 
infrastruktūros tarybos;

Or. en

Pakeitimas 591
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus;

b) kitų pasiūlytų projektų, kuriais 
būtų galima papildyti vertinamą projektą, 
kurie konkuruoja arba gali konkuruoti su 
vertinamu projektu, poveikį;

Or. en

Pakeitimas 592
Danilo Oscar Lancini
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siūlomų projektų, kurie tuo metu 
yra bendro intereso projektai, 
įgyvendinimo pažangą ir ataskaitų teikimo 
bei skaidrumo reikalavimų laikymąsi.

c) siūlomų projektų, kurie tuo metu 
yra bendro intereso projektai, 
įgyvendinimo pažangą ir ataskaitų teikimo 
bei skaidrumo reikalavimų laikymąsi. BIP 
projektai, kurie jau yra pakankamai 
brandūs (suteikti leidimai arba projektai 
jau įgyvendinami) arba jiems jau yra 
suteiktas BIP ženklas, turėtų būti 
automatiškai iš naujo patvirtinti 
būsimuose BIP sąrašuose, kol jie bus 
pradėti eksploatuoti, projekto vykdytojams 
netaikant pakartotinės paraiškos 
reikalavimo su sąlyga, kad jie parodo 
nuolatinę ir konkrečią pažangą, kaip 
numatyta jų įgyvendinimo plane.

Or. en

Pakeitimas 593
Tiemo Wölken, Marek Paweł Balt, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César 
Luena, Javi López

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) principą „svarbiausia − energijos 
vartojimo efektyvumas“, kaip apibrėžta 2 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 594
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 punkto d papunktyje ir 2 
punkte nurodytoms energetikos 
infrastruktūros kategorijoms priskiriamų 
pažangiųjų elektros ir dujų tinklų 
projektų atveju pagal svarbą 
klasifikuojami tie projektai, kurie daro 
poveikį dviem toms pačioms valstybėms 
narėms, taip pat tinkamai atsižvelgiama į 
projekto poveikį patirsiančių naudotojų 
skaičių, metinį suvartojamos energijos 
kiekį ir į elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį 
toje vietovėje, kurioje yra tie naudotojai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 595
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 punkto d papunktyje ir 2 
punkte nurodytoms energetikos 
infrastruktūros kategorijoms priskiriamų 
pažangiųjų elektros ir dujų tinklų 
projektų atveju pagal svarbą 
klasifikuojami tie projektai, kurie daro 
poveikį dviem toms pačioms valstybėms 
narėms, taip pat tinkamai atsižvelgiama į 
projekto poveikį patirsiančių naudotojų 
skaičių, metinį suvartojamos energijos 
kiekį ir į elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį 
toje vietovėje, kurioje yra tie naudotojai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 596
Michal Wiezik
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 punkto d papunktyje ir 2 
punkte nurodytoms energetikos 
infrastruktūros kategorijoms priskiriamų 
pažangiųjų elektros ir dujų tinklų 
projektų atveju pagal svarbą 
klasifikuojami tie projektai, kurie daro 
poveikį dviem toms pačioms valstybėms 
narėms, taip pat tinkamai atsižvelgiama į 
projekto poveikį patirsiančių naudotojų 
skaičių, metinį suvartojamos energijos 
kiekį ir į elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį 
toje vietovėje, kurioje yra tie naudotojai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 597
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 punkto d papunktyje ir 2 punkte 
nurodytoms energetikos infrastruktūros 
kategorijoms priskiriamų pažangiųjų 
elektros ir dujų tinklų projektų atveju 
pagal svarbą klasifikuojami tie projektai, 
kurie daro poveikį dviem toms pačioms 
valstybėms narėms, taip pat tinkamai 
atsižvelgiama į projekto poveikį 
patirsiančių naudotojų skaičių, metinį 
suvartojamos energijos kiekį ir į elektros 
energijos, pagamintos iš nevaldomų 
elektros energijos šaltinių, dalį toje 
vietovėje, kurioje yra tie naudotojai.

II priedo 1 punkto d papunktyje 
nurodytoms energetikos infrastruktūros 
kategorijoms priskiriamų pažangiųjų 
elektros tinklų atveju pagal svarbą 
klasifikuojami tie projektai, kurie daro 
poveikį dviem toms pačioms valstybėms 
narėms, taip pat tinkamai atsižvelgiama į 
projekto poveikį patirsiančių naudotojų 
skaičių, metinį suvartojamos energijos 
kiekį ir į elektros energijos, pagamintos iš 
nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį 
toje vietovėje, kurioje yra tie naudotojai.

Siekdamos informuoti apie bendro 
intereso projektų Sąjungos sąrašo 
rengimo procesą, grupės viešai paskelbia 
skaidrumo ataskaitą, kaip nustatyta 3 
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straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 598
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos informuoti apie bendro 
intereso projektų Sąjungos sąrašo 
rengimo procesą, grupės viešai paskelbia 
„skaidrumo ataskaitą“, kaip nustatyta 3 
straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 599
Michal Wiezik

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 prisitaikymo 
prie klimato kaitos, aplinkos apsaugos 
aspektų integravimo, aplinkos teisės aktų 
ir atsargumo principo, taip pat 
reikšmingos žalos nedarymo principo bei 
principo „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“ laikymosi;

Or. en

Pakeitimas 600
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
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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 jos, 
aplinkos teisės aktų ir reikšmingos žalos 
nedarymo principo laikymosi;

Or. en

Pakeitimas 601
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

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) 4 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 602
Danilo Oscar Lancini

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 
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, ankstesnis Sąjungos 
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bendro intereso projektų sąrašas, 
įskaitant, kai taikoma, vėlavimo ar 
atidėjimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 603
Karin Karlsbro

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. Operatoriai ir kiti svarbūs 
suinteresuotieji subjektai bendradarbiauja, 
kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
plėtoti jų srities bendro intereso projektus.

Or. en

Pakeitimas 604
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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.

4. Ne vėliau kaip kiekvienų metų, 
einančių po metų, kuriais bendro intereso 
projektas pagal 3 straipsnį buvo įtrauktas į 
Sąjungos sąrašą, vasario 28 d. projektų 
rengėjai 8 straipsnyje nurodytai 
kompetentingai institucijai pateikia 
kiekvieno II priedo 1–4 punktuose 
nurodytoms kategorijoms priskiriamo 
projekto metinę ataskaitą.

Or. pl

Pakeitimas 605
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Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

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;

Or. en

Pakeitimas 606
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

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, 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 ir jos 
švelninimo priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 607
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

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, 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 klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 608
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip kiekvienų metų 
sausio 31 d. 8 straipsnyje nurodytos 
kompetentingos institucijos Agentūrai ir 
atitinkamai grupei pateikia šio straipsnio 4 
dalyje nurodytą ataskaitą kartu su 
papildoma informacija apie jų teritorijoje 
įgyvendinamų bendro intereso projektų 
pažangą ir atitinkamais atvejais informacija 
apie jų įgyvendinimo vėlavimą, susijusį su 
leidimų išdavimo procesu, ir tokio 
vėlavimo priežastis. Kompetentingų 
institucijų indėlis į ataskaitos rengimą turi 
būti aiškiai pažymėtas, o projekto rengėjų 
pateiktas tekstas nekeičiamas.

5. Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 
31 d. 8 straipsnyje nurodytos 
kompetentingos institucijos Agentūrai ir 
atitinkamai grupei pateikia šio straipsnio 4 
dalyje nurodytą ataskaitą kartu su 
papildoma informacija apie jų teritorijoje 
įgyvendinamų bendro intereso projektų 
pažangą ir atitinkamais atvejais informacija 
apie jų įgyvendinimo vėlavimą, susijusį su 
leidimų išdavimo procesu, ir tokio 
vėlavimo priežastis. Kompetentingų 
institucijų indėlis į ataskaitos rengimą turi 
būti aiškiai pažymėtas, o projekto rengėjų 
pateiktas tekstas nekeičiamas.

Or. pl

Pakeitimas 609
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Iki kiekvienų metų, kuriais turėtų 
būti priimtas naujas Sąjungos sąrašas, 
balandžio 30 d. Agentūra grupėms pateikia 
konsoliduotą bendro intereso projektų 
ataskaitą, parengtą atsižvelgiant į 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
kompetenciją, kurioje įvertinama padaryta 
pažanga ir prireikus pateikiamos 
rekomendacijos, kaip išspręsti vėlavimo 
problemą ir pašalinti kitus sunkumus, su 
kuriais susidurta. Toje konsoliduotoje 
ataskaitoje pagal Reglamento (ES) 
2019/942 5 straipsnį taip pat įvertinamas 
Sąjungos tinklo plėtros planų, susijusių su 
energetikos infrastruktūros prioritetiniais 
koridoriais ir sritimis, įgyvendinimo 
nuoseklumas.

6. Iki kiekvienų metų, kuriais turėtų 
būti priimtas naujas Sąjungos sąrašas, 
balandžio 30 d. Agentūra grupėms pateikia 
konsoliduotą bendro intereso projektų 
ataskaitą, parengtą atsižvelgiant į 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
kompetenciją, kurioje įvertinama padaryta 
pažanga ir numatomų projekto išlaidų 
raida, taip pat prireikus pateikiamos 
rekomendacijos, kaip išspręsti vėlavimo 
problemą ir pašalinti kitus sunkumus, su 
kuriais susidurta. Toje konsoliduotoje 
ataskaitoje pagal Reglamento (ES) 
2019/942 5 straipsnį taip pat įvertinamas 
Sąjungos tinklo plėtros planų, susijusių su 
energetikos infrastruktūros prioritetiniais 
koridoriais ir sritimis, įgyvendinimo 
nuoseklumas.

Or. en

Pakeitimas 610
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Agentūrai paprašius, projekto 
rengėjai pateikia Agentūrai įgyvendinimo 
planą ir kitą informaciją, būtiną 6 dalyje 
nurodytoms Agentūros užduotims atlikti.

Or. en

Pakeitimas 611
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas
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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 ir gauti projektams reikalingus 
leidimus, susijusius su tinkamiausia vieta 
ir maršruto parinkimu aplinkos, ypač 
biologinės įvairovės, požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 612
Nikolaj Villumsen

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 
padeda gauti projektams reikalingus 
leidimus;

Or. en

Pakeitimas 613
Nikolaj Villumsen

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 jam paskiriamos įgyvendinant 
atitinkamus projektus.
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Or. en

Pakeitimas 614
Nikolaj Villumsen

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.

Or. en

Pakeitimas 615
Michal Wiezik

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.

Or. en

Pakeitimas 616
Karin Karlsbro, Pascal Canfin
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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.

Or. en

Pakeitimas 617
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarydama poveikio pagal 
tarptautinę ir Sąjungos teisę nustatytiems 
atitinkamiems reikalavimams, 
kompetentinga institucija palengvina 
bendrojo sprendimo priėmimą. Bendrasis 
sprendimas yra galutinis įrodymas, kad 
bendro intereso projektui yra suteiktas 
statybai parengto projekto statusas, ir 
netaikomi jokie kiti reikalavimai pateikti 
papildomus leidimus. Bendrasis 
sprendimas priimamas per 10 straipsnio 1 
ir 2 dalyse nustatytą terminą ir pagal 
vieną iš šių schemų:

3. Nedarydama poveikio pagal 
nacionalinę, tarptautinę ir Sąjungos teisę 
nustatytiems atitinkamiems reikalavimams, 
kompetentinga institucija palengvina 
bendrojo sprendimo priėmimą skatindama 
įvairių šalių, dalyvaujančių leidimo 
išdavimo procese, dialogą. Bendrasis 
sprendimas yra galutinis įrodymas, kad 
bendro intereso projektui yra suteiktas 
statybai parengto projekto statusas, ir 
netaikomi jokie kiti reikalavimai pateikti 
papildomus leidimus.

Or. en

Pakeitimas 618
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei atitinkama institucija nesitiki atskiro 
sprendimo priimti per nustatytą terminą, ji 
nedelsdama apie tai informuoja 
kompetentingą instituciją ir tinkamai 
pagrindžia tokį vėlavimą. Tuomet 
kompetentinga institucija nustato kitą 
terminą, iki kurio turi būti priimtas tas 
atskiras sprendimas, tačiau laikosi pagal 10 
straipsnį nustatytų bendrų terminų.

Jei atitinkama institucija nesitiki atskiro 
sprendimo priimti per nustatytą terminą, ji 
nedelsdama apie tai informuoja 
kompetentingą instituciją ir tinkamai 
pagrindžia tokį vėlavimą. Tuomet 
kompetentinga institucija nustato kitą 
terminą, iki kurio turi būti priimtas tas 
atskiras sprendimas, tačiau laikosi pagal 10 
straipsnį nustatytų bendrų terminų.

Nedarydama poveikio pagal nacionalinę, 
tarptautinę ir Sąjungos teisę nustatytiems 
atitinkamiems reikalavimams, 
kompetentinga institucija palengvina 
bendrojo sprendimo priėmimą skatindama 
įvairių šalių, dalyvaujančių leidimo 
išdavimo procese, dialogą. Bendrasis 
sprendimas yra galutinis įrodymas, kad 
bendro intereso projektui yra suteiktas 
statybai parengto projekto statusas, ir 
netaikomi jokie kiti reikalavimai pateikti 
papildomus leidimus.

Or. en

Pakeitimas 619
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu su bendro intereso projektu 
susijusius sprendimus reikia priimti 
dviejose ar daugiau valstybių narių, 
atitinkamos kompetentingos institucijos 
imasi visų reikiamų veiksmų efektyviam ir 
veiksmingam tarpusavio 
bendradarbiavimui ir koordinavimui 
užtikrinti, įskaitant 10 straipsnio 5 dalyje 
nurodytus veiksmus. Valstybės narės siekia 
nustatyti bendras procedūras, visų pirma 
poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

5. Jeigu su bendro intereso projektu 
susijusius sprendimus reikia priimti 
dviejose ar daugiau valstybių narių, 
atitinkamos kompetentingos institucijos 
imasi visų reikiamų veiksmų efektyviam ir 
veiksmingam tarpusavio 
bendradarbiavimui ir koordinavimui 
užtikrinti, įskaitant 10 straipsnio 5 dalyje 
nurodytus veiksmus. Valstybės narės 
nustato bendras procedūras, visų pirma 
poveikio aplinkai vertinimo procedūras.
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Or. en

Pakeitimas 620
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] kiekvienai konkrečiai prioritetinio 
jūros jėgainių tinklo koridoriaus, nurodyto 
I priede, regioninei grupei tai grupei 
priklausančių valstybių narių nacionalinės 
kompetentingos institucijos kartu įsteigia 
projekto rengėjams skirtus vieno langelio 
principu veikiančius jūros jėgainių 
klausimų centrus, kurie atsako už leidimų 
bendro intereso atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos projektams, susijusiems su jūros 
jėgainių tinklais, išdavimo proceso 
palengvinimą ir koordinavimą 
atsižvelgiant ir į leidimų energetikos 
infrastruktūrai išdavimo proceso ir 
leidimų energijos gamybos įrenginiams 
išdavimo proceso koordinavimo poreikį. 
Vieno langelio principu veikiantys jūros 
jėgainių klausimų centrai saugo esamus 
jūros baseino tyrimus ir planus ir siekia 
palengvinti leidimų išdavimo atskiriems 
bendro intereso projektams procesą ir 
koordinuoti atitinkamų nacionalinių 
kompetentingų institucijų vykdomą 
bendrųjų sprendimų dėl tokių projektų 
priėmimą. Kiekvieno prioritetinio jūros 
jėgainių tinklo koridoriaus regioninė grupė, 
padedama grupei priklausančių valstybių 
narių nacionalinių kompetentingų 
institucijų ir atsižvelgdama į regioninius 
ypatumus ir geografiją, įsteigia vieno 
langelio principu veikiančius jūros jėgainių 
klausimų centrus ir nustato jų buvimo 
vietą, išteklių paskirstymą ir konkrečias jų 
veikimo taisykles.

6. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] kiekvienai konkrečiai prioritetinio 
jūros jėgainių tinklo koridoriaus, nurodyto 
I priede, regioninei grupei tai grupei 
priklausančių valstybių narių nacionalinės 
kompetentingos institucijos kartu įsteigia 
projekto rengėjams skirtus vieno langelio 
principu veikiančius jūros jėgainių 
klausimų centrus, kurie atsako už leidimų 
bendro intereso atsinaujinančiųjų išteklių 
projektams, susijusiems su jūros jėgainių 
tinklais, ir elektros energijos iš jūros 
atsinaujinančiųjų išteklių bendro intereso 
projektams, susijusiems su energetikos 
infrastruktūra, išdavimo proceso 
palengvinimą, užtikrinant nepertraukiamą 
informacijos judėjimą tarp regioninės 
grupės narių, ir veikia kaip informacijos 
dalijimosi platforma tarpusavio 
mokymuisi. Vieno langelio principu 
veikiantys jūros jėgainių klausimų centrai 
kaupia ir saugo esamus jūros baseino 
tyrimus ir planus ir siekia palengvinti 
leidimų išdavimo atskiriems bendro 
intereso projektams procesą. Kiekvieno 
prioritetinio jūros jėgainių tinklo 
koridoriaus regioninė grupė, padedama 
grupei priklausančių valstybių narių 
nacionalinių kompetentingų institucijų ir 
atsižvelgdama į regioninius ypatumus ir 
geografiją, įsteigia vieno langelio principu 
veikiančius jūros jėgainių klausimų centrus 
ir nustato jų buvimo vietą, išteklių 
paskirstymą ir konkrečias jų veikimo 
taisykles.

Or. pl
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Pagrindimas

The rapporteur introduces an additional category (aa) in point (1) of Annex II including 
radial connections of the offshore wind farms to their national onshore power systems, called 
thereafter 'energy infrastructure for offshore renewable electricity'. Questions arise on how 
the offshore-one stop shop per sea basin would interplay with the responsibilities and 
competencies of the national authorities in this field. Another matter for concern is the 
additional administrative burden for the States, in particular those having access to several 
sea basins.

Pakeitimas 621
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Irena Joveva

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] kiekvienai konkrečiai prioritetinio 
jūros jėgainių tinklo koridoriaus, nurodyto 
I priede, regioninei grupei tai grupei 
priklausančių valstybių narių nacionalinės 
kompetentingos institucijos kartu įsteigia 
projekto rengėjams skirtus vieno langelio 
principu veikiančius jūros jėgainių 
klausimų centrus, kurie atsako už leidimų 
bendro intereso atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos projektams, susijusiems su jūros 
jėgainių tinklais, išdavimo proceso 
palengvinimą ir koordinavimą atsižvelgiant 
ir į leidimų energetikos infrastruktūrai 
išdavimo proceso ir leidimų energijos 
gamybos įrenginiams išdavimo proceso 
koordinavimo poreikį. Vieno langelio 
principu veikiantys jūros jėgainių klausimų 
centrai saugo esamus jūros baseino tyrimus 
ir planus ir siekia palengvinti leidimų 
išdavimo atskiriems bendro intereso 
projektams procesą ir koordinuoti 
atitinkamų nacionalinių kompetentingų 
institucijų vykdomą bendrųjų sprendimų 
dėl tokių projektų priėmimą. Kiekvieno 
prioritetinio jūros jėgainių tinklo 
koridoriaus regioninė grupė, padedama 
grupei priklausančių valstybių narių 
nacionalinių kompetentingų institucijų ir 

6. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] kiekvienai konkrečiai prioritetinio 
jūros jėgainių tinklo koridoriaus, nurodyto 
I priede, regioninei grupei tai grupei 
priklausančių valstybių narių nacionalinės 
kompetentingos institucijos kiekvienam 
prioritetiniam jūros jėgainių tinklo 
koridoriui kartu įsteigia po vieną projekto 
rengėjams skirtą kontaktinį centrą – vieno 
langelio principu veikiantį jūros jėgainių 
klausimų centrą. Nedarydamas poveikio 
pagal tarptautinę ir Sąjungos teisę 
nustatytiems atitinkamiems 
reikalavimams, vieno langelio principu 
veikiantis jūros jėgainių klausimų centras 
palengvina bendrojo sprendimo 
priėmimą. Bendrasis sprendimas yra 
galutinis įrodymas, kad bendro intereso 
projektui yra suteiktas statybai parengto 
projekto statusas, ir netaikomi jokie kiti 
reikalavimai pateikti papildomus 
leidimus. Bendrasis sprendimas 
priimamas per 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatytą terminą ir pagal schemas, 
panašias į nustatytąsias 8 straipsnio 3 
dalyje. Vieno langelio principu veikiantis 
jūros jėgainių klausimų centras taip pat 
atsako už leidimų bendro intereso 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
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atsižvelgdama į regioninius ypatumus ir 
geografiją, įsteigia vieno langelio principu 
veikiančius jūros jėgainių klausimų centrus 
ir nustato jų buvimo vietą, išteklių 
paskirstymą ir konkrečias jų veikimo 
taisykles.

projektams, susijusiems su jūros jėgainių 
tinklais, išdavimo proceso palengvinimą ir 
koordinavimą atsižvelgiant ir į leidimų 
energetikos infrastruktūrai išdavimo 
proceso ir leidimų energijos gamybos 
įrenginiams išdavimo proceso 
koordinavimo poreikį. Vieno langelio 
principu veikiantys jūros jėgainių klausimų 
centrai saugo esamus jūros baseino tyrimus 
ir planus ir siekia palengvinti leidimų 
išdavimo atskiriems bendro intereso 
projektams procesą ir koordinuoti 
atitinkamų nacionalinių kompetentingų 
institucijų vykdomą bendrųjų sprendimų 
dėl tokių projektų priėmimą. Kiekvieno 
prioritetinio jūros jėgainių tinklo 
koridoriaus regioninė grupė, padedama 
grupei priklausančių valstybių narių 
nacionalinių kompetentingų institucijų ir 
atsižvelgdama į regioninius ypatumus ir 
geografiją, įsteigia vieno langelio principu 
veikiančius jūros jėgainių klausimų centrus 
ir nustato jų buvimo vietą, išteklių 
paskirstymą ir konkrečias jų veikimo 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 622
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip [2023 m. gegužės 
1 d.] valstybė narė arba kompetentinga 
institucija, jei taikoma, bendradarbiaudama 
su kitomis atitinkamomis institucijomis, 
paskelbia atnaujintą bendro intereso 
projektams taikomų leidimų išdavimo 
procedūrų vadovą, į kurį įtraukta bent VI 
priedo 1 punkte nurodyta informacija. 
Vadovas nėra teisiškai privalomas 
dokumentas, tačiau jame gali būti 
nurodytos arba cituojamos atitinkamos 

1. Ne vėliau kaip [2023 m. gegužės 
1 d.] valstybė narė arba kompetentinga 
institucija, jei taikoma, bendradarbiaudama 
su kitomis atitinkamomis institucijomis, 
paskelbia atnaujintą bendro intereso 
projektams taikomų leidimų išdavimo 
procedūrų vadovą, į kurį įtraukta bent VI 
priedo 1 punkte nurodyta informacija. 
Vadovas nėra teisiškai privalomas 
dokumentas, tačiau jame gali būti 
nurodytos arba cituojamos atitinkamos 
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teisinės nuostatos. Nacionalinės 
kompetentingos institucijos, rengdamos 
savo procedūrų vadovą, koordinuoja 
veiklą ir ieško sinergijos su kaimyninėmis 
valstybėmis galimybių.

teisinės nuostatos. Nacionalinės 
kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja su kaimyninių šalių 
valdžios institucijomis siekdamos dalytis 
geriausia patirtimi ir palengvinti leidimų 
išdavimo procesą.

Or. pl

Pagrindimas

Procedūrų vadovu siekiama paaiškinti potencialiems investuotojams susijusias leidimų 
išdavimo proceso teisines procedūras valstybėse narėse. Šiuo atžvilgiu valstybių narių 
veiksmų tarpusavyje koordinavimas rengiant vadovus yra nenaudingas ir kartu būtų didelė 
administracinė ir finansinė našta (pvz., tekstų versti į kelias kalbas).

Pakeitimas 623
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei to dar nėra reikalaujama pagal 
nacionalinę teisę laikantis tokių pačių arba 
aukštesnių standartų, prieš pateikiant 
kompetentingai institucijai galutinius 
išsamius paraiškos dokumentus pagal 10 
straipsnio 1 dalies a punktą, projekto 
rengėjas arba, jeigu taip reikalaujama pagal 
nacionalinę teisę, kompetentinga institucija 
surengia bent vienas viešas konsultacijas. 
Tokios viešos konsultacijos nedaro 
poveikio jokioms kitoms viešoms 
konsultacijoms, kurios turi būti vykdomos 
pateikus prašymą dėl leidimo vykdyti 
planuojamą veiklą pagal Direktyvos 
2011/92/ES 6 straipsnio 2 dalį. Rengiant 
viešas konsultacijas, VI priedo 3 punkto a 
papunktyje nurodyti suinteresuotieji 
subjektai ankstyvame etape informuojami 
apie projektą; viešos konsultacijos padeda 
nustatyti tinkamiausią vietą ar trajektoriją 
tinkamai atsižvelgiant ir į su projektu 
susijusius prisitaikymo prie klimato kaitos 
aspektus ir kitus susijusius klausimus, 

4. Jei to dar nėra reikalaujama pagal 
nacionalinę teisę laikantis tokių pačių arba 
aukštesnių standartų, prieš pateikiant 
kompetentingai institucijai galutinius 
išsamius paraiškos dokumentus pagal 10 
straipsnio 1 dalies a punktą, projekto 
rengėjas arba, jeigu taip reikalaujama pagal 
nacionalinę teisę, kompetentinga institucija 
surengia bent vienas viešas konsultacijas. 
Tokios viešos konsultacijos nedaro 
poveikio jokioms kitoms viešoms 
konsultacijoms, kurios turi būti vykdomos 
pateikus prašymą dėl leidimo vykdyti 
planuojamą veiklą pagal Direktyvos 
2011/92/ES 6 straipsnio 2 dalį. Rengiant 
viešas konsultacijas, VI priedo 3 punkto a 
papunktyje nurodyti suinteresuotieji 
subjektai informuojami apie projektą bent 
tris mėnesius prieš leidimo išdavimo 
proceso pradžią; viešos konsultacijos 
padeda nustatyti tinkamiausią vietą ar 
trajektoriją, taip pat alternatyvas, tinkamai 
atsižvelgiant ir į su projektu susijusius 
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kurie turi būti išnagrinėti paraiškos 
dokumentuose. Viešos konsultacijos turi 
atitikti VI priedo 5 punkte nustatytus 
būtiniausius reikalavimus. Projekto 
rengėjas šio straipsnio 7 dalyje nurodytoje 
interneto svetainėje paskelbia ataskaitą, 
kurioje paaiškinama, kaip buvo atsižvelgta 
į per viešas konsultacijas pareikštas 
nuomones, nurodant projekto vietos, 
trajektorijos ir projektavimo pakeitimus 
arba pagrindžiant, kodėl į tokias nuomones 
nebuvo atsižvelgta.

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos aspektus ir kitus susijusius 
klausimus, kurie turi būti išnagrinėti 
paraiškos dokumentuose. Viešos 
konsultacijos turi atitikti VI priedo 5 
punkte nustatytus būtiniausius 
reikalavimus. Projekto rengėjas šio 
straipsnio 7 dalyje nurodytoje interneto 
svetainėje paskelbia ataskaitą, kurioje 
paaiškinama, kaip buvo atsižvelgta į per 
viešas konsultacijas pareikštas nuomones, 
nurodant projekto vietos, trajektorijos ir 
projektavimo pakeitimus arba pagrindžiant, 
kodėl į tokias nuomones nebuvo 
atsižvelgta.

Or. en

Pakeitimas 624
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projekto rengėjai atitinkamą informaciją 
skelbia ir kitomis tinkamomis viešojo 
informavimo priemonėmis.

Projekto rengėjai atitinkamą informaciją 
skelbia ir kitomis tinkamomis viešojo 
informavimo priemonėmis, ypač daug 
dėmesio skirdami čiabuvių ir 
marginalizuotų bendruomenių 
įtraukimui.

Or. en

Pakeitimas 625
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ulrike Müller, Irena Joveva, Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūra iki paraiškos pateikimo, 
t. y. laikotarpis nuo leidimų išdavimo 

a) procedūra iki paraiškos pateikimo, 
t. y. laikotarpis nuo leidimų išdavimo 
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proceso pradžios iki kompetentingai 
institucijai pateiktų paraiškos dokumentų 
priėmimo dienos, kuris preliminariai 
trunka dvejus metus.

proceso pradžios iki kompetentingai 
institucijai pateiktų paraiškos dokumentų 
priėmimo dienos, kuris trunka dvejus 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu turėtų būti panaikintos bet kokios galimybės atidėti leidimų išdavimo procesą. 
Šiuo požiūriu vietoje preliminaraus laikotarpio turėtų būti nustatytas aiškus ir griežtas 
terminas.

Pakeitimas 626
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykstant procedūrai iki paraiškos 
pateikimo, projekto rengėjai parengia visas 
aplinkosaugos ataskaitas ir prireikus 
įtraukia dokumentus, susijusius su 
prisitaikymu prie klimato kaitos.

Vykstant procedūrai iki paraiškos 
pateikimo, projekto rengėjai parengia visas 
aplinkosaugos ataskaitas ir prireikus 
įtraukia dokumentus, susijusius su klimato 
kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos.

Or. en

Pakeitimas 627
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
leidimų kiekvienos kategorijos bendro 
intereso projektams išdavimas būtų 
paspartinamas vadovaujantis šiuo 
skyriumi. Tuo tikslu kompetentingos 
institucijos pritaiko leidimų išdavimo 
proceso pradžios ir pateiktų paraiškos 
dokumentų priėmimo reikalavimus, kad jie 

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
leidimų kiekvienos kategorijos bendro 
intereso projektams išdavimas būtų 
paspartinamas vadovaujantis šiuo 
skyriumi. Tuo tikslu kompetentingos 
institucijos pritaiko leidimų išdavimo 
proceso pradžios ir pateiktų paraiškos 
dokumentų priėmimo reikalavimus.
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būtų tinkami projektams, kuriems dėl jų 
pobūdžio ar mažesnio masto gali reikėti 
mažiau leidimų ir patvirtinimų, kad būtų 
galima pasiekti pasirengimo statybai 
etapą, ir todėl jiems gali būti netaikoma 
procedūra iki paraiškos pateikimo. Tokie 
mažesnio masto projektai gali apimti 
projektus, susijusius su pažangiaisiais 
dujų ir elektros tinklais ir elektrolizeriais.

Or. en

Pakeitimas 628
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
leidimų kiekvienos kategorijos bendro 
intereso projektams išdavimas būtų 
paspartinamas vadovaujantis šiuo 
skyriumi. Tuo tikslu kompetentingos 
institucijos pritaiko leidimų išdavimo 
proceso pradžios ir pateiktų paraiškos 
dokumentų priėmimo reikalavimus, kad jie 
būtų tinkami projektams, kuriems dėl jų 
pobūdžio ar mažesnio masto gali reikėti 
mažiau leidimų ir patvirtinimų, kad būtų 
galima pasiekti pasirengimo statybai etapą, 
ir todėl jiems gali būti netaikoma 
procedūra iki paraiškos pateikimo. Tokie 
mažesnio masto projektai gali apimti 
projektus, susijusius su pažangiaisiais dujų 
ir elektros tinklais ir elektrolizeriais.

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
leidimų kiekvienos kategorijos bendro 
intereso projektams išdavimas būtų 
paspartinamas vadovaujantis šiuo 
skyriumi. Tuo tikslu kompetentingos 
institucijos pritaiko leidimų išdavimo 
proceso pradžios ir pateiktų paraiškos 
dokumentų priėmimo reikalavimus, kad jie 
būtų tinkami projektams, kuriems dėl jų 
pobūdžio ar mažesnio masto gali reikėti 
mažiau leidimų ir patvirtinimų, kad būtų 
galima pasiekti pasirengimo statybai etapą, 
ir todėl jiems gali būti netaikoma 
procedūra iki paraiškos pateikimo. Tokie 
mažesnio masto projektai gali apimti 
projektus, susijusius su pažangiaisiais 
elektros tinklais, anglies dioksido 
surinkimu, saugojimu bei transportavimu 
ir elektrolizeriais.

Or. en

Pakeitimas 629
Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
leidimų kiekvienos kategorijos bendro 
intereso projektams išdavimas būtų 
paspartinamas vadovaujantis šiuo 
skyriumi. Tuo tikslu kompetentingos 
institucijos pritaiko leidimų išdavimo 
proceso pradžios ir pateiktų paraiškos 
dokumentų priėmimo reikalavimus, kad jie 
būtų tinkami projektams, kuriems dėl jų 
pobūdžio ar mažesnio masto gali reikėti 
mažiau leidimų ir patvirtinimų, kad būtų 
galima pasiekti pasirengimo statybai etapą, 
ir todėl jiems gali būti netaikoma 
procedūra iki paraiškos pateikimo. Tokie 
mažesnio masto projektai gali apimti 
projektus, susijusius su pažangiaisiais dujų 
ir elektros tinklais ir elektrolizeriais.

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
leidimų kiekvienos kategorijos bendro 
intereso projektams išdavimas būtų 
paspartinamas vadovaujantis šiuo 
skyriumi. Tuo tikslu kompetentingos 
institucijos pritaiko leidimų išdavimo 
proceso pradžios ir pateiktų paraiškos 
dokumentų priėmimo reikalavimus, kad jie 
būtų tinkami projektams, kuriems dėl jų 
pobūdžio ar mažesnio masto gali reikėti 
mažiau leidimų ir patvirtinimų, kad būtų 
galima pasiekti pasirengimo statybai etapą, 
ir todėl jiems gali būti netaikoma 
procedūra iki paraiškos pateikimo. Tokie 
mažesnio masto projektai gali apimti 
projektus, susijusius su pažangiaisiais dujų 
ir elektros tinklais.

Or. pl

Pakeitimas 630
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ulrike Müller, Irena Joveva, Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija užtikrina, 
kad bendra 1 dalyje nurodytų dviejų 
procedūrų trukmė neviršytų trejų metų ir 
šešių mėnesių. Tačiau, jei kompetentinga 
institucija mano, kad viena ar abi leidimų 
išdavimo procedūros nebus užbaigtos per 1 
dalyje nustatytą laikotarpį, ji kiekvienu 
konkrečiu atveju prieš pasibaigiant tam 
laikotarpiui gali nuspręsti pratęsti vieną ar 
abu terminus ne daugiau kaip devyniais 
mėnesiais iš viso abiem procedūroms 
kartu.

2. Kompetentinga institucija užtikrina, 
kad bendra 1 dalyje nurodytų dviejų 
procedūrų trukmė neviršytų trejų metų ir 
šešių mėnesių. Tačiau, jei kompetentinga 
institucija mano, kad viena ar abi leidimų 
išdavimo procedūros nebus užbaigtos per 1 
dalyje nustatytą laikotarpį, ji kiekvienu 
konkrečiu atveju prieš pasibaigiant tam 
laikotarpiui gali nuspręsti pratęsti vieną ar 
abu terminus ne daugiau kaip devyniais 
mėnesiais iš viso abiem procedūroms 
kartu. Komisija turėtų atidžiau stebėti 
leidimų išdavimo procesą. Bet kokio 
vėlavimo atveju kompetentinga institucija 
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nedelsdama apie tai praneša Europos 
Komisijai ir tinkamai pagrindžia tokį 
vėlavimą.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant vertinimą daug dėmesio turėtų būti skiriama dažniausiai pasitaikančioms vėlavimo 
priežastims, pavyzdžiui, susijusioms su leidimų išdavimo proceso trukme. Jei nesilaikoma 
nustatyto tvarkaraščio, kompetentinga institucija turi nedelsdama apie tai pranešti Europos 
Komisijai ir tinkamai pagrįsti tokį vėlavimą bei pasiūlyti naują projekto tvarkaraštį.

Pakeitimas 631
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
leidimų kiekvienos kategorijos bendro 
intereso projektams išdavimas būtų 
paspartinamas vadovaujantis šiuo 
skyriumi. Tuo tikslu kompetentingos 
institucijos pritaiko leidimų išdavimo 
proceso pradžios ir pateiktų paraiškos 
dokumentų priėmimo reikalavimus, kad jie 
būtų tinkami projektams, kuriems dėl jų 
pobūdžio ar mažesnio masto gali reikėti 
mažiau leidimų ir patvirtinimų, kad būtų 
galima pasiekti pasirengimo statybai etapą, 
ir todėl jiems gali būti netaikoma 
procedūra iki paraiškos pateikimo. Tokie 
mažesnio masto projektai gali apimti 
projektus, susijusius su pažangiaisiais dujų 
ir elektros tinklais ir elektrolizeriais.

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
leidimų kiekvienos kategorijos bendro 
intereso projektams išdavimas būtų 
paspartinamas vadovaujantis šiuo 
skyriumi. Tuo tikslu kompetentingos 
institucijos pritaiko leidimų išdavimo 
proceso pradžios ir pateiktų paraiškos 
dokumentų priėmimo reikalavimus, kad jie 
būtų tinkami projektams, kuriems dėl jų 
pobūdžio ar mažesnio masto gali reikėti 
mažiau leidimų ir patvirtinimų, kad būtų 
galima pasiekti pasirengimo statybai etapą, 
ir todėl jiems gali būti netaikoma 
procedūra iki paraiškos pateikimo. Tokie 
mažesnio masto projektai gali apimti 
projektus, susijusius su pažangiaisiais dujų 
ir elektros tinklais ir elektrolizeriais. Be to, 
atnaujinant projektą ir modernizuojant 
jau esamus įrenginius (pavyzdžiui, naujų 
rūšių laidininkus ir (arba) kabelius) 
ir (arba) atnaujinant jų technologijas gali 
reikėti taikyti supaprastintą poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 632
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos, prieš 
pradėdamos leidimų išdavimo procesą 
pagal šį straipsnį, atsižvelgia į visus dėl 
konkretaus bendro intereso projekto 
atliktus galiojančius tyrimus ir jam 
suteiktus leidimus ir jų nebereikalauja.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 633
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos, prieš 
pradėdamos leidimų išdavimo procesą 
pagal šį straipsnį, atsižvelgia į visus dėl 
konkretaus bendro intereso projekto 
atliktus galiojančius tyrimus ir jam 
suteiktus leidimus ir jų nebereikalauja.

3. Kompetentingos institucijos, prieš 
pradėdamos leidimų išdavimo procesą 
pagal šį straipsnį, atsižvelgia į visus dėl 
konkretaus bendro intereso projekto 
atliktus galiojančius tyrimus ir jam 
suteiktus leidimus ir jų nebereikalauja.

Jei įmanoma, ankstyvaisiais procedūros 
iki paraiškos pateikimo etapais turėtų būti 
pateikiami specialūs išankstiniai leidimai 
(pavyzdžiui, leidimai patekti į teritorijas, 
kuriose reikia atlikti archeologinius 
tyrimus, kad būtų galima įvertinti, ar 
nustatyta vietovė yra tinkama projektui 
įgyvendinti), kad būtų galima dar viešų 
konsultacijų etapu įvertinti konkrečius 
įgyvendinamus sprendimus.

Or. en
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Pakeitimas 634
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Projekto rengėjas užtikrina, kad 
paraiškos dokumentai būtų išsamūs ir 
tinkami, ir per procedūrą iki paraiškos 
pateikimo kuo anksčiau pasirūpina gauti 
kompetentingos institucijos nuomonę šiuo 
klausimu. Projekto rengėjas visapusiškai 
bendradarbiauja su kompetentinga 
institucija, siekdamas laikytis terminų ir 5 
dalies b punkte nurodyto bendro 
tvarkaraščio.

6. Projekto rengėjas užtikrina, kad 
paraiškos dokumentai būtų išsamūs ir 
tinkami, ir per procedūrą iki paraiškos 
pateikimo kuo anksčiau pasirūpina gauti 
kompetentingos institucijos nuomonę šiuo 
klausimu. Projekto rengėjas visapusiškai 
bendradarbiauja su kompetentinga 
institucija, siekdamas laikytis terminų ir 5 
dalies b punkte nurodyto bendro 
tvarkaraščio.

Tuo pat metu projekto rengėjui turėtų būti 
sudaromos sąlygos susipažinti su 
duomenimis ir informacija, reikalingais 
būtinoms ataskaitoms, ypač 
aplinkosaugos ataskaitoms, parengti. Šiuo 
požiūriu valstybė narė arba 
kompetentinga institucija paskiria įstaigą 
ir (arba) subjektą, kuris atlieka projekto 
rengėjo kontaktinio centro, skirto visiems 
būtiniems duomenims gauti, funkcijas. 
Jei šis subjektas patvirtina, kad tam tikros 
prašomos informacijos nėra, projekto 
rengėjas turėtų būti atleidžiamas nuo 
pareigos pateikti tuos duomenis.

Or. en

Pakeitimas 635
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Šiame straipsnyje nustatyti 
reikalavimai ir terminai taikomi nedarant 
poveikio nacionalinėje teisėje nustatytam 
palankesniam leidimų išdavimo proceso 
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režimui.

Or. pl

Pagrindimas

Jeigu tam tikros valstybės narės nacionalinėje teisėje panašiems infrastruktūros projektams 
taikomos palankesnės sąlygos, nei yra nustatytos šiame straipsnyje, bendro intereso 
projektams turėtų būti taikomos palankiausios sąlygos.

Pakeitimas 636
Tiemo Wölken, Marek Paweł Balt, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César 
Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Energetikos sistemą 
apimanti sąnaudų ir naudos analizė

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

Or. en

Pakeitimas 637
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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 

1. Ne vėliau kaip [2022 m. lapkričio 
16 d.] Energetikos infrastruktūros taryba 
paskelbia ir valstybėms narėms, Komisijai 
ir Agentūrai pateikia nuoseklią, patikimą 
ir tarpusavyje susietą metodiką, įskaitant 
tinklo, rinkos ir platesnio socialinio bei 
ekonominio modeliavimo metodiką, 
taikomas rengiant bendro ir abipusio 
intereso projektų, priskiriamų II priede 
nurodytoms kategorijoms, Sąjungos 
lygmeniu suderintą energetikos sistemą 
apimančią sąnaudų ir naudos analizę.
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naudos analizę.

Or. en

Pakeitimas 638
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. Ne vėliau kaip [2022 m. lapkričio 
16 d.] Agentūra, bendradarbiaudama su 
Europos elektros energijos ir dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklais 
(ENTSO-E, ENTSO-G ir Europos 
moksline patariamąja taryba klimato 
kaitos klausimais), paskelbia ir valstybėms 
narėms bei Komisijai pateikia integruotas 
metodikas, įskaitant tinklo ir rinkos 
modeliavimo metodiką, taikomas rengiant 
bendro ir abipusio 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 bei suderinamumo su klimato 
tikslais analizę, siekiant užtikrinti 
suderinamumą su Paryžiaus susitarime 
nustatytu 1,5 °C tikslu.

Or. en

Pakeitimas 639
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip [2022 m. lapkričio 
16 d.] Europos elektros energijos ir dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklai 

1. Ne vėliau kaip [2022 m. lapkričio 
16 d.] Europos elektros energijos ir dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklai 
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(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.

(ENTSO-E) paskelbia ir valstybėms 
narėms, Komisijai, Europos Parlamentui 
ir Agentūrai pateikia savo metodiką, 
įskaitant tinklo ir rinkos modeliavimo 
metodiką, taikomas rengiant bendro 
intereso projektų, priskiriamų II priedo 1 
punkto a, b, ba, c ir e papunkčiuose ir 3 
punkte nurodytoms kategorijoms, Sąjungos 
lygmeniu suderintą energetikos sistemą 
apimančią viso gyvavimo ciklo sąnaudų ir 
naudos analizę.

Or. en

Pakeitimas 640
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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, c ir e 
papunkčiuose ir 3 punkte nurodytoms 
kategorijoms, Sąjungos lygmeniu suderintą 
energetikos sistemą apimančią sąnaudų ir 
naudos analizę.

Or. en

Pakeitimas 641
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. Ne vėliau kaip [2022 m. lapkričio 
16 d.] Europos elektros energijos ir dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklai 
(ENTSO-E ir ENTSO-G) paskelbia visas 
sąnaudas, naudą, poveikį klimatui ir 
ekonominį poveikį, priklausomybės nuo 
importo prielaidas ir valstybėms narėms, 
Komisijai, taip pat atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams 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.

Or. en

Pakeitimas 642
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 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.

Energetikos infrastruktūros taryba atlieka 
sąnaudų ir naudos analizę pagal V priedą.

Or. en

Pakeitimas 643
Karin Karlsbro, Emma Wiesner
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 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.

ENTSO-E tą metodiką taiko rengdama 
visus vėlesnius visos Sąjungos dešimties 
metų tinklo plėtros planus pagal 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnį 
ir Reglamento (ES) 2019/943 30 straipsnį. 
Ta metodika rengiama laikantis V priede 
nustatytų principų ir atitinka IV priede 
išdėstytas taisykles ir rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 644
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 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.

ENTSO-E ir ENTSO-G tas metodikas 
skelbia viešai ir 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.

Or. en

Pakeitimas 645
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 646
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 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 pateikdamas metodiką, ENTSO-E 
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, visi susiję centralizuoto šilumos 
ir vėsumos tiekimo subjektai, visi susiję 
anglies dioksido surinkimo, saugojimo ir 
transportavimo suinteresuotieji subjektai 
ir, jei tinkama, nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kitos nacionalinės 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 647
Tiemo Wölken, Marek Paweł Balt, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César 
Luena, Javi López
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 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 pateikdami integruotą, mokslinio 
vertinimo metodiką, 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, pilietinė visuomenė ir, jei 
tinkama, nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir kitos nacionalinės 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 648
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 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 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 atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo, vandenilio sektoriaus 
suinteresuotieji subjektai ir, jei tinkama, 
nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
kitos nacionalinės institucijos.

Or. en
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Pakeitimas 649
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 650
Nikolaj Villumsen

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 
gavimo dienos Agentūra pateikia 
Energetikos infrastruktūros tarybai 
nuomonę ir paskelbia ją savo interneto 
svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 651
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per tris mėnesius nuo metodikų, per 2. Per tris mėnesius nuo metodikų, per 
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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.

konsultacijas surinktos informacijos ir 
ataskaitos apie tai, kaip į tą informaciją 
buvo atsižvelgta, gavimo dienos Agentūra 
surengia išsamias konsultacijas dėl 
pateikto metodikų projekto.

Or. en

Pakeitimas 652
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

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 Agentūra 
pateikia ENTSO-E, valstybėms narėms ir 
Komisijai nuomonę ir paskelbia ją savo 
interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 653
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Per tris mėnesius nuo metodikų 
gavimo dienos Komisija ir valstybės narės 
gali pateikti nuomonę dėl metodikų. Šios 
nuomonės pateikiamos Agentūrai, 
ENTSO-E arba ENTSO-G.

Or. en
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Pakeitimas 654
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Per tris mėnesius nuo metodikų 
gavimo dienos Komisija ir valstybės narės 
gali pateikti nuomonę dėl metodikų. Šios 
nuomonės pateikiamos Agentūrai, 
ENTSO-E arba ENTSO-G.

Or. en

Pakeitimas 655
Danilo Oscar Lancini

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 656
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 657
Nikolaj Villumsen

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. Energetikos infrastruktūros taryba 
atnaujina metodiką, tinkamai 
atsižvelgdama į 2 dalyje nurodytą 
Agentūros nuomonę, ir pateikia ją 
Komisijai, kad ši pateiktų savo nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 658
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

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. ENTSO-E atnaujina metodiką, 
tinkamai atsižvelgdamas į 2 dalyje 
nurodytą Agentūros nuomonę, ir pateikia 
jas Komisijai, kad ši pateiktų savo 
nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 659
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per tris mėnesius nuo atnaujintų 
metodikų gavimo dienos Komisija pateikia 

Išbraukta.
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savo nuomonę ENTSO-E ir ENTSO-G.

Or. en

Pakeitimas 660
Danilo Oscar Lancini

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 661
Nikolaj Villumsen

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 Energetikos 
infrastruktūros tarybai.

Or. en

Pakeitimas 662
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per tris mėnesius nuo atnaujintų 
metodikų gavimo dienos Komisija pateikia 

4. Per tris mėnesius nuo Agentūros 
nuomonės pateikimo dienos Komisija 
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savo nuomonę ENTSO-E ir ENTSO-G. pateikia savo nuomonę ENTSO-E ir 
ENTSO-G.

Or. en

Pakeitimas 663
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

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 atnaujintų 
metodikų gavimo dienos Komisija pateikia 
savo nuomonę ENTSO-E.

Or. en

Pakeitimas 664
Danilo Oscar Lancini

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 šešis mėnesius 
nuo metodikų projekto gavimo dienos 
Agentūra priima sprendimą dėl 
kiekvienos metodikos: nusprendžia jas 
patvirtinti, pakeisti ar prašyti jas pakeisti, 
ir šį sprendimą paskelbia savo interneto 
svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 665
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
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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 ENTSO-E 
patikslina savo metodiką, tinkamai 
atsižvelgdami į Komisijos nuomonę, ir 
pateikia jas Komisijai ir Europos 
Parlamentui patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 666
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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 metodiką, tinkamai 
atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, ir 
pateikia ją Komisijai patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 667
Nikolaj Villumsen

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 Energetikos 
infrastruktūros taryba patikslina 
atitinkamą metodiką, tinkamai 
atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, ir 
pateikia ją Komisijai patvirtinti.
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Or. en

Pakeitimas 668
Danilo Oscar Lancini

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 3 dalyje nurodytos Komisijos 
nuomonės gavimo dienos ENTSO-E ir 
ENTSO-G patikslina atitinkamas 
metodikas, tinkamai atsižvelgdami į 
Komisijos nuomonę ir į Agentūros 
nuomonę, ir pateikia jas Komisijai 
patvirtinti. Komisija sprendimą priima per 
du mėnesius nuo ENTSO-E ir ENTSO-G 
metodikų pateikimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 669
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Per Agentūros prašyme atlikti 
pakeitimus nustatytą terminą ENTSO-E ir 
ENTSO-G pateikia Agentūrai pakeistą 
sąnaudų ir naudos analizės metodiką, kad 
ši ją patvirtintų.

Or. en

Pakeitimas 670
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
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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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 671
Danilo Oscar Lancini

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 672
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López
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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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 673
Karin Karlsbro

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 metodikų 
pakeitimai yra neesminiai ir nedaro 
poveikio naudos, sąnaudų ir kitų 
atitinkamų sąnaudų ir naudos parametrų 
apibrėžtims, pateiktoms naujausioje 
Komisijos ir Europos Parlamento 
patvirtintoje energetikos sistemą 
apimančios sąnaudų ir naudos analizės 
metodikoje, ENTSO-E patikslina savo 
metodiką, tinkamai atsižvelgdamas į 2 
dalyje nurodytą Agentūros nuomonę ir 
pateikia jas Agentūrai patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 674
Anna Zalewska
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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 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 bei 
dokumentą, kuriame pagrindžiami 
siūlomi pakeitimai ir pateikiamos 
priežastys, dėl kurių šie pakeitimai 
laikytini neesminiais, Komisijai patvirtinti.

Or. pl

Pagrindimas

Kai sąnaudų ir naudos analizės pakeitimai yra tik neesminiai, kuriems visas patvirtinimo 
procesas nėra būtinas, Komisijos pasiūlyme nustatomas dvigubas procesas, kuris yra 
administracinis ir, atsižvelgiant į tikslą, pernelyg imlus laikui. Šiuo pakeitimu procesą 
siekiamą supaprastinti.

Pakeitimas 675
Danilo Oscar Lancini

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 

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 
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patikslina atitinkamas metodikas, tinkamai 
atsižvelgdami į 2 dalyje nurodytą 
Agentūros nuomonę ir pateikia jas 
Agentūrai patvirtinti.

patikslina atitinkamas metodikas, tinkamai 
atsižvelgdami į 2 dalyje nurodytą 
Agentūros nuomonę ir pateikia jas 
Komisijai patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 676
Sunčana Glavak

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 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. Jei ENTSO-G ar 
ENTSO-E ir ACER nuomonė dėl 
neesminių pakeitimų nesutampa, 
klausimas būtų pateikiamas Komisijai, 
kad ji priimtų galutinį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 677
Danilo Oscar Lancini

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 

Išbraukta.



PE692.694v01-00 270/320 AM\1230650LT.docx

LT

atnaujinimų priežastys ir nurodoma, 
kodėl tie atnaujinimai laikomi 
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.

Or. en

Pakeitimas 678
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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 
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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 679
Nikolaj Villumsen

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 
neesminiais. Jei Komisija mano, kad tie 

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

Or. en

Pakeitimas 680
Sunčana Glavak

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 
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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 681
Anna Zalewska

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 
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 

7. Jei Komisija mano, kad tie 
atnaujinimai nėra neesminiai, ji raštu 
paprašo ENTSO-E ir ENTSO-G laikytis 2–
5 dalyse nustatytos procedūros.
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dalyse nustatyta procedūra.

Or. pl

Pagrindimas

Kai sąnaudų ir naudos analizės pakeitimai yra tik neesminiai, kuriems visas patvirtinimo 
procesas nėra būtinas, Komisijos pasiūlyme nustatomas dvigubas procesas, kuris yra 
administracinis ir, atsižvelgiant į tikslą, pernelyg imlus laikui. Šiuo pakeitimu procesą 
siekiamą supaprastinti.

Pakeitimas 682
Danilo Oscar Lancini

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 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.

7. Tuo pačiu metu ENTSO-E ir 
ENTSO-G pateikia Komisijai dokumentą, 
kuriame pagrindžiamos siūlomų 
atnaujinimų priežastys ir nurodoma, kodėl 
šie atnaujinimai laikomi neesminiais. 
Komisija gali patvirtinti neesminius 
pakeitimus arba, jeigu ji mano, kad šie 
pakeitimai nėra neesminiai, ji raštu 
paprašo ENTSO-E ir ENTSO-G pateikti 
Komisijai metodikas. Tokiu atveju 
laikomasi 2–5 dalyse nustatytos 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 683
Karin Karlsbro

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 

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

siūlomų atnaujinimų priežastys ir 
nurodoma, kodėl tie atnaujinimai laikomi 
neesminiais. Jei Komisija ir Europos 
Parlamentas mano, kad tie atnaujinimai 
nėra neesminiai, ji raštu paprašo ENTSO-E 
pateikti jiems metodiką. Tokiu atveju 
taikoma 2–5 dalyse nustatyta procedūra.

Or. en

Pakeitimas 684
Nikolaj Villumsen

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 
Agentūra arba Komisija patvirtina 
metodiką pagal 5 dalį, Energetikos 
infrastruktūros taryba paskelbia 
atitinkamą metodiką savo svetainėje. Jos 
paskelbia pakankamai tikslius atitinkamus 
įvesties duomenis ir kitus susijusius tinklo, 
apkrovos srautų ir rinkos duomenis 
trečiajai šaliai, kad pristatytų rezultatus, 
laikydamosi nacionalinės teisės ir 
atitinkamų konfidencialumo susitarimų.

Or. en

Pakeitimas 685
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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 

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

duomenis ir kitus susijusius tinklo, 
apkrovos srautų ir rinkos duomenis, 
laikydamasi nacionalinės teisės ir 
atitinkamų konfidencialumo susitarimų.

Or. en

Pakeitimas 686
Karin Karlsbro

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 
Agentūra arba Komisija ir Europos 
Parlamentas patvirtina metodikas pagal 5 
ir 6 dalis, ENTSO-E paskelbia metodiką 
savo svetainėje. 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.

Or. en

Pakeitimas 687
Danilo Oscar Lancini

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 

8. Per dvi savaites nuo dienos, kurią 
Agentūra patvirtina metodikas pagal 5 dalį, 
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, 
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duomenis, laikydamiesi nacionalinės teisės 
ir atitinkamų konfidencialumo susitarimų.

laikydamiesi nacionalinės teisės ir 
atitinkamų konfidencialumo susitarimų.

Or. en

Pakeitimas 688
Sunčana Glavak

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 
Agentūra 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.

Or. en

Pakeitimas 689
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 8 pastraipa

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 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.
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Or. pl

Pagrindimas

Kai sąnaudų ir naudos analizės pakeitimai yra tik neesminiai, kuriems visas patvirtinimo 
procesas nėra būtinas, Komisijos pasiūlyme nustatomas dvigubas procesas, kuris yra 
administracinis ir, atsižvelgiant į tikslą, pernelyg imlus laikui. Šiuo pakeitimu procesą 
siekiamą supaprastinti.

Pakeitimas 690
Danilo Oscar Lancini

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 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.

Or. en

Pakeitimas 691
Danilo Oscar Lancini

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 

8. Per dvi savaites nuo dienos, kurią 
Agentūra arba Komisija patvirtina 
metodikas pagal 4 dalį, 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 
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duomenis, laikydamiesi nacionalinės teisės 
ir atitinkamų konfidencialumo susitarimų.

duomenis, laikydamiesi nacionalinės teisės 
ir atitinkamų konfidencialumo susitarimų.

Or. en

Pakeitimas 692
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 9 pastraipa

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 
ji pateikė prašymą dėl atnaujinimų ar 
patobulinimų.

9. Komisijos prašymu 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 
ji pateikė prašymą dėl atnaujinimų ar 
patobulinimų.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad nebūtų tikimasi, jog metodikos bus atnaujinamos kas 2 
metus – jos bus atnaujinamos esant pagrįstam pagrindui, todėl pagal Komisijos prašymą.

Pakeitimas 693
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 9 dalis
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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 
ji pateikė prašymą dėl atnaujinimų ar 
patobulinimų.

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 
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 
ji pateikė prašymą dėl atnaujinimų ar 
patobulinimų.

Or. en

Pakeitimas 694
Nikolaj Villumsen

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 

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 
prašyti atlikti tokius atnaujinimus ir 
patobulinimus, tinkamai pagrįsdama savo 
prašymą ir nurodydama terminus. Agentūra 
skelbia nacionalinių reguliavimo institucijų 
ir suinteresuotųjų subjektų prašymus ir 
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ir suinteresuotųjų subjektų prašymus ir 
visus atitinkamus komerciniu požiūriu 
neslaptus dokumentus, kuriais remdamasi 
ji pateikė prašymą dėl atnaujinimų ar 
patobulinimų.

visus atitinkamus komerciniu požiūriu 
neslaptus dokumentus, kuriais remdamasi 
ji pateikė prašymą dėl atnaujinimų ar 
patobulinimų.

Or. en

Pakeitimas 695
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Bendro intereso projektams, 
priskiriamiems II priedo 1b, 1d, 2 ir 4 
punktuose nurodytoms kategorijoms, 
parengiamos Sąjungos lygmeniu 
suderintos energetikos sistemą 
apimančios sąnaudų ir naudos analizės 
metodikos. Europos Komisija paskirsto 
atsakomybę už šių metodikų rengimą, 
kurios pinigais išreikštos naudos ir 
sąnaudų požiūriu turi būti suderinamos 
su ENTSO-E ir ENTSO-G parengtomis 
metodikomis. Padedama nacionalinių 
reguliavimo institucijų, Agentūra skatina 
šių metodikų ir ENTSO-E bei ENTSO-G 
parengtų metodikų suderinamumą. Šios 
metodikos rengiamos skaidriai, be kita ko, 
išsamiai konsultuojantis su valstybėmis 
narėmis ir visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pakeitimas 696
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 10 dalis
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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 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.

Or. en

Pakeitimas 697
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

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, remiantis šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
galimybėmis, ir paklausos valdymo bei 
lankstumo priemonių, taip pat energetikos 
sistemos integracijos projektų investicines 
vieneto sąnaudas. Energetikos 
infrastruktūros taryba gali naudotis tomis 
pamatinėmis vertėmis, atlikdama 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.].
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Or. en

Pakeitimas 698
Danilo Oscar Lancini

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 ketverius metus Agentūra 
nustato ir viešai paskelbia rodiklių ir 
atitinkamų pamatinių verčių rinkinį, kuriuo 
remiantis galima palyginti II priedo 1, 2 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 [2023 m. 
lapkričio 1 d.]. Infrastruktūros savininkai, 
sistemų operatoriai ir trečiųjų šalių 
rengėjai privalo pateikti prašomus 
duomenis nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir Agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 699
Nikolaj Villumsen

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 

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 
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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.].

investicines vieneto sąnaudas. Energetikos 
infrastruktūros taryba gali naudotis tomis 
pamatinėmis vertėmis, atlikdama 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.].

Or. en

Pakeitimas 700
Karin Karlsbro

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 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 
gali naudotis tomis pamatinėmis vertėmis, 
atlikdamas 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.].

Or. en

Pakeitimas 701
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 10 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kas trejus metus Agentūra nustato 10. Kas trejus metus Agentūra nustato 



AM\1230650LT.docx 283/320 PE692.694v01-00

LT

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.].

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.]. Infrastruktūros savininkai, 
sistemų operatoriai ir trečiųjų šalių 
rengėjai privalo pateikti susijusius 
duomenis nacionalinėms reguliavimo 
institucijomis ir Agentūrai.

Or. pl

Pakeitimas 702
Nikolaj Villumsen

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 
nustatytų principų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 703
Karin Karlsbro, Emma Wiesner
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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 
nustatytų principų.

11. Ne vėliau kaip [2023 m. gruodžio 
31 d.] ENTSO-E Komisijai ir Agentūrai 
pateikia suderintą ir susietą energijos 
rinkos ir tinklo modelį, kuris apima 
elektros energijos, centralizuoto šilumos ir 
vėsumo tiekimo tinklų, anglies dioksido 
surinkimo, saugojimo ir transportavimo ir 
vandenilio perdavimo infrastruktūrą, 
saugyklas, elektrolizerius, taip pat 
energetikos infrastruktūros prioritetinius 
koridorius ir sritis ir yra parengtas laikantis 
V priede nustatytų principų.

Or. en

Pakeitimas 704
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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 
nustatytų principų.

11. Ne vėliau kaip [2023 m. gruodžio 
31 d.] Agentūra Komisijai ir ESABCC 
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 nustatytų principų.

Or. en

Pakeitimas 705
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
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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 suderintą ir 
susietą modeliavimo metodiką sudaro:

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

Or. en

Pakeitimas 706
Nikolaj Villumsen

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 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.
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Or. en

Pakeitimas 707
Danilo Oscar Lancini

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. 11 dalyje nurodytas suderintas ir 
susietas modelis, Agentūros patvirtintas 1–
5 dalyse nustatyta tvarka, įtraukiamas į 1 
dalyje nurodytas metodikas.

Or. en

Pakeitimas 708
Nikolaj Villumsen

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

Or. en

Pakeitimas 709
Karin Karlsbro, Martin Hojsík

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 

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

Or. en

Pakeitimas 710
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 13 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a. Kas ketverius metus nuo susieto 
modelio patvirtinimo pagal 13 dalį šis 
modelis atnaujinamas 11–13 dalyse 
aprašyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 711
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Ne vėliau kaip [įsigaliojimo data] 
Komisija įsteigia Energetikos 
infrastruktūros tarybą (EIT). Komisija, 
remdamasi šiame straipsnyje nurodytais 
suinteresuotaisiais subjektais ir 2 ir 12 
straipsniuose nurodytos veiklos sąrašu, 
pasiūlo sudėties pusiausvyra grindžiamą 
narystės modelį ir vidaus valdymo 
taisykles, susijusias su sprendimų 
priėmimu. Energetikos infrastruktūros 
tarybą sudaro nepriklausomi ekspertai, 
įskaitant akademinę bendruomenę, ir bent 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo (ENTSO), 
ES STO subjekto atstovai, 
elektromobilumo ir elektros energijos 
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kaupimo operatoriai, elektros rinkos 
dalyviai, elektros vartotojai, 
nepriklausomi telkėjai, reguliavimo 
apkrova operatoriai, elektros energijos 
gamintojai, energetikos bendruomenės 
(visi subjektai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
(ES) 2019/944), organizacijos, susijusios 
su vandenilio gamyba, perdavimu, 
saugojimu, skirstymu ir naudojimu, 
organizacijos, susijusios su šilumos ir 
vėsumos gamyba, valdymu, perdavimu, 
skirstymu ir vartojimu, šilumos ir 
vėsumos vartotojai, organizacijos, 
susijusios su energijos vartojimo 
efektyvumo sprendimais ir pastatų 
renovacija, vietos valdžios institucijos ir 
pilietinės visuomenės organizacijos. 
Atstovavimas turi būti subalansuotas, o 
dalyviai turi lygias teises priimant 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 712
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Iki 2022 m. kovo 1 d. Komisija įsteigia 
Energetikos infrastruktūros tarybą (angl. 
EIC). Energetikos infrastruktūros tarybą 
sudaro nepriklausomi ekspertai, įskaitant 
akademinę bendruomenę, ir bent Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklo (ENTSO), ES STO 
subjekto atstovai, elektromobilumo ir 
elektros energijos kaupimo operatoriai, 
elektros rinkos dalyviai, elektros 
vartotojai, nepriklausomi telkėjai, 
reguliavimo apkrova operatoriai, elektros 
energijos gamintojai (visi subjektai, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2019/944), 
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organizacijos, susijusios su vandenilio 
gamyba, perdavimu, saugojimu, skirstymu 
ir naudojimu, organizacijos, susijusios su 
šilumos ir vėsumos gamyba, valdymu, 
perdavimu, skirstymu ir vartojimu, 
šilumos ir vėsumos vartotojai, 
organizacijos, susijusios su energijos 
vartojimo efektyvumo sprendimais ir 
pastatų renovacija, vietos valdžios 
institucijos ir pilietinės visuomenės 
organizacijos. Atstovavimas turi būti 
subalansuotas, o dalyviai turi lygias teises 
priimant sprendimus. 

Or. en

Pakeitimas 713
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Iki 2022 m. kovo 1 d. Komisija įsteigia 
Energetikos infrastruktūros tarybą (angl. 
EIC). Energetikos infrastruktūros tarybą 
sudaro nepriklausomi ekspertai, įskaitant 
akademinę bendruomenę, ir bent Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklo (ENTSO), ES STO 
subjekto atstovai, elektromobilumo ir 
elektros energijos kaupimo operatoriai, 
elektros rinkos dalyviai, elektros 
vartotojai, nepriklausomi telkėjai, 
reguliavimo apkrova operatoriai, elektros 
energijos gamintojai (visi subjektai, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2019/944), 
organizacijos, susijusios su vandenilio 
gamyba, perdavimu, saugojimu, skirstymu 
ir naudojimu, organizacijos, susijusios su 
šilumos ir vėsumos gamyba, valdymu, 
perdavimu, skirstymu ir vartojimu, 
šilumos ir vėsumos vartotojai, 
organizacijos, susijusios su energijos 
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vartojimo efektyvumo sprendimais ir 
pastatų renovacija, vietos valdžios 
institucijos ir pilietinės visuomenės 
organizacijos. Atstovavimas turi būti 
subalansuotas, o dalyviai turi lygias teises 
priimant sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 714
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

Išbraukta.

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.

Or. en

Pakeitimas 715
Danilo Oscar Lancini
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

Išbraukta.

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.

Or. en

Pakeitimas 716
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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 

1. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] Agentūra, surengusi išsamias 
konsultacijas, į kurias įtraukiama Komisija 
ir Energetikos infrastruktūros taryba, 
paskelbia Energetikos infrastruktūros 
tarybos rengiamų scenarijų bendrąsias 
gaires. Tos gairės prireikus reguliariai 
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sektoriaus suinteresuotieji subjektai, 
paskelbia ENTSO-E ir ENTSO-G 
rengiamų bendrų scenarijų bendrąsias 
gaires. Tos gairės prireikus reguliariai 
atnaujinamos.

atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 717
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] Agentūra, surengusi išsamias 
konsultacijas, į kurias įtraukiama Komisija, 
Europos Parlamentas ir bent visiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančios organizacijos, 
įskaitant ENTSO-E ir Sąjungos SSO 
subjektą, ir visi atitinkami centralizuoto 
šilumos ir vėsumos tiekimo 
suinteresuotieji subjektai, visi atitinkami 
anglies dioksido surinkimo, saugojimo ir 
transportavimo suinteresuotieji subjektai 
ir visi atitinkami vandenilio sektoriaus 
suinteresuotieji subjektai, paskelbia 
ENTSO-E rengiamų scenarijų bendrąsias 
gaires. Tos gairės prireikus reguliariai 
atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 718
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 1. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
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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.

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 atitinkamos atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo vietos valdžios 
institucijos ar vyriausybės ir vandenilio 
sektoriaus suinteresuotieji subjektai, 
paskelbia ENTSO-E ir ENTSO-G 
rengiamų bendrų scenarijų bendrąsias 
gaires. Tos gairės prireikus reguliariai 
atnaujinamos.

Or. en

Pagrindimas

Tai suteikia vietos valdžios institucijoms, skelbiančioms didelio masto šilumos tinklų 
viešuosius konkursus, lygias galimybes su kitais subjektais prognozuojant centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemos atnaujinimą ir naujų pajėgumų plėtrą.

Pakeitimas 719
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] Agentūra, surengusi išsamias 
konsultacijas, į kurias įtraukiama Komisija, 
valstybės narės 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.

Or. pl
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Pagrindimas

Šiame procese reikėtų konsultuotis su valstybėmis narėmis. Gairių atnaujinimo klausimas ir 
būtinos sąlygos yra aptartos antroje pastraipoje, todėl čia išbraukiamos.

Pakeitimas 720
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] Agentūra, surengusi išsamias 
konsultacijas, į kurias įtraukiama ESABCC 
ir 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 Agentūros ir ESABCC 
rengiamo bendro scenarijaus bendrąsias 
gaires. Tos gairės prireikus reguliariai 
atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 721
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 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 

Išbraukta.
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naujausius turimus Komisijos scenarijus.

Or. en

Pakeitimas 722
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 723
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 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.

Gairėse nurodomi skaidraus, 
nediskriminacinio ir įtraukaus scenarijų 
rengimo proceso standartai, atsižvelgiant į 
gerąją patirtį tinklų plėtros planavimo 
srityje, siekiant, kad pagrindiniai ENTSO-
E ir ENTSO-G scenarijai atitiktų principą 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“, naujausius vidutinio 
laikotarpio ir ilgalaikius Europos Sąjungos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus ir naujausius turimus 
Komisijos scenarijus, taip pat, kad jie 
atspindėtų valstybių narių klimato ir 
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energetikos politiką ir strategijas bei 
techninius ir ekonominius poreikius 
plėtojant energetikos infrastruktūrą 
Sąjungoje. Agentūra prireikus gali 
atnaujinti šias gaires, kad būtų atsižvelgta 
į naujus pokyčius vengiant 
administracinės naštos 
suinteresuotiesiems subjektams ir 
užtikrinant sklandų ir veiksmingą bendrų 
scenarijų rengimą.

Or. pl

Pagrindimas

The Agency framework guidelines should give technical direction on the organisation of 
process of scenarios elaboration with a focus on aspects of transparency and inclusiveness. 
The EU decarbonisation targets (e.g. 2030 and 2050) may not address the study years which 
have to be examined by the TYNDP scenarios. This must be considered when preparing the 
framework guidelines. Hence, the overall consistency of the scenarios with EU targets and 
scenarios should be foreseen, while taking into due consideration technological and 
economical needs of development of energy infrastructure. In order not to endanger already 
tight timelines on bi-annual TYNDP cycles it was clarified that the guidelines should be 
updated only if it is dully justified, for example when current guidelines become obsolete due 
to their inadequacy with commonly used best practices.

Pakeitimas 724
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 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.

Gairėse nustatomi skaidraus, 
nediskriminacinio ir patikimo scenarijų 
rengimo standartai, atsižvelgiant į 
gerosios patirties, susijusios su tinklo 
plėtros planavimu, pavyzdžius. Visų 
pirma, į gaires įtraukiamas principas 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad pagrindiniai ENTSO-E ir ENTSO-G 
scenarijai būtų suderinti su naujausiais 
vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiais Europos 
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Sąjungos priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslais ir naujausiais 
turimais Komisijos scenarijais.

Or. en

Pakeitimas 725
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 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.

Į gaires įtraukiamas principas „svarbiausia 
– energijos vartojimo efektyvumas“ ir 
jomis užtikrinama, kad pagrindiniai 
scenarijai visiškai atitiktų naujausius 
vidutinio laikotarpio ir ilgalaikius Europos 
Sąjungos priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslus ir naujausius 
turimus Komisijos scenarijus, siekiant kuo 
greičiau ir ne vėliau kaip iki 2050 m. 
pasiekti poveikio klimatui neutralumą.

Or. en

Pakeitimas 726
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 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 įgyvendinamas principas 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir užtikrinama, kad 
pagrindinis scenarijus visiškai atitiktų 
naujausius vidutinio laikotarpio ir 
ilgalaikius Europos Sąjungos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus ir naujausius turimus 
Komisijos scenarijus.
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Or. en

Pakeitimas 727
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 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.

Į gaires įtraukiamas principas „svarbiausia 
– energijos vartojimo efektyvumas“ ir 
jomis užtikrinama, kad pagrindiniai 
ENTSO-E ir ENTSO-G scenarijai visiškai 
atitiktų trumpalaikius Europos Sąjungos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus bei 2050 m. poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ir naujausius 
turimus Komisijos scenarijus.

Or. en

Pakeitimas 728
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 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.

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

Or. en

Pakeitimas 729
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Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 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.

Į gaires įtraukiamas principas „svarbiausia 
– energijos vartojimo efektyvumas“ bei 
sistemos efektyvumo principas 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.

Or. en

Pakeitimas 730
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ENTSO-E ir ENTSO-G parengia 
bendrus scenarijus, kurie naudojami 
rengiant visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planą, atsižvelgdami į 
naujame Va priede nustatytus 
pagrindinius principus.

Or. en

Pakeitimas 731
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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.

Or. en

Pakeitimas 732
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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.

Or. en

Pakeitimas 733
Danilo Oscar Lancini

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.

2. ENTSO-E ir ENTSO-G parengia 
bendrus scenarijus, kurie naudojami 
rengiant visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planus, atsižvelgdami į 
pagrindinius principus. Į gaires 
įtraukiamas principas „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“ ir jomis 
užtikrinama, kad pagrindiniai ENTSO-E 
ir ENTSO-G parengti scenarijai atitiktų 
tiek ES, tiek valstybių narių klimato ir 
energetikos politiką bei strategijas.
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Or. en

Pakeitimas 734
Nikolaj Villumsen

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.

2. Energetikos infrastruktūros 
taryba, rengdama scenarijus, kurie 
naudojami rengiant visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planą, 
vadovaujasi Agentūros parengtomis 
bendrosiomis gairėmis.

Or. en

Pakeitimas 735
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

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.

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

Or. en

Pakeitimas 736
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

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

2. ENTSO-E ir ENTSO-G, rengdami 
bendrus scenarijus, kurie naudojami 
rengiant visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planus, taip pat bendrus 
tinklo planus, kuriuos apibrėžia 
regioninės vandenilio tinklo plėtros 
grupės, remdamosi valstybių narių 
vandenilio infrastruktūros 
perspektyvomis, kurios rengiamos kas 
dvejus metus, atsižvelgiant į 2030, 2040 ir 
2050 m., vadovaujasi Agentūros 
parengtomis bendrosiomis gairėmis.

Dėl besiformuojančio vandenilio rinkos 
pobūdžio ir atsižvelgiant į tai, kad 
infrastruktūros poreikiai kiekvienoje 
šalyje skiriasi, įsteigiamos regioninės 
vandenilio tinklo plėtros grupės, kurios 
rengia bendrus tinklo plėtros planus. Šias 
grupes sudaro infrastruktūros įmonės, 
dalyvaujančios plėtojant vandenilio 
tinklą, nacionalinės valdžios institucijos ir 
Europos Komisija;

Or. en

Pakeitimas 737
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Rengdami scenarijus, ENTSO-E ir 
ENTSO-G savo konsultacijų tikslais 
sudaro Suinteresuotųjų subjektų grupę, į 
kurią įtraukiamos visos atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams 
atstovaujančios organizacijos, įskaitant 
ES SSO subjektą, ir atitinkami vandenilio 
sektoriaus suinteresuotieji subjektai.

Or. en
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Pakeitimas 738
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 739
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 740
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ENTSO-E ir ENTSO-G pakviečia 3. Norint sukurti integruotą 
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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.

energetikos sistemą, Agentūrai rengiant 
scenarijus reikalinga proporcinga išsami 
praktinė patirtis, susijusi su visais 
neutralaus poveikio klimatui energetikos 
sprendimais: pradedant paklausa ir 
baigiant tiekimu bei pasiūla. Agentūra 
pakviečia atitinkamą techninę patirtį 
turinčius subjektus, įskaitant ENTSO-E ir 
ENTSO-G, Sąjungos SSO subjektą, ir 
visus susijusius vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių sektoriaus, 
atsinaujinančiųjų išteklių elektros 
energijos pramonės, lankstumo paslaugų 
teikėjų ir pilietinės visuomenės atstovus, 
dalyvauti scenarijų rengimo procese. 
Agentūra praneša apie tai, kaip 
prielaidomis papildoma nuosekli 
trajektorija siekiant poveikio klimatui 
neutralumo, kartu konsultuodamasi su 
ESABCC, kuri turi pateikti privalomą 
nuomonę apie rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 741
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ENTSO-E pakviečia visiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas, 
įskaitant Sąjungos SSO subjektą, ir visus 
susijusius centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo suinteresuotuosius 
subjektus, visus susijusius anglies 
dioksido surinkimo, saugojimo ir 
transportavimo suinteresuotuosius 
subjektus ir visus susijusius vandenilio 
sektoriaus suinteresuotus subjektus 
dalyvauti scenarijų rengimo procese.

Or. en
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Pakeitimas 742
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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 scenarijaus 
ataskaitos projektą ir pateikia jį Komisijai, 
kad ši pareikštų savo nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 743
Nikolaj Villumsen

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. Energetikos infrastruktūros taryba 
paskelbia scenarijų ataskaitos projektą ir 
pateikia jį Agentūrai ir Komisijai, kad jos 
pareikštų savo nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 744
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

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

Pakeitimas 745
Danilo Oscar Lancini

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

Or. en

Pakeitimas 746
Sunčana Glavak

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

Or. en

Pakeitimas 747
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ENTSO-E ir ENTSO-G paskelbia 
bendrų scenarijų ataskaitos projektą ir 

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

ataskaitos projektą ir pateikia jį Agentūrai 
ir Komisijai, kad jos pareikštų savo 
nuomones.

Or. pl

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama užtikrinti proceso aiškumą dėl nuomonės turinio ir atsakomybės. 
Procesas taip pat buvo sutrumpintas ir supaprastintas atsižvelgiant į susirūpinimą, kad nebus 
įmanoma sutalpinti daugiapakopio proceso į dvejų metų TYNDP ciklus.

Pakeitimas 748
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 749
Nikolaj Villumsen

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 bendrų 
scenarijų ataskaitos gavimo dienos 
Agentūra Energetikos infrastruktūros 
tarybai ir Komisijai pateikia savo 
nuomonę.
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Or. en

Pakeitimas 750
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 pastraipa

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 bendrų 
scenarijų ataskaitos projekto, per 
konsultacijas surinktos informacijos ir 
ataskaitos apie tai, kaip į tą informaciją 
buvo atsižvelgta, gavimo dienos Agentūra 
ENTSO-E ir ENTSO-G pateikia savo 
nuomonę dėl scenarijų atitikties 
bendrosioms gairėms.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti ACER nuomonės aprėptį. Procesas taip pat buvo 
sutrumpintas ir supaprastintas atsižvelgiant į susirūpinimą, kad nebus įmanoma sutalpinti 
daugiapakopio proceso į dvejų metų TYNDP ciklus.

Pakeitimas 751
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

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

Or. en
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Pakeitimas 752
Danilo Oscar Lancini

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 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, įskaitant rekomendacijas 
dėl pakeitimų.

Or. en

Pakeitimas 753
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 754
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 755
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisija pateikia Agentūrai savo 
nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 756
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisija, tinkamai atsižvelgusi į 5 
dalyje nurodytą Agentūros nuomonę, 
pateikia Energetikos infrastruktūros 
tarybai savo nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 757
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

dalyje nurodytą Agentūros nuomonę, 
pateikia ENTSO-E savo nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 758
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Per tris mėnesius nuo bendrų 
scenarijų ataskaitos projekto gavimo 
Komisija pateikia ENTSO-E ir ENTSO-G 
savo nuomonę dėl scenarijų 
suderinamumo su naujausiais vidutinės 
trukmės ir ilgalaikiais Europos Sąjungos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslais ir naujausiais turimais 
Komisijos scenarijais.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti ACER nuomonės aprėptį. Procesas taip pat buvo 
sutrumpintas ir supaprastintas atsižvelgiant į susirūpinimą, kad nebus įmanoma sutalpinti 
daugiapakopio proceso į dvejų metų TYNDP ciklus.

Pakeitimas 759
Danilo Oscar Lancini

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. Komisija, tinkamai atsižvelgdama į 
5 dalyje nurodytą Agentūros nuomonę, 
patvirtina bendrų scenarijų ataskaitą, ją 
pakeičia arba paprašo ją pakeisti.
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Or. en

Pakeitimas 760
Sunčana Glavak

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. Komisija, tinkamai atsižvelgdama į 
Agentūros nuomonę, patvirtina bendrų 
scenarijų ataskaitą, ją pakeičia arba 
paprašo ENTSO-E ir ENTSO-G 
patikslinti bendrų scenarijų ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 761
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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 
scenarijaus ataskaitą, atsižvelgdama į 
Komisijos ir ESABCC nuomonę, ir 
pateikia atnaujintą ataskaitą Komisijai, kad 
ši ją patvirtintų.

Or. en

Pakeitimas 762
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. ENTSO-E ir ENTSO-G patikslina 
bendrų scenarijų ataskaitą, tinkamai 

7. Energetikos infrastruktūros taryba 
patikslina scenarijų ataskaitą, tinkamai 
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atsižvelgdami į Agentūros ir Komisijos 
nuomones, ir pateikia atnaujintą ataskaitą 
Komisijai, kad ši pateiktų savo nuomonę.

atsižvelgdami į Agentūros ir Komisijos 
nuomones, ir pateikia atnaujintą ataskaitą 
Komisijai, kad ši ją patvirtintų.

Or. en

Pakeitimas 763
Karin Karlsbro

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. ENTSO-E patikslina scenarijų 
ataskaitą, tinkamai atsižvelgdamas į 
Agentūros ir Komisijos nuomones, ir 
pateikia atnaujintą ataskaitą Komisijai ir 
Europos Parlamentui, kad šie ją 
patvirtintų.

Or. en

Pakeitimas 764
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 pastraipa

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. ENTSO-E ir ENTSO-G patikslina 
bendrų scenarijų ataskaitą, tinkamai 
atsižvelgdami į Agentūros ir Komisijos 
nuomones, ir pateikia atnaujintą ataskaitą 
patvirtinti Komisijai. ENTSO-E ir 
ENTSO-G pateikia deramai pagrįstas 
priežastis, jeigu negali visiškai atsižvelgti į 
pirmiau nurodytas nuomones.

Or. pl

Pakeitimas 765
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Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Per [X] mėnesius nuo atnaujintos 
ataskaitos gavimo dienos Komisija priima 
sprendimą dėl bendrų scenarijų ataskaitos 
patvirtinimo. Jeigu Komisija bendrų 
scenarijų ataskaitos nepatvirtina, ji 
ENTSO-E ir ENTSO-G pateikia naują 
pagrįstą nuomonę, kurioje išsamiai 
nurodo likusius su bendrosiomis gairėmis 
arba su Sąjungos vidutinės trukmės ar 
ilgalaikiais priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslais nesuderinamus 
scenarijų aspektus. ENTSO-E ir ENTSO-
G priima savo bendrų scenarijų ataskaitą, 
kad užtikrintų savo atitiktį bendrosioms 
gairėms ir Sąjungos tikslams, ir pateikia 
ją patvirtinti Komisijai.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas procesas tuo atveju, jeigu Komisija nusprendžia ataskaitos 
nepatvirtinti.

Pakeitimas 766
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Per Komisijos prašyme atlikti 
pakeitimus nustatytą terminą ENTSO-E ir 
ENTSO-G pateikia Komisijai pakeistus 
scenarijus, kad ši juos patvirtintų.

Or. en
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Pakeitimas 767
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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 bendrų scenarijų 
ataskaitą pagal 7 dalį, Agentūra paskelbia 
scenarijaus ataskaitą savo interneto 
svetainėje. Ji paskelbia pakankamai 
tikslius atitinkamus įvesties ir išvesties 
duomenis, tinkamai atsižvelgdama į 
nacionalinę teisę ir atitinkamus 
konfidencialumo susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 768
Nikolaj Villumsen

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 scenarijų ataskaitą 
pagal 7 dalį, Energetikos infrastruktūros 
taryba paskelbia scenarijų ataskaitą savo 
interneto svetainėje. Ji paskelbia 
pakankamai tikslius atitinkamus įvesties ir 
išvesties duomenis trečiajai šaliai, kad 
galėtų pristatyti rezultatus, tinkamai 
atsižvelgdama į nacionalinę teisę ir 
atitinkamus konfidencialumo susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 769
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
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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 ir Europos Parlamentas 
patvirtina scenarijų ataskaitą pagal 7 dalį, 
ENTSO-E paskelbia scenarijų ataskaitą 
savo interneto svetainėje. Jis paskelbia 
pakankamai tikslius atitinkamus įvesties ir 
išvesties duomenis, tinkamai 
atsižvelgdamas į nacionalinę teisę ir 
atitinkamus konfidencialumo susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 770
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
12a straipsnis. Ilgalaikiai scenarijai
1. Atlikusi išsamų konsultacijų procesą, 
kuriame dalyvauja Komisija ir bent jau 
organizacijos, atstovaujančios visiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, taip pat susijusios valdžios 
institucijos, Energetikos infrastruktūros 
taryba parengia plataus masto ilgalaikius 
scenarijus, atitinkančius Sąjungos 
poveikio klimatui neutralumo tikslą 
planavimo laikotarpiu iki 2050 m.
2. Ilgalaikiuose scenarijuose atskaitos 
tašku laikomi persvarstyti Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslai ir nurodomi reikalingi 
infrastruktūros scenarijai, kad būtų 
galima kuo greičiau pasiekti poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgiant į 
poreikį apriboti temperatūros kilimą 
pasauliniu mastu iki 1,5 °C, taip pat į 
naujausius galimus Komisijos scenarijus. 
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Jie grindžiami valstybių narių energijos 
vartojimo efektyvumu ir 
atsinaujinančiosios energijos potencialu 
ir yra susieti su jų nacionaliniais 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planais, taip pat su jūros jėgainių tinklo 
planavimu pagal šio reglamento 14 
straipsnį.
3. Scenarijuose nustatomos privalomos 
tinklo plėtros tarpinės reikšmės ir 
tarpiniai etapai, kuriuos reikia pasiekti 
penkerių metų ciklais, suderintais su 
UNFCCC griežtesnių tikslų nustatymo 
mechanizmu.
4. Ilgalaikiai scenarijai rengiami ir 
atnaujinami laikantis dešimties metų 
tinklo plėtros plano, kaip nurodyta 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.

Or. en

Pakeitimas 771
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Ilgalaikiai scenarijai

 1. Atlikusi išsamų konsultacijų procesą, 
kuriame dalyvauja Komisija ir bent jau 
organizacijos, atstovaujančios visiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, Energetikos infrastruktūros 
taryba parengia plataus masto ilgalaikius 
scenarijus, atitinkančius Sąjungos 
poveikio klimatui neutralumo tikslą 
planavimo laikotarpiu iki 2050 m. 
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2. Ilgalaikiuose scenarijuose atskaitos 
tašku laikomi persvarstyti Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslai ir nurodomi reikalingi 
infrastruktūros scenarijai, kad būtų 
galima kuo greičiau pasiekti poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgiant į 
poreikį apriboti temperatūros kilimą 
pasauliniu mastu iki 1,5 °C, taip pat į 
naujausius galimus Komisijos scenarijus. 
Jie grindžiami valstybių narių energijos 
vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos potencialu ir yra susieti 
su jų nacionaliniais energetikos ir klimato 
srities veiksmų planais, taip pat su jūros 
jėgainių tinklo planavimu pagal šio 
reglamento 14 straipsnį. 
3. Scenarijuose nustatomos privalomos 
tinklo plėtros tarpinės reikšmės ir 
tarpiniai etapai, kuriuos reikia pasiekti 
penkerių metų ciklais, suderintais su 
UNFCCC griežtesnių tikslų nustatymo 
mechanizmu. 
4. Ilgalaikiai scenarijai rengiami ir 
atnaujinami laikantis dešimties metų 
tinklo plėtros plano, kaip nurodyta 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.

Or. en

Pakeitimas 772
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Ilgalaikiai scenarijai
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1. Atlikusi išsamų konsultacijų procesą, 
kuriame dalyvauja Komisija ir bent jau 
organizacijos, atstovaujančios visiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, Energetikos infrastruktūros 
taryba parengia plataus masto ilgalaikius 
scenarijus, atitinkančius Sąjungos 
poveikio klimatui neutralumo tikslą 
planavimo laikotarpiu iki 2050 m.
2. Ilgalaikiuose scenarijuose atskaitos 
tašku laikomi persvarstyti Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslai ir nurodomi reikalingi 
infrastruktūros scenarijai, kad būtų 
galima kuo greičiau pasiekti poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgiant į 
poreikį apriboti temperatūros kilimą 
pasauliniu mastu iki 1,5 °C, taip pat į 
naujausius galimus Komisijos scenarijus. 
Jie grindžiami valstybių narių energijos 
vartojimo efektyvumu ir 
atsinaujinančiosios energijos potencialu 
ir yra susieti su jų nacionaliniais 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planais, taip pat su jūros jėgainių tinklo 
planavimu pagal šio reglamento 14 
straipsnį.
3. Scenarijuose nustatomos privalomos 
tinklo plėtros tarpinės reikšmės ir 
tarpiniai etapai, kuriuos reikia pasiekti 
penkerių metų ciklais, suderintais su 
UNFCCC griežtesnių tikslų nustatymo 
mechanizmu.
4. Ilgalaikiai scenarijai rengiami ir 
atnaujinami laikantis dešimties metų 
tinklo plėtros plano, kaip nurodyta 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.

Or. en
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Pakeitimas 773
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas dvejus metus ENTSO-E ir 
ENTSO-G paskelbia ir Komisijai bei 
Agentūrai pateikia infrastruktūros spragų 
ataskaitas, parengtas remiantis visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planais.

1. Per [X mėnesius] nuo bendrų 
scenarijų ataskaitos patvirtinimo ENTSO-
E ir ENTSO-G paskelbia infrastruktūros 
spragų ataskaitas, parengtas remiantis visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planais.

Or. pl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į papildomus veiksmus ir neaiškumus scenarijų rengimo ir patvirtinimo procese, 
kiti proceso veiksmai (pvz., infrastruktūros poreikių nustatymo) turėtų būti susieti su 
ankstesniais veiksmais. Ataskaitų pateikimas ACER ir Komisijos nuomonėms jau yra aptartas 
2 dalyje.


