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Pakeitimas 774
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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. Kas dvejus metus Agentūra 
paskelbia ir Komisijai pateikia 
infrastruktūros spragų ataskaitą, parengtą 
remiantis visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planu.

Or. en

Pakeitimas 775
Nikolaj Villumsen

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. Kas dvejus metus EIT paskelbia ir 
Komisijai bei Agentūrai pateikia 
infrastruktūros spragų ataskaitas, parengtas 
remiantis visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planu.

Or. en

Pakeitimas 776
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

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 

1. Kas dvejus metus ENTSO-E 
paskelbia ir Komisijai bei Agentūrai 
pateikia infrastruktūros spragų ataskaitas, 
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ataskaitas, parengtas remiantis visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planais.

parengtas remiantis visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planais.

Or. en

Pakeitimas 777
Danilo Oscar Lancini

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. Kas dvejus metus ENTSO-E ir 
ENTSO-G paskelbia infrastruktūros spragų 
ataskaitas, parengtas remiantis visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planais.

Or. en

Pakeitimas 778
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vertindami infrastruktūros spragas, 
Agentūra laikosi principo „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“ ir 
pirmiausia apsvarsto visus svarbius su 
infrastruktūra nesusijusius sprendimus 
nustatytoms spragoms pašalinti. Siekdami 
užtikrinti, kad būtų įgyvendintas principas 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“, ENTSO: a) užtikrina 
energijos poreikio prielaidų, naudojamų 
visam esančių išteklių kiekiui 
apskaičiuoti, kuriomis grindžiamas 
projektas, skaidrumą ir b) pateikia visų su 
infrastruktūra nesusijusių sprendimų, 
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kurie turėtų padėti pašalinti nustatytas 
spragas, įgyvendinimo ir priežasčių, dėl 
kurių jie nebuvo įgyvendinti, apžvalgą.

Or. en

Pakeitimas 779
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 780
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 781
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Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 782
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vertindami infrastruktūros spragas, 
ENTSO-E ir ENTSO-G savo analizę 
pagrindžia visais scenarijais, nustatytais 
pagal 12 straipsnį, laikosi principo 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir pirmiausia apsvarsto visus 
svarbius sprendimus nustatytoms spragoms 
pašalinti, kuriems nereikalinga nauja 
infrastruktūra. Kai svarstomi nauji 
infrastruktūros sprendimai, atliekant 
infrastruktūros spragų vertinimą 
atsižvelgiama į visas susijusias išlaidas, 
įskaitant išlaidas, susijusias su tinklo 
stiprinimu.

Or. en

Pakeitimas 783
Sunčana Glavak
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vertindami infrastruktūros spragas, 
ENTSO-E ir ENTSO-G savo analizę 
pagrindžia 12 straipsnyje nustatytais 
scenarijais, laikosi principo „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“ ir 
pirmiausia apsvarsto visus svarbius 
susijusius sprendimus nustatytoms 
spragoms pašalinti, kuriems nereikalinga 
nauja infrastruktūra.

Or. en

Pakeitimas 784
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vertindami infrastruktūros spragas, 
ENTSO-E ir ENTSO-G savo analizę 
grindžia pagal 12 straipsnį nustatytais 
scenarijais, laikosi principo „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“ ir 
apsvarsto visus svarbius alternatyvius 
esamos perdavimo sistemos optimizavimo 
sprendimus, kurie galėtų būti naudingi 
nustatytoms spragoms pašalinti.

Or. pl

Pagrindimas

Pirmenybės teikimas su infrastruktūra nesusijusiam sprendimui jau infrastruktūros spragų 
nustatymo etape atrodo prieštaraujantis pačiai gamtai, principui „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“ ir technologinio neutralumo požiūriui. Be to, nustatant 
infrastruktūros spragas reikėtų nustatyti ne sprendimus, bet tik sistemos poreikius.

Pakeitimas 785
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Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 786
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 787
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 788
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 789
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdami atitinkamas ataskaitas, 
ENTSO-E ir ENTSO-G surengia išsamias 
konsultacijas, į kurias įtraukiami visi susiję 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
Sąjungos SSO subjektą, visi susiję 

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

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 
suinteresuotieji subjektai, visi susiję 
anglies dioksido surinkimo, saugojimo ir 
transportavimo suinteresuotieji subjektai 
ir visi susiję vandenilio sektoriaus 
suinteresuotieji subjektai ir visi valstybių 
narių, priklausančių I priede nurodytiems 
prioritetiniams koridoriams, atstovai.

Or. en

Pakeitimas 790
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 791
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 792
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Agentūra pateikia savo 
infrastruktūros spragų ataskaitos projektą 
Komisijai, ENTSO-E ir ENTSO-G bei 
ESABCC, kad jie pareikštų savo nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 793
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. EIT pateikia savo infrastruktūros 
spragų ataskaitų projektus Agentūrai ir 
Komisijai, kad jos pareikštų savo 
nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 794
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ENTSO-E ir ENTSO-G pateikia 
atitinkamus infrastruktūros spragų 
ataskaitų projektus Agentūrai ir Komisijai, 

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

Or. en

Pakeitimas 795
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. ENTSO-E ir ENTSO-G pateikia 
atitinkamus infrastruktūros spragų 
ataskaitų projektus Agentūrai, kad ji 
pareikštų savo nuomonę, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) 2019/942 4 straipsnio 3 
dalies b punkte.

Or. en

Pakeitimas 796
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 797
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
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13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 798
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Per tris mėnesius nuo 
infrastruktūros spragų ataskaitos gavimo 
dienos Agentūra EIT ir Komisijai pateikia 
savo nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 799
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo 
infrastruktūros spragų ataskaitos, per 
konsultacijas surinktos informacijos ir 
ataskaitos apie tai, kaip į tą informaciją 
buvo atsižvelgta, gavimo dienos Agentūra 

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

ENTSO-E ir Komisijai pateikia savo 
nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 800
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 801
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 802
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija parengia savo nuomonę ir 
pateikia ją ENTSO-E ir ENTSO-G, ir 
ESABCC parengia ir pateikia atitinkamas 
nuomones Agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 803
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija, atsižvelgdama į 3 dalyje 
nurodytą Agentūros nuomonę, parengia 
savo nuomonę ir pateikia ją EIT.

Or. en

Pakeitimas 804
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 805
Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nurodoma, per kiek laiko Komisija turi pateikti savo nuomonę. Atsižvelgiant į 
griežtą DMTPP proceso grafiką, svarbus proceso ir jo terminų aiškumas.

Pakeitimas 806
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 807
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 808
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. EIT patikslina infrastruktūros 
spragų ataskaitas, tinkamai atsižvelgdama į 
Agentūros ir Komisijos nuomones, ir 
paskelbia galutines tų ataskaitų versijas.

Or. en

Pakeitimas 809
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 810
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 811
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] valstybės narės, padedant Komisijai, 
atsižvelgdamos į kiekvieno regiono 
ypatumus ir plėtrą savo I priedo 2 punkte 
nustatytuose konkrečiuose prioritetiniuose 
jūros jėgainių tinklo koridoriuose kartu 
nustato atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos jūroje pajėgumus, kurie turės 
būti pasiekti kiekviename jūros baseine iki 
2050 m., taip pat tarpinius 2030 ir 2040 m. 
etapus, ir susitaria bendradarbiauti šiuo 
tikslu, atsižvelgdamos į nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus, atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
potencialą kiekviename jūros baseine, 
aplinkosaugos lygį, prisitaikymą prie 
klimato kaitos ir kitus jūros naudojimo 
būdus, taip pat Sąjungos priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus. Tas 
susitarimas sudaromas raštu dėl kiekvieno 
su Sąjungos teritorija susijusio jūros 
baseino.

1. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] valstybės narės, padedant Komisijai, 
atsižvelgdamos į kiekvieno regiono 
ypatumus ir plėtrą savo I priedo 2 punkte 
nustatytuose konkrečiuose prioritetiniuose 
jūros jėgainių tinklo koridoriuose kartu 
nustato orientacinius, neprivalomus 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos jūroje tikslus, kurie turės būti 
pasiekti kiekviename jūros baseine iki 
2050 m., taip pat tarpinius 2030 ir 2040 m. 
etapus, atsižvelgdamos į nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus, atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
potencialą kiekviename jūros baseine, 
aplinkosaugos lygį, prisitaikymą prie 
klimato kaitos ir kitus jūros naudojimo 
būdus, taip pat Sąjungos priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus. Tas 
susitarimas sudaromas raštu dėl kiekvieno 
su Sąjungos teritorija susijusio jūros 
baseino.

Or. pl

Pagrindimas

Raštu sudaryti susitarimai dėl jėgainių tinklo jūroje planavimo, parengti valstybių narių 
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kiekviename jūros baseine, neturėtų riboti jų planavimo pajėgumų jų išskirtinėse ekonominėse 
zonose ir teritoriniuose vandenyse. Juose turėtų būti tik nurodytos pagrindinės plėtros kryptys 
(įskaitant preliminarius, neprivalomus tikslus) ir energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių 
galimybių vertinimai konkrečiame jūros baseine ir atskirose susijusių šalių jūros rajonuose.

Pakeitimas 812
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] valstybės narės, padedant Komisijai, 
atsižvelgdamos į kiekvieno regiono 
ypatumus ir plėtrą savo I priedo 2 punkte 
nustatytuose konkrečiuose prioritetiniuose 
jūros jėgainių tinklo koridoriuose kartu 
nustato atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos jūroje pajėgumus, kurie turės būti 
pasiekti kiekviename jūros baseine iki 
2050 m., taip pat tarpinius 2030 ir 2040 m. 
etapus, ir susitaria bendradarbiauti šiuo 
tikslu, atsižvelgdamos į nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus, atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
potencialą kiekviename jūros baseine, 
aplinkosaugos lygį, prisitaikymą prie 
klimato kaitos ir kitus jūros naudojimo 
būdus, taip pat Sąjungos priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus. Tas 
susitarimas sudaromas raštu dėl kiekvieno 
su Sąjungos teritorija susijusio jūros 
baseino.

1. Ne vėliau kaip [2022 m. liepos 
31 d.] valstybės narės, padedant Komisijai, 
atsižvelgdamos į kiekvieno regiono 
ypatumus ir plėtrą savo I priedo 2 punkte 
nustatytuose konkrečiuose prioritetiniuose 
jūros jėgainių tinklo koridoriuose ir jūros 
vandenilio tinkluose, taip pat į vandenilio 
gamybos jūroje rinkos atsiradimą, kartu 
nustato atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos jūroje pajėgumus, kurie turės būti 
pasiekti kiekviename jūros baseine iki 
2050 m., taip pat tarpinius 2030 ir 2040 m. 
etapus, ir susitaria bendradarbiauti šiuo 
tikslu, atsižvelgdamos į nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus, atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
potencialą kiekviename jūros baseine, 
aplinkosaugos lygį, prisitaikymą prie 
klimato kaitos ir kitus jūros naudojimo 
būdus, taip pat Sąjungos priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimą ir tikslus. 
Tas susitarimas sudaromas raštu dėl 
kiekvieno su Sąjungos teritorija susijusio 
jūros baseino.

Or. en

Pakeitimas 813
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] ENTSO-E, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 
laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo, 
parengia kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus, pirmiausia atsižvelgdamas į 
2050 m. tikslus, taip pat tarpinius 2030 ir 
2040 m. etapus, laikydamasis I priede 
nustatytų prioritetinių jūros jėgainių tinklo 
koridorių ir atsižvelgdamas į aplinkosaugos 
lygį ir kitus jūros naudojimo būdus, ir juos 
paskelbia. Tie integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planai atnaujinami kas 
trejus metus.

2. ENTSO-E, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 
laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo, 
parengia kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus, pirmiausia atsižvelgdamas į 
2050 m. tikslus, taip pat tarpinius 2030 ir 
2040 m. etapus, laikydamasis I priede 
nustatytų prioritetinių jūros jėgainių tinklo 
koridorių ir atsižvelgdamas į aplinkosaugos 
lygį ir kitus jūros naudojimo būdus, ir juos 
integruoja į ENTSO-E pagal Reglamento 
(ES) 2019/943 30 straipsnį parengtą visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planą, pradedant planu, kuris turi būti 
parengtas 2024 m.

Or. en

Pakeitimas 814
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] ENTSO-E, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 
laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo, 
parengia kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus, pirmiausia atsižvelgdamas į 
2050 m. tikslus, taip pat tarpinius 2030 ir 
2040 m. etapus, laikydamasis I priede 
nustatytų prioritetinių jūros jėgainių tinklo 
koridorių ir atsižvelgdamas į 
aplinkosaugos lygį ir kitus jūros naudojimo 
būdus, ir juos paskelbia. Tie integruoto 
jūros jėgainių tinklo plėtros planai 

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] EIT, dalyvaujant ENTSO-E, 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms, kitiems 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams ir Komisijai, laikydamasi 1 
dalyje nurodyto susitarimo, parengia 
kiekvieno jūros baseino integruoto jūros 
jėgainių tinklo plėtros planus, įskaitant 
jungiamąsias linijas ir hibridinius 
projektus, kaip nurodyta II priede, ir, kai 
taikoma, kitiems atsinaujinančiosios 
energijos nešikliams, pavyzdžiui, 
vandeniliui, skirtą jūros infrastruktūrą, 
pirmiausia atsižvelgdama į 2050 m. tikslus, 
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atnaujinami kas trejus metus. taip pat tarpinius 2030 ir 2040 m. etapus, 
laikydamasi I priede nustatytų prioritetinių 
jūros jėgainių tinklo koridorių ir 
atsižvelgdama į aplinkosaugos lygį ir kitus 
jūros naudojimo būdus, ir juos paskelbia. 
Tie integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planai atnaujinami kas dvejus metus, 
atsižvelgiant į papildomus nacionalinius 
projektus, ir suderinami su visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planais 12 
straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 815
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] ENTSO-E, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 
laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo, 
parengia kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus, pirmiausia atsižvelgdamas į 
2050 m. tikslus, taip pat tarpinius 2030 ir 
2040 m. etapus, laikydamasis I priede 
nustatytų prioritetinių jūros jėgainių tinklo 
koridorių ir atsižvelgdamas į aplinkosaugos 
lygį ir kitus jūros naudojimo būdus, ir juos 
paskelbia. Tie integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planai atnaujinami kas trejus 
metus.

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] ENTSO-E, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 
laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo, 
parengia kiekvieno jūros baseino 
strateginio jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus, pirmiausia atsižvelgdamas į 
2050 m. tikslus, taip pat tarpinius 2030 ir 
2040 m. etapus, laikydamasis I priede 
nustatytų prioritetinių jūros jėgainių tinklo 
koridorių ir atsižvelgdamas į aplinkosaugos 
lygį ir kitus jūros naudojimo būdus, ir juos 
paskelbia. Tuose strateginio jūros jėgainių 
tinklo plėtros planuose pateikiama aukšto 
lygmens apžvalga dėl galimų elektros 
energijos gamybos pajėgumų jūroje ir 
atitinkamo tarpusavio jungčių poreikio ir 
apribojimų jėgainių tinkle jūroje ir šie 
planai atnaujinami kas ketverius metus.

Or. pl
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Pakeitimas 816
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ulrike Müller, Irena Joveva, Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] ENTSO-E, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 
laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo, 
parengia kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus, pirmiausia atsižvelgdamas į 
2050 m. tikslus, taip pat tarpinius 2030 ir 
2040 m. etapus, laikydamasis I priede 
nustatytų prioritetinių jūros jėgainių tinklo 
koridorių ir atsižvelgdamas į aplinkosaugos 
lygį ir kitus jūros naudojimo būdus, ir juos 
paskelbia. Tie integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planai atnaujinami kas trejus 
metus.

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] ENTSO-E, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 
laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo, 
parengia kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus, pirmiausia atsižvelgdamas į 
2050 m. tikslus, taip pat tarpinius 2030 ir 
2040 m. etapus, laikydamasis I priede 
nustatytų prioritetinių jūros jėgainių tinklo 
koridorių ir atsižvelgdamas į aplinkosaugos 
lygį ir kitus jūros naudojimo būdus, ir juos 
paskelbia. Tie integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planai atnaujinami kas dvejus 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Be to, labai svarbu užtikrinti, kad sausumos ir jūros jėgainių tinklų plėtros planai būtų 
rengiami nuosekliai. Dešimties metų tinklo plėtros plano vertinimas atliekamas kas dvejus 
metus, o ENTSO-E kiekvieno jūros baseino tinklo plėtros planus turi atnaujinti kas trejus 
metus. Šie skirtumai galėtų daryti neigiamą poveikį tinklo planavimo ES lygmeniu 
nuoseklumui.

Pakeitimas 817
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] ENTSO-E, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] ENTSO-E ir ENTSO-G, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 
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laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo, 
parengia kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus, pirmiausia atsižvelgdamas į 
2050 m. tikslus, taip pat tarpinius 2030 ir 
2040 m. etapus, laikydamasis I priede 
nustatytų prioritetinių jūros jėgainių tinklo 
koridorių ir atsižvelgdamas į aplinkosaugos 
lygį ir kitus jūros naudojimo būdus, ir juos 
paskelbia. Tie integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planai atnaujinami kas trejus 
metus.

laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo, 
parengia kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus, pirmiausia atsižvelgdamas į 
2050 m. tikslus, taip pat tarpinius 2030 ir 
2040 m. etapus, laikydamasis I priede 
nustatytų prioritetinių jūros jėgainių tinklo 
koridorių ir atsižvelgdamas į aplinkosaugos 
lygį ir kitus jūros naudojimo būdus, ir juos 
paskelbia. Tie integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planai atnaujinami kas trejus 
metus.

Or. en

Pakeitimas 818
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] ENTSO-E, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 
laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo, 
parengia kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus, pirmiausia atsižvelgdamas į 
2050 m. tikslus, taip pat tarpinius 2030 ir 
2040 m. etapus, laikydamasis I priede 
nustatytų prioritetinių jūros jėgainių tinklo 
koridorių ir atsižvelgdamas į aplinkosaugos 
lygį ir kitus jūros naudojimo būdus, ir juos 
paskelbia. Tie integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planai atnaujinami kas trejus 
metus.

2. Ne vėliau kaip [2023 m. liepos 
31 d.] ENTSO-E, dalyvaujant 
atitinkamiems PSO, nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms ir Komisijai, 
laikydamasis 1 dalyje nurodyto susitarimo 
ir jūrų vandenilio tinklų, parengia 
kiekvieno jūros baseino integruoto jūros 
jėgainių tinklo plėtros planus, pirmiausia 
atsižvelgdamas į 2050 m. tikslus, taip pat 
tarpinius 2030 ir 2040 m. etapus, 
laikydamasis I priede nustatytų 
prioritetinių jūros jėgainių tinklo koridorių 
ir atsižvelgdamas į aplinkosaugos lygį ir 
kitus jūros naudojimo būdus, ir juos 
paskelbia. Tie integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planai atnaujinami kas trejus 
metus.

Or. en

Pakeitimas 819
Danilo Oscar Lancini
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planai turi būti suderinti su 
naujausiais visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planais, kad būtų užtikrintas 
nuoseklus sausumos ir jūros jėgainių tinklo 
planavimas.

3. Jūros jėgainių tinklo plėtros 
planavimas turi būti suderintas su 
regioniniais investicijų planais, 
rengiamais pagal Reglamento (ES) 
2019/943 34 straipsnį, kad būtų užtikrintas 
tolesnis nuoseklus sausumos ir jūros 
jėgainių tinklo planavimas.

Or. en

Pakeitimas 820
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planai turi būti suderinti su 
naujausiais visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planais, kad būtų užtikrintas 
nuoseklus sausumos ir jūros jėgainių tinklo 
planavimas.

3. Strateginio jūros jėgainių tinklo 
plėtros planai turi būti naudojami kaip 
pradiniai duomenys visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planams, kad 
būtų užtikrintas nuoseklus sausumos ir 
jūros jėgainių tinklo planavimas ir būtų 
galima sukurti tinkamą ir patikimą 
perdavimo tinklą elektros energijos 
perdavimui sausumoje ir tarp pakrančių 
regionų, vidaus regionų bei žemyninių 
valstybių narių, taip pat galimybę 
užtikrinti stabilų elektros energijos 
tiekimą į vartojimo centrus..

Or. pl

Pagrindimas

Svarbu vienu metu plėtoti jėgainių sausumoje ir jūroje tinklus, kad būtų išvengta struktūrinių 
apribojimų, susijusių su infrastruktūros trukdžiais.
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Pakeitimas 821
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Irena 
Joveva, Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planai turi būti suderinti su 
naujausiais visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planais, kad būtų užtikrintas 
nuoseklus sausumos ir jūros jėgainių tinklo 
planavimas.

3. Integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planai turi būti suderinti su 
naujausiais visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planais, kad būtų užtikrintas 
nuoseklus sausumos ir jūros jėgainių tinklo 
planavimas, sukuriant tinkamą ir patikimą 
elektros energijos perdavimo sausumoje, 
taip pat tarp pakrantės regionų, vidaus 
regionų bei žemyninių valstybių narių 
tinklą, ir sudaromos sąlygos stabiliai tiekti 
elektros energiją į vartojimo centrus ar 
energijos kaupimo įrenginius.

Or. en

Pakeitimas 822
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planai turi būti suderinti su 
naujausiais visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planais, kad būtų užtikrintas 
nuoseklus sausumos ir jūros jėgainių tinklo 
planavimas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 823
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
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14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ENTSO-E pateikia integruoto 
jūros jėgainių tinklo plėtros planų 
projektus Komisijai, kad ši pateiktų savo 
nuomonę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 824
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ENTSO-E pateikia integruoto jūros 
jėgainių tinklo plėtros planų projektus 
Komisijai, kad ši pateiktų savo nuomonę.

4. EIT pateikia integruoto jūros 
jėgainių tinklo plėtros planų projektus 
Agentūrai, kad ši pateiktų savo nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 825
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ENTSO-E pateikia integruoto jūros 
jėgainių tinklo plėtros planų projektus 
Komisijai, kad ši pateiktų savo nuomonę.

4. ENTSO-E ir ENTSO-G pateikia 
atitinkamus integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planų projektus Komisijai, 
kad ši pateiktų savo nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 826
Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ENTSO-E pateikia integruoto 
jūros jėgainių tinklo plėtros planų 
projektus Komisijai, kad ši pateiktų savo 
nuomonę.

4. Prieš pateikdami atitinkamus 
planus, ENTSO-E ir ENTSO-G surengia 
išsamias konsultacijas, į kurias įtraukiami 
visi susiję suinteresuotieji elektros 
energijos tinklo subjektai, įskaitant ES 
SSO subjektus, ir visi jūrų sektoriaus 
suinteresuotieji subjektai bei visų 
valstybių narių, priklausančių I priede 
nurodytiems prioritetiniams jūros jėgainių 
tinklų koridoriams, atstovai.

Or. pl

Pakeitimas 827
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. ENTSO-E, prieš paskelbdamas 
galutines ataskaitas, patikslina integruoto 
jūros jėgainių tinklo plėtros planus, 
tinkamai atsižvelgdamas į Komisijos 
nuomonę, ir perduoda juos atitinkamiems 
I priede nustatytiems prioritetiniams jūros 
jėgainių tinklo koridoriams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 828
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. ENTSO-E, prieš paskelbdamas 
galutines ataskaitas, patikslina integruoto 
jūros jėgainių tinklo plėtros planus, 
tinkamai atsižvelgdamas į Komisijos 
nuomonę, ir perduoda juos atitinkamiems I 
priede nustatytiems prioritetiniams jūros 
jėgainių tinklo koridoriams.

5. EIT, prieš paskelbdama galutines 
ataskaitas, patikslina integruoto jūros 
jėgainių tinklo plėtros planus, tinkamai 
atsižvelgdama į Agentūros ir Komisijos 
nuomones, juos integruoja į naujausius 
visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planus ir perduoda juos 
atitinkamiems I priede nustatytiems 
prioritetiniams jūros jėgainių tinklo 
koridoriams.

Or. en

Pakeitimas 829
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. ENTSO-E, prieš paskelbdamas 
galutines ataskaitas, patikslina integruoto 
jūros jėgainių tinklo plėtros planus, 
tinkamai atsižvelgdamas į Komisijos 
nuomonę, ir perduoda juos atitinkamiems I 
priede nustatytiems prioritetiniams jūros 
jėgainių tinklo koridoriams.

5. ENTSO-E, prieš paskelbdamas 
galutines ataskaitas, patikslina strateginio 
jūros jėgainių tinklo plėtros planus, 
tinkamai atsižvelgdamas į Komisijos 
nuomonę, ir perduoda juos atitinkamiems I 
priede nustatytiems prioritetiniams jūros 
jėgainių tinklo koridoriams.

Or. pl

Pakeitimas 830
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. ENTSO-E, prieš paskelbdamas 
galutines ataskaitas, patikslina integruoto 
jūros jėgainių tinklo plėtros planus, 
tinkamai atsižvelgdamas į Komisijos 

5. ENTSO-E ir ENTSO-G, prieš 
paskelbdami galutines ataskaitas, 
patikslina integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planus, tinkamai atsižvelgdami į 
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nuomonę, ir perduoda juos atitinkamiems I 
priede nustatytiems prioritetiniams jūros 
jėgainių tinklo koridoriams.

Komisijos nuomonę, ir perduoda juos 
atitinkamiems I priede nustatytiems 
prioritetiniams jūros jėgainių tinklo 
koridoriams.

Or. en

Pakeitimas 831
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. ENTSO-E, prieš paskelbdamas 
galutines ataskaitas, patikslina integruoto 
jūros jėgainių tinklo plėtros planus, 
tinkamai atsižvelgdamas į Komisijos 
nuomonę, ir perduoda juos atitinkamiems I 
priede nustatytiems prioritetiniams jūros 
jėgainių tinklo koridoriams.

5. ENTSO-E, prieš paskelbdamas 
galutines ataskaitas, patikslina integruoto 
jūros jėgainių tinklo plėtros planus, 
tinkamai atsižvelgdamas į Komisijos 
nuomonę, ir perduoda juos atitinkamiems I 
priede nustatytiems prioritetiniams jūros 
jėgainių tinklo koridoriams ir jūrų 
vandenilio tinklams.

Or. en

Pakeitimas 832
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti, kad tuo 
atveju, jei ENTSO-E laiku neparengtų 2 
dalyje nurodytų integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planų, atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos jūros jėgainių tinklai 
būtų plėtojami laiku, Komisija, 
remdamasi ekspertų patarimais, parengia 
kiekvienam I priede nustatytam 
prioritetiniam jūros jėgainių tinklo 
koridoriui skirtą kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 

Išbraukta.
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planą.

Or. en

Pakeitimas 833
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti, kad tuo atveju, 
jei ENTSO-E laiku neparengtų 2 dalyje 
nurodytų integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planų, atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklai būtų 
plėtojami laiku, Komisija, remdamasi 
ekspertų patarimais, parengia kiekvienam 
I priede nustatytam prioritetiniam jūros 
jėgainių tinklo koridoriui skirtą kiekvieno 
jūros baseino integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planą.

6. Siekiant užtikrinti, kad jūros 
jėgainių tinklai būtų plėtojami laiku, 
ENTSO-E laiku parengia 2 dalyje 
nurodytus strateginio jūros jėgainių tinklo 
plėtros planus.

Or. pl

Pakeitimas 834
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti, kad tuo atveju, 
jei ENTSO-E laiku neparengtų 2 dalyje 
nurodytų integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planų, atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklai būtų 
plėtojami laiku, Komisija, remdamasi 
ekspertų patarimais, parengia kiekvienam I 
priede nustatytam prioritetiniam jūros 
jėgainių tinklo koridoriui skirtą kiekvieno 
jūros baseino integruoto jūros jėgainių 

6. Siekdama užtikrinti, kad tuo atveju, 
jei EIT laiku neparengtų 2 dalyje nurodytų 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
jūros jėgainių tinklai būtų plėtojami laiku, 
Komisija, remdamasi ekspertų patarimais, 
parengia kiekvienam I priede nustatytam 
prioritetiniam jūros jėgainių tinklo 
koridoriui skirtą kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
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tinklo plėtros planą. planą.

Or. en

Pakeitimas 835
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti, kad tuo atveju, 
jei ENTSO-E laiku neparengtų 2 dalyje 
nurodytų integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planų, atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklai būtų 
plėtojami laiku, Komisija, remdamasi 
ekspertų patarimais, parengia kiekvienam I 
priede nustatytam prioritetiniam jūros 
jėgainių tinklo koridoriui skirtą kiekvieno 
jūros baseino integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planą.

6. Siekdama užtikrinti, kad tuo atveju, 
jei ENTSO-E ir (arba) ENTSO-G laiku 
neparengtų 2 dalyje nurodytų integruoto 
jūros jėgainių tinklo plėtros planų, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklai būtų plėtojami laiku, 
Komisija, remdamasi ekspertų patarimais, 
parengia kiekvienam I priede nustatytam 
prioritetiniam jūros jėgainių tinklo 
koridoriui skirtą kiekvieno jūros baseino 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planą.

Or. en

Pakeitimas 836
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti, kad tuo atveju, 
jei ENTSO-E laiku neparengtų 2 dalyje 
nurodytų integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planų, atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos jūros jėgainių tinklai būtų 
plėtojami laiku, Komisija, remdamasi 
ekspertų patarimais, parengia kiekvienam I 
priede nustatytam prioritetiniam jūros 
jėgainių tinklo koridoriui skirtą kiekvieno 
jūros baseino integruoto jūros jėgainių 

6. Siekdama užtikrinti, kad tuo atveju, 
jei ENTSO-E laiku neparengtų 2 dalyje 
nurodytų integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planų, atsinaujinančiųjų išteklių, 
įskaitant vandenilį, energijos jūros 
jėgainių tinklai būtų plėtojami laiku, 
Komisija, remdamasi ekspertų patarimais, 
parengia kiekvienam I priede nustatytam 
prioritetiniam jūros jėgainių tinklo 
koridoriui ir jūros vandenilio tinklui skirtą 
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tinklo plėtros planą. kiekvieno jūros baseino integruoto jūros 
jėgainių tinklo plėtros planą.

Or. en

Pakeitimas 837
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais, rengdama 16 straipsnio 10 
dalyje nurodytas gaires, laikydamasi 14 
straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo 
parengia specialios 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros plano įgyvendinimo sąnaudų ir 
naudos bei sąnaudų pasidalijimo metodikos 
principus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

1. [Ne vėliau kaip 2024 m. kovo 1 d.] 
Agentūra, laikydamasi 14 straipsnio 1 
dalyje nurodyto susitarimo, parengia 
rekomendaciją dėl pritaikytos 14 
straipsnio 2 dalyje nurodyto jūros jėgainių 
tinklo plėtros plano įgyvendinimo sąnaudų 
pasidalijimo metodikos principų. Prireikus 
Agentūra atnaujina savo rekomendaciją, 
atsižvelgdama į principų įgyvendinimo 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 838
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais, rengdama 16 straipsnio 10 
dalyje nurodytas gaires, laikydamasi 14 
straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo 
parengia specialios 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros plano įgyvendinimo sąnaudų ir 
naudos bei sąnaudų pasidalijimo metodikos 
principus. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

1. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais, rengdama 16 straipsnio 10 
dalyje nurodytas gaires, laikydamasi 14 
straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo 
parengia specialios atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos jūros jėgainių tinklų, 
įtrauktų į strateginį 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą jūros jėgainių tinklo plėtros 
planą, įgyvendinimo sąnaudų ir naudos bei 
sąnaudų pasidalijimo metodikos principus. 
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patariamosios procedūros. Tie principai turėtų būti suderinami su 16 
straipsnio 1 dalyje išdėstytomis 
nuostatomis. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atskirti projektus, kurie minimi II priedo 1 punkto e papunktyje, ir 
kitus jūrų jėgainių infrastruktūros projektus, pvz., paprastų radialinių jungčių, kuriems nėra 
būtina išsamiai pristatyti naudos ir sąnaudų bei sąnaudų pasidalijimo metodiką. Be to, 
siūlomuose pakeitimuose atsižvelgiama į poreikį plačiai konsultuotis.

Pakeitimas 839
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais, rengdama 16 straipsnio 10 
dalyje nurodytas gaires, laikydamasi 14 
straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo 
parengia specialios 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros plano įgyvendinimo sąnaudų ir 
naudos bei sąnaudų pasidalijimo metodikos 
principus. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

1. Komisija, tinkamai atsižvelgdama į 
Agentūros nuomonę, priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais, rengdama 16 straipsnio 10 
dalyje nurodytas gaires, laikydamasi 14 
straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo 
parengia specialios 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros plano įgyvendinimo sąnaudų ir 
naudos bei sąnaudų pasidalijimo metodikos 
principus. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Or. en

Pakeitimas 840
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais, rengdama 16 straipsnio 10 
dalyje nurodytas gaires, laikydamasi 14 
straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo 
parengia specialios 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros plano įgyvendinimo sąnaudų ir 
naudos bei sąnaudų pasidalijimo metodikos 
principus. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

1. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu, priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais, rengdama 16 straipsnio 10 dalyje 
nurodytas gaires, laikydamasi 14 straipsnio 
1 dalyje nurodyto susitarimo parengia 
specialios 14 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
plano įgyvendinimo sąnaudų ir naudos bei 
sąnaudų pasidalijimo metodikos principus. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Or. en

Pakeitimas 841
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Per 12 mėnesių nuo 1 dalyje 
nurodytų principų paskelbimo ENTSO-E, 
dalyvaujant atitinkamiems PSO, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
ir Komisijai, parengia sąnaudų ir naudos 
bei sąnaudų pasidalijimo metodiką jūros 
jėgainių tinklo plėtojimo plano 
įgyvendinimui. Šioje metodikoje turėtų 
būti siekiama pateikti rekomendacijas dėl 
sąnaudų paskirstymo pagal jūros 
baseinus ir joje neturėtų būti atskirai 
vertinami visi projektai.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti ENTSO-E vaidmenį rengiant metodiką dėl jūros jėgainių 
tinklo plano įgyvendinimo.
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Pakeitimas 842
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per 12 mėnesių nuo 1 dalyje 
nurodytų principų paskelbimo ENTSO-E, 
dalyvaujant atitinkamiems PSO, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 
Komisijai, pateikia sąnaudų ir naudos bei 
sąnaudų pasidalijimo metodikos taikymo 
prioritetiniams jūros jėgainių tinklo 
koridoriams rezultatus.

2. Per 12 mėnesių nuo 1 dalies a 
punkte nurodytos metodikos paskelbimo 
ENTSO-E, dalyvaujant atitinkamiems 
PSO, nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms ir Komisijai, pateikia sąnaudų 
ir naudos bei sąnaudų pasidalijimo 
metodikos taikymo atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos jūros jėgainių tinklams, 
įtrauktiems į prioritetinius jūros jėgainių 
tinklo koridorius, rezultatus. Strateginio 
integruoto jūrų jėgainių tinklo plėtros 
planų ir sąnaudų ir naudos bei sąnaudų 
pasidalijimo metodikos taikymo 
prioritetiniams jūros jėgainių tinklo 
koridoriams rezultatus Komisija ir 
valstybės narės naudoja kaip 
neprivalomas gaires ir kaip pradinius 
duomenis, svarstytinus dešimties metų 
tinklo plėtros plano procese.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti DMTPP ir jūrų jėgainių plėtros planų suderinamumą ir 
nuoseklumą.

Pakeitimas 843
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per 12 mėnesių nuo 1 dalyje 
nurodytų principų paskelbimo ENTSO-E, 
dalyvaujant atitinkamiems PSO, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 

2. Per 12 mėnesių nuo 1 dalyje 
nurodytų principų paskelbimo ENTSO-E, 
ENTSO-G ir kiti atitinkami suinteresuotieji 
subjektai, dalyvaujant atitinkamiems PSO, 
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Komisijai, pateikia sąnaudų ir naudos bei 
sąnaudų pasidalijimo metodikos taikymo 
prioritetiniams jūros jėgainių tinklo 
koridoriams rezultatus.

nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 
Komisijai, pateikia sąnaudų ir naudos bei 
sąnaudų pasidalijimo metodikos taikymo 
prioritetiniams jūros jėgainių tinklo 
koridoriams rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 844
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per 12 mėnesių nuo 1 dalyje 
nurodytų principų paskelbimo ENTSO-E, 
dalyvaujant atitinkamiems PSO, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 
Komisijai, pateikia sąnaudų ir naudos bei 
sąnaudų pasidalijimo metodikos taikymo 
prioritetiniams jūros jėgainių tinklo 
koridoriams rezultatus.

2. Per 12 mėnesių nuo 1 dalyje 
nurodytų principų paskelbimo ENTSO-E, 
dalyvaujant atitinkamiems PSO, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 
Komisijai, pateikia sąnaudų pasidalijimo 
metodikos taikymo prioritetiniams jūros 
jėgainių tinklo koridoriams rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 845
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per 12 mėnesių nuo 1 dalyje 
nurodytų principų paskelbimo ENTSO-E, 
dalyvaujant atitinkamiems PSO, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 
Komisijai, pateikia sąnaudų ir naudos bei 
sąnaudų pasidalijimo metodikos taikymo 
prioritetiniams jūros jėgainių tinklo 
koridoriams rezultatus.

2. Per 12 mėnesių nuo 1 dalyje 
nurodytų principų paskelbimo ENTSO-E ir 
kiti atitinkami suinteresuotieji subjektai, 
dalyvaujant atitinkamiems PSO, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir 
Komisijai, pateikia sąnaudų ir naudos bei 
sąnaudų pasidalijimo metodikos taikymo 
prioritetiniams jūros jėgainių tinklo 
koridoriams rezultatus.
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Or. en

Pakeitimas 846
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per šešis mėnesius nuo 2 dalyje 
nurodyto rezultatų pateikimo dienos 
atitinkamos valstybės narės atnaujina 14 
straipsnio 1 dalyje nurodytą rašytinį 
susitarimą, jame pateikdamos atnaujintus 
bendrai nustatytus atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamybos jūroje 
pajėgumus, kurie turi būti pasiekti 
kiekviename jūros baseine 2050 m., taip 
pat 2030 ir 2040 m. tarpinius etapus, ir 
atitinkamą susitarimą bendradarbiauti 
siekiant užtikrinti tokius pajėgumus.

3. Per šešis mėnesius nuo 2 dalyje 
nurodyto rezultatų pateikimo dienos 
atitinkamos valstybės narės, 
atsižvelgdamos į 2 dalyje nurodytus 
rezultatus, atnaujina 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą rašytinį susitarimą, jame 
pateikdamos atnaujintus bendrai nustatytus 
preliminarius neprivalomus tikslus dėl 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos jūroje pajėgumų, kurie turi būti 
pasiekti kiekviename jūros baseine 
2050 m., taip pat 2030 ir 2040 m. tarpinius 
etapus, ir atitinkamą susitarimą 
bendradarbiauti siekiant užtikrinti tokius 
pajėgumus.

Or. pl

Pakeitimas 847
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per šešis mėnesius nuo 2 dalyje 
nurodyto rezultatų pateikimo dienos 
atitinkamos valstybės narės atnaujina 14 
straipsnio 1 dalyje nurodytą rašytinį 
susitarimą, jame pateikdamos atnaujintus 
bendrai nustatytus atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamybos jūroje 
pajėgumus, kurie turi būti pasiekti 
kiekviename jūros baseine 2050 m., taip 

3. [Ne vėliau kaip 2024 m. liepos 
31 d. ir vėliau kas dvejus metus] 
atitinkamos valstybės narės atnaujina 14 
straipsnio 1 dalyje nurodytą rašytinį 
susitarimą, jame pateikdamos atnaujintus 
bendrai nustatytus atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamybos jūroje 
pajėgumus, kurie turi būti pasiekti 
kiekviename jūros baseine 2050 m., taip 
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pat 2030 ir 2040 m. tarpinius etapus, ir 
atitinkamą susitarimą bendradarbiauti 
siekiant užtikrinti tokius pajėgumus.

pat 2030 ir 2040 m. tarpinius etapus, ir 
atitinkamą susitarimą bendradarbiauti 
siekiant užtikrinti tokius pajėgumus.

Or. en

Pakeitimas 848
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per šešis mėnesius nuo 3 dalyje 
nurodytų atnaujintų rašytinių susitarimų 
dėl kiekvieno jūros baseino ENTSO-E 
atnaujina integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planus laikydamasis 14 straipsnio 
2–5 dalyse nustatytos procedūros. 
Taikoma 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta 
procedūra.

4. Po 3 dalyje nurodytų atnaujintų 
rašytinių susitarimų dėl kiekvieno jūros 
baseino ENTSO-E atnaujina kitus visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planus.

Or. en

Pakeitimas 849
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per šešis mėnesius nuo 3 dalyje 
nurodytų atnaujintų rašytinių susitarimų 
dėl kiekvieno jūros baseino ENTSO-E 
atnaujina integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planus laikydamasis 14 straipsnio 
2–5 dalyse nustatytos procedūros. Taikoma 
14 straipsnio 6 dalyje nustatyta 
procedūra.

4. Kai ENTSO-E atnaujina 
strateginius jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus laikydamasis 14 straipsnio 2–5 
dalyse nustatytos procedūros, šis 
atnaujinimas vykdomas pagal atnaujintą 
rašytinį susitarimą, nurodytą šio 
straipsnio 3 dalyje.

Or. pl
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Pakeitimas 850
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per šešis mėnesius nuo 3 dalyje 
nurodytų atnaujintų rašytinių susitarimų 
dėl kiekvieno jūros baseino ENTSO-E 
atnaujina integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planus laikydamasis 14 straipsnio 
2–5 dalyse nustatytos procedūros. Taikoma 
14 straipsnio 6 dalyje nustatyta procedūra.

4. Per šešis mėnesius nuo atnaujintų 
rašytinių susitarimų dėl kiekvieno jūros 
baseino ENTSO-E ir ENTSO-G atnaujina 
atitinkamo susieto ir integruoto jūros 
jėgainių tinklo plėtros planus laikydamasis 
14 straipsnio 2–5 dalyse aprašytos 
procedūros. Taikoma 14 straipsnio 6 dalyje 
nustatyta procedūra.

Or. en

Pakeitimas 851
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per šešis mėnesius nuo 3 dalyje 
nurodytų atnaujintų rašytinių susitarimų 
dėl kiekvieno jūros baseino ENTSO-E 
atnaujina integruoto jūros jėgainių tinklo 
plėtros planus laikydamasis 14 straipsnio 
2–5 dalyse nustatytos procedūros. Taikoma 
14 straipsnio 6 dalyje nustatyta procedūra.

4. Per šešis mėnesius nuo 3 dalyje 
nurodytų atnaujintų rašytinių susitarimų 
dėl kiekvieno jūros baseino ENTSO-E ir 
ENTSO-G atnaujina atitinkamo susieto ir 
integruoto jūros jėgainių tinklo plėtros 
planus laikydamasis 14 straipsnio 2–5 
dalyse nustatytos procedūros. Taikoma 14 
straipsnio 6 dalyje nustatyta procedūra.

Or. en

Pakeitimas 852
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su bendro intereso projektais, 
priskiriamais II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms kategorijoms, ir 
su bendro intereso projektais, priskiriamais 
II priedo 3 punkte nurodytai kategorijai, 
jeigu jie priskiriami nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijai, 
susijusias faktiškai patirtas investicines 
sąnaudas (neįskaitant priežiūros išlaidų) 
prisiima valstybių narių, kurios patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
atitinkami PSO arba perdavimo 
infrastruktūros projektų rengėjai, o šių 
sąnaudų dalį, kuri nepadengiama perkrovos 
ar kitais mokesčiais, padengia tinklo 
naudotojai mokėdami tinklo prieigos 
mokesčius pagal tose valstybėse narėse 
nustatytus tarifus.

1. Su bendro intereso projektais, 
priskiriamais II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms kategorijoms, ir 
su bendro intereso projektais, priskiriamais 
II priedo 3 punkte nurodytai kategorijai, 
jeigu jie priskiriami nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijai, 
susijusias faktiškai patirtas investicines 
sąnaudas (neįskaitant priežiūros išlaidų) 
prisiima valstybių narių, kurios patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
atitinkami PSO, iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagamintos centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemos operatoriai arba 
perdavimo ir vietos šildymo tinklo 
infrastruktūros projektų rengėjai, o šių 
sąnaudų dalį, kuri nepadengiama perkrovos 
ar kitais mokesčiais, padengia tinklo 
naudotojai mokėdami tinklo prieigos 
mokesčius pagal tose valstybėse narėse 
nustatytus tarifus.

Or. en

Pakeitimas 853
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su bendro intereso projektais, 
priskiriamais II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms kategorijoms, ir 
su bendro intereso projektais, priskiriamais 
II priedo 3 punkte nurodytai kategorijai, 
jeigu jie priskiriami nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijai, 
susijusias faktiškai patirtas investicines 
sąnaudas (neįskaitant priežiūros išlaidų) 
prisiima valstybių narių, kurios patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
atitinkami PSO arba perdavimo 
infrastruktūros projektų rengėjai, o šių 

1. Su bendro intereso projektais, 
priskiriamais II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms kategorijoms, ir 
su bendro intereso projektais, priskiriamais 
II priedo 3 punkte nurodytai kategorijai, 
jeigu jie priskiriami kiekvienos 
atitinkamos valstybės narės nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijai, 
susijusias faktiškai patirtas investicines 
sąnaudas (neįskaitant priežiūros išlaidų) 
prisiima valstybių narių, kurios patiria 
grynąjį teigiamą projekto poveikį, 
atitinkami PSO arba perdavimo 
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sąnaudų dalį, kuri nepadengiama perkrovos 
ar kitais mokesčiais, padengia tinklo 
naudotojai mokėdami tinklo prieigos 
mokesčius pagal tose valstybėse narėse 
nustatytus tarifus.

infrastruktūros projektų rengėjai, o šių 
sąnaudų dalį, kuri nepadengiama perkrovos 
ar kitais mokesčiais, padengia tinklo 
naudotojai mokėdami tinklo prieigos 
mokesčius pagal tose valstybėse narėse 
nustatytus tarifus.

Or. en

Pakeitimas 854
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio nuostatos taikomos 
bendro intereso projektams, priskiriamiems 
II priedo 1 punkto a, b, c ir e papunkčiuose 
nurodytoms kategorijoms, jei bent vienas 
projekto rengėjas paprašo atitinkamų 
nacionalinių institucijų taikyti šias 
nuostatas projekto sąnaudoms. Be to, šio 
straipsnio nuostatos prireikus taikomos 
bendro intereso projektams, 
priskiriamiems II priedo 3 punkte 
nurodytai kategorijai, tik tuo atveju, jei 
jau atliktas rinkos paklausos vertinimas ir 
iš jo matyti, kad gaunamų tarifinių 
mokesčių nepakanka faktiškai patirtoms 
investicinėms sąnaudoms padengti.

2. Šio straipsnio nuostatos taikomos 
bendro intereso projektams, priskiriamiems 
II priedo 1 punkto a, b, c ir e papunkčiuose 
nurodytoms kategorijoms, jei bent vienas 
projekto rengėjas paprašo atitinkamų 
nacionalinių institucijų taikyti šias 
nuostatas projekto sąnaudoms.

Or. en

Pakeitimas 855
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II priedo 1 punkto e papunktyje ir 2 punkte 
nurodytai kategorijai priskiriamiems 

II priedo 1 punkto d papunktyje ir 2 punkte 
nurodytai kategorijai priskiriamiems 
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projektams šio straipsnio nuostatos gali 
būti taikomos, jeigu bent vienas projekto 
rengėjas paprašo atitinkamos nacionalinės 
institucijos jas taikyti.

projektams šio straipsnio nuostatos gali 
būti taikomos, jeigu bent vienas projekto 
rengėjas paprašo atitinkamos nacionalinės 
institucijos jas taikyti.

Or. pl

Pagrindimas

Projekte įsivėlusios klaidos pataisymas. 1 punkto e papunktis jau nurodytas pirmajame 
pastraipos sakinyje. Šiame sakinyje kalbama apie pažangiuosius dujų ir elektros tinklus.

Pakeitimas 856
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai tik toks bendro intereso projektas yra 
laikomas pakankamai brandžiu ir 
numatoma, kad objekto statybos etapą bus 
galima pradėti per kitus 36 mėnesius, 
projekto rengėjai, pasikonsultavę su 
valstybių narių, kurios patiria projekto 
didelį grynąjį teigiamą poveikį, PSO, 
pateikia paraišką dėl investicijų. Į tą 
paraišką dėl investicijų įtraukiamas 
prašymas dėl tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo ir ji pateikiama visoms 
atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms kartu su:

Kai tik toks bendro intereso projektas yra 
laikomas pakankamai brandžiu ir 
numatoma, kad objekto statybos etapą bus 
galima pradėti per kitus 36 mėnesius, 
projekto rengėjai, pasikonsultavę su 
valstybių narių, kurios patiria projekto 
didelį grynąjį teigiamą poveikį, PSO, 
pateikia paraišką dėl investicijų. Ta 
paraiška dėl investicijų pateikiama visoms 
atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms kartu su:

Or. en

Pakeitimas 857
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal 11 straipsnį parengtą a) pagal 11 straipsnį parengtą 
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metodiką atitinkančia naujausia konkretaus 
projekto sąnaudų ir naudos analize, 
parengta atsižvelgiant į naudą, patiriamą 
didesniu nei valstybių narių, kurių 
teritorijoje įgyvendinamas projektas, mastu 
ir naudojant tą patį scenarijų, kuris buvo 
naudojamas vykdant atranką Sąjungos 
sąrašui, į kurį įtrauktas bendro intereso 
projektas, parengti;

metodiką atitinkančia naujausia konkretaus 
projekto sąnaudų ir naudos analize, 
parengta atsižvelgiant į naudą, patiriamą 
didesniu nei valstybių narių, kurių 
teritorijoje įgyvendinamas projektas, mastu 
ir bent į bendrus tinklo plėtros planavimo 
scenarijus, parengtus pagal 12 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 858
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu projekto rengėjai susitaria, 
pagrįstu pasiūlymu dėl tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo.

c) jeigu valstybės narės, kurios yra 
priimančiosios šalys, nėra sudariusios 
susitarimo dėl projekto sąnaudų 
paskirstymo, projekto rengėjai galėtų 
savanoriškai pateikti pagrįstą pasiūlymą 
dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo tik 
priimančiosioms šalims, pagal kurį joms 
būtų skiriama daugiau kaip 50 proc. 
pelno.

Or. en

Pakeitimas 859
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusios paraišką dėl investicijų, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
informacijos tikslais nedelsdamos 
perduoda Agentūrai kiekvienos paraiškos 
dėl investicijų kopiją.

Projekto rengėjas informacijos tikslais 
perduoda Agentūrai paraiškos dėl 
investicijų kopiją.
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Or. pl

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti procesą, projektų rengėjai turėtų perduoti savo paraiškos dėl 
investicijų kopiją tiesiogiai Agentūrai tuo pat metu, kai jie siunčia ją savo nacionalinėms 
institucijoms.

Pakeitimas 860
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per šešis mėnesius nuo paskutinės 
paraiškos dėl investicijų gavimo dienos 
atitinkamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos, pasitarusios su atitinkamais 
projekto rengėjais, priima bendrus 
suderintus sprendimus dėl investicinių 
sąnaudų paskirstymo kiekvienam projekto 
sistemos operatoriui ir tų sąnaudų 
įtraukimo į tarifus. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos į tarifus įtraukia 
visas faktiškai patirtas investicines 
sąnaudas, atsižvelgdamos į kiekvienam 
projekto sistemos operatoriui paskirstytas 
investicines sąnaudas. Tada, jei tinkama, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
įvertina, ar dėl investicinių sąnaudų 
įtraukimo į tarifus galėtų kilti su 
įperkamumu susijusių problemų.

4. Per šešis mėnesius nuo paskutinės 
paraiškos dėl investicijų gavimo dienos 
atitinkamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos, pasitarusios su atitinkamais 
projekto rengėjais, priima bendrus 
suderintus sprendimus dėl faktiškai patirtų 
investicinių sąnaudų paskirstymo 
kiekvienam projekto sistemos operatoriui ir 
tų sąnaudų įtraukimo į tarifus arba dėl 
paraiškos dėl investicijų ar projekto dalies 
atmetimo, jeigu nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms atlikus bendrą 
analizę padaryta išvada, kad projektas 
arba jo dalis nesuteikia didelės grynosios 
naudos Sąjungos lygmeniu. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos į tarifus įtraukia 
susijusias faktiškai patirtas investicines 
sąnaudas, atsižvelgdamos į kiekvienam 
projekto sistemos operatoriui paskirstytas 
investicines sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 861
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per šešis mėnesius nuo paskutinės 
paraiškos dėl investicijų gavimo dienos 
atitinkamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos, pasitarusios su atitinkamais 
projekto rengėjais, priima bendrus 
suderintus sprendimus dėl investicinių 
sąnaudų paskirstymo kiekvienam projekto 
sistemos operatoriui ir tų sąnaudų 
įtraukimo į tarifus. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos į tarifus įtraukia 
visas faktiškai patirtas investicines 
sąnaudas, atsižvelgdamos į kiekvienam 
projekto sistemos operatoriui paskirstytas 
investicines sąnaudas. Tada, jei tinkama, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
įvertina, ar dėl investicinių sąnaudų 
įtraukimo į tarifus galėtų kilti su 
įperkamumu susijusių problemų.

4. Per šešis mėnesius nuo paskutinės 
paraiškos dėl investicijų gavimo dienos 
atitinkamos nacionalinės reguliavimo 
institucijos, pasitarusios su atitinkamais 
projekto rengėjais, priima bendrus 
suderintus sprendimus dėl faktiškai patirtų 
investicinių sąnaudų paskirstymo 
kiekvienam projekto sistemos operatoriui ir 
tų sąnaudų įtraukimo į tarifus. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos į 
tarifus įtraukia susijusias faktiškai patirtas 
investicines sąnaudas, atsižvelgdamos į 
kiekvienam projekto sistemos operatoriui 
paskirstytas investicines sąnaudas. Tada, 
jei tinkama, nacionalinės reguliavimo 
institucijos įvertina, ar dėl investicinių 
sąnaudų įtraukimo į tarifus galėtų kilti su 
įperkamumu susijusių problemų.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama palikti NRA nuspręsti, kas yra susijusios projekto sąnaudos, kurias 
reikėtų įtraukti į tarifą.

Pakeitimas 862
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybiniu mastu paskirstydamos 
sąnaudas, atitinkamos nacionalinės 
reguliavimo institucijos, 
pasikonsultavusios su atitinkamais PSO, 
siekia bendro susitarimo, kuris sudaromas 
remiantis, bet neapsiribojant, 3 dalies a ir b 
punktuose nurodyta informacija. Jų 
atliekamas vertinimas grindžiamas tuo 
pačiu scenarijumi, kuris buvo 
naudojamas vykdant atranką Sąjungos 
sąrašui, į kurį įtrauktas bendro intereso 

Tarpvalstybiniu mastu paskirstydamos 
sąnaudas, atitinkamos nacionalinės 
reguliavimo institucijos, 
pasikonsultavusios su atitinkamais PSO, 
siekia bendro susitarimo, kuris sudaromas 
remiantis, bet neapsiribojant, 3 dalies a ir b 
punktuose nurodyta informacija. Jų 
vertinime atsižvelgiama į visus 
atitinkamus pagal 12 straipsnį parengtus 
scenarijus ir kitus tinklo plėtros 
planavimo scenarijus, suteikiančius 
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projektas, parengti. galimybę išsamiai išnagrinėti bendro 
intereso projekto indėlį siekiant Sąjungos 
energetikos politikos tikslų, susijusių su 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu, rinkos integracija, 
konkurencija, tvarumu ir energijos 
tiekimo saugumu.

Or. en

Pakeitimas 863
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju arba bent vienos iš atitinkamų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
prašymu, sprendimą dėl paraiškos dėl 
investicijų, įskaitant 3 dalyje nurodytą 
prašymą dėl tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo, ir dėl poreikio į tarifus 
įtraukti visas tarpvalstybiniu mastu 
paskirstytas investicines sąnaudas 
Agentūra priima per tris mėnesius nuo 
kreipimosi į ją dienos.

Tuo atveju arba bendru atitinkamų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
prašymu, sprendimą dėl paraiškos dėl 
investicijų, įskaitant 3 dalyje nurodytą 
prašymą dėl tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo, Agentūra priima per tris 
mėnesius nuo kreipimosi į ją dienos.

Or. pl

Pagrindimas

Projektas ACER sprendimui turėtų būti siunčiamas priėmus bendrą visų susijusių NRA 
sprendimą. Reglamentu turėtų būti remiamas tinkamas NRA bendradarbiavimas 
infrastruktūros plėtros klausimais ir ACER sprendimo turėtų būti prašoma tik kraštutiniu 
atveju.

Pakeitimas 864
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju arba bent vienos iš atitinkamų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
prašymu, sprendimą dėl paraiškos dėl 
investicijų, įskaitant 3 dalyje nurodytą 
prašymą dėl tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo, ir dėl poreikio į tarifus 
įtraukti visas tarpvalstybiniu mastu 
paskirstytas investicines sąnaudas 
Agentūra priima per tris mėnesius nuo 
kreipimosi į ją dienos.

Tuo atveju arba bendru atitinkamų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
prašymu, sprendimą dėl paraiškos dėl 
investicijų, įskaitant 3 dalyje nurodytą 
prašymą dėl tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo, Agentūra priima per tris 
mėnesius nuo kreipimosi į ją dienos.

Or. en

Pakeitimas 865
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūros vertinimas grindžiamas tuo 
pačiu scenarijumi, kuris buvo 
naudojamas vykdant atranką Sąjungos 
sąrašui, į kurį įtrauktas bendro intereso 
projektas, parengti.

Agentūros vertinime atsižvelgiama į visus 
atitinkamus pagal 12 straipsnį parengtus 
scenarijus ir kitus tinklo plėtros 
planavimo scenarijus, suteikiančius 
galimybę išsamiai išnagrinėti bendro 
intereso projekto indėlį siekiant Sąjungos 
energetikos politikos tikslų, susijusių su 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu, rinkos integracija, 
konkurencija, tvarumu ir energijos 
tiekimo saugumu.

Or. en

Pakeitimas 866
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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10. Ne vėliau kaip [2022 m. gruodžio 
31 d.] Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriuose pateikiamos privalomos 
gairės, kuriomis siekiama užtikrinti 
vienodas šio straipsnio įgyvendinimo ir 15 
straipsnio 1 dalyje nurodyto 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklų sąnaudų pasidalijimo 
sąlygas. Gairėse taip pat turi būti 
atsižvelgiama į ypatingą su 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklais susijusių bendro intereso 
projektų padėtį, į jas įtraukiant principus 
dėl jų tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo derinimo su prie jų prijungtų 
jūros elektros energijos gamybos 
įrenginių finansavimo, rinkos ir 
politinėmis priemonėmis. Priimdama arba 
iš dalies keisdama gaires Komisija 
konsultuojasi su ACER, ENTSO-E, 
ENTSO-G ir prireikus su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

10. Ne vėliau kaip [2022 m. gruodžio 
31 d.] Agentūra priima rekomendaciją, 
kuria siekiama nustatyti gerosios patirties 
pavyzdžius, susijusius su paraiškų dėl 
investicijų į bendro intereso projektus 
nagrinėjimu. Ši rekomendacija reguliariai 
atnaujinama, kai manoma, kad tai būtina, 
ir siekiant ją suderinti su 15 straipsnio 1 
dalyje nurodyta Rekomendacija dėl 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklų sąnaudų pasidalijimo. 
Priimdama arba iš dalies keisdama šią 
rekomendaciją, Agentūra surengia 
išsamias konsultacijas, į kurias įtraukiami 
visi atitinkami suinteresuotieji subjektai.

Or. en

Pakeitimas 867
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Ne vėliau kaip [2022 m. gruodžio 
31 d.] Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriuose pateikiamos privalomos 
gairės, kuriomis siekiama užtikrinti 
vienodas šio straipsnio įgyvendinimo ir 15 
straipsnio 1 dalyje nurodyto 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklų sąnaudų pasidalijimo 
sąlygas. Gairėse taip pat turi būti 
atsižvelgiama į ypatingą su 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 

10. Ne vėliau kaip [2022 m. gruodžio 
31 d.] Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriuose pateikiamos privalomos 
gairės, kuriomis siekiama užtikrinti 
vienodas šio straipsnio įgyvendinimo ir 15 
straipsnio 1 dalyje nurodyto 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
jėgainių tinklų sąnaudų pasidalijimo 
sąlygas. Gairėse taip pat turi būti 
atsižvelgiama į ypatingą su 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos jūros 
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jėgainių tinklais susijusių bendro intereso 
projektų padėtį, į jas įtraukiant principus 
dėl jų tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
derinimo su prie jų prijungtų jūros elektros 
energijos gamybos įrenginių finansavimo, 
rinkos ir politinėmis priemonėmis. 
Priimdama arba iš dalies keisdama gaires 
Komisija konsultuojasi su ACER, ENTSO-
E, ENTSO-G ir prireikus su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 
straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

jėgainių tinklais susijusių bendro intereso 
projektų padėtį, į jas įtraukiant principus 
dėl jų tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
derinimo su prie jų prijungtų jūros elektros 
energijos gamybos įrenginių finansavimo, 
rinkos ir politinėmis priemonėmis. 
Priimdama arba iš dalies keisdama gaires 
Komisija konsultuojasi su ACER, ENTSO-
E ir prireikus su kitais suinteresuotaisiais 
subjektais. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Or. en

Pakeitimas 868
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Abipusio intereso projektai 
prilyginami bendro intereso projektams. 
Įgyvendinant abipusio intereso projektus 
gali būti priimami sprendimai dėl 
tarpvalstybinio investicinių sąnaudų, 
patiriamų Sąjungos teritorijoje arba 
šalyse, kurios taiko ES acquis ir yra 
sudariusios susitarimą su Sąjunga, 
paskirstymo.

Or. en

Pakeitimas 869
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu nacionalinių reguliavimo Išbraukta.
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institucijų kompetencijai priskiriamo 
bendro intereso projekto rengėjas patiria 
didesnę su projekto rengimu, objekto 
statyba, eksploatavimu ar priežiūra 
susijusią riziką, palyginti su panašiam 
infrastruktūros projektui paprastai 
būdinga rizika, valstybės narės ir 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad tam projektui būtų 
suteiktos tinkamos paskatos pagal 
Direktyvos (ES) 2019/944 58 straipsnio f 
punktą, Direktyvos 2009/73/EB 41 
straipsnio 8 dalį, Reglamento (ES) 
2019/943 18 straipsnio 1 ir 3 dalis ir 
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 13 
straipsnį.
Pirma pastraipa netaikoma, jei bendro 
intereso projektui:
a) leista netaikyti Direktyvos 2009/73/EB 
32, 33 ir 34 straipsnių ir 41 straipsnio 6, 8 
ir 10 dalių pagal tos direktyvos 36 
straipsnį;
b) leista netaikyti Reglamento (ES) 
2019/943 19 straipsnio 2 ir 3 dalių arba 
Direktyvos (ES) 2019/944 6 straipsnio, 59 
straipsnio 7 dalies ir 60 straipsnio 1 dalies 
pagal Reglamento (ES) 2019/943 63 
straipsnį;
c) suteikta išimtis pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį;
d) suteikta išimtis pagal Reglamento (EB) 
Nr. 714/2009 17 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 870
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei 5 ir 6 dalyse nurodytų 
priemonių nepakanka, kad būtų užtikrintas 

7. Jei 5 ir 6 dalyse nurodytų 
priemonių nepakanka, kad būtų užtikrintas 
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bendro intereso projektų įgyvendinimas 
laiku, Komisija gali paskelbti šiame 
straipsnyje nustatytų paskatų teikimo 
gaires.

bendro intereso projektų įgyvendinimas 
laiku, Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu, gali paskelbti šiame 
straipsnyje nustatytų paskatų teikimo 
gaires.

Or. en

Pakeitimas 871
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu paramos gavėjas neišlaiko 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, 
jis negali naudotis Sąjungos finansine 
priemone.

Or. en

Pakeitimas 872
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose ir 3 punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams, išskyrus elektros 
energijos kaupimo naudojant 
hidroakumuliacines elektrines projektus, 
taip pat gali būti skiriama Sąjungos 
finansinė pagalba dotacijomis darbams, 
jeigu jie atitinka visus šiuos kriterijus:

2. II priedo 1 punkto a, b, ba, c ir e 
papunkčiuose ir 3 punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendro 
intereso projektams, taip pat gali būti 
skiriama Sąjungos finansinė pagalba 
dotacijomis darbams, jeigu jie atitinka 
visus šiuos kriterijus:

Or. en
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Pakeitimas 873
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal 16 straipsnio 3 dalies a 
punktą atlikus konkretaus projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, pateikiama 
įrodymų, kad projektas daro didelį 
teigiamą išorinį poveikį, pavyzdžiui, 
susijusį su tiekimo saugumu, sistemos 
lankstumu, solidarumu arba inovacijomis;

a) pagal 11 straipsnyje nurodytą 
sąnaudų ir naudos analizės metodiką 
atlikus konkretaus projekto sąnaudų ir 
naudos analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį, pavyzdžiui, susijusį su tiekimo 
saugumu, sistemos lankstumu, solidarumu, 
tvarumu arba inovacijomis;

Or. en

Pakeitimas 874
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal 16 straipsnio 3 dalies a 
punktą atlikus konkretaus projekto sąnaudų 
ir naudos analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį, pavyzdžiui, susijusį su tiekimo 
saugumu, sistemos lankstumu, solidarumu 
arba inovacijomis;

a) pagal 16 straipsnio 3 dalies a 
punktą atlikus konkretaus projekto sąnaudų 
ir naudos analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį, pavyzdžiui, susijusį su tiekimo 
saugumu, sistemos lankstumu, nauda 
aplinkai, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimu, solidarumu arba 
inovacijomis;

Or. en

Pakeitimas 875
Danilo Oscar Lancini

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

b) pagal 16 straipsnį priimtas 
sprendimas dėl projekto tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo; arba II priedo 3 
punkte nurodytai kategorijai priskiriamo 
bendro intereso projekto atveju, kai jis 
nepriskiriamas nacionalinės reguliavimo 
institucijos kompetencijai ir todėl dėl jo 
nepriimamas sprendimas dėl 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo, 
projektu siekiama teikti tarpvalstybines 
paslaugas, diegti technologines inovacijas 
ir užtikrinti tarpvalstybinio tinklo 
eksploatavimo saugą;

b) atitinkamos nacionalinės 
reguliavimo institucijos kartu nustatė a 
punkte išvardytus įrodymus, kai projektas 
priskiriamas jų kompetencijai, be kita ko, 
pagal 16 straipsnį priimdamos sprendimą 
dėl projekto tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo, jeigu toks sprendimas 
priimamas, arba II priedo 3 punkte 
nurodytai kategorijai priskiriamo bendro 
intereso projekto atveju, kai jis 
nepriskiriamas nacionalinės reguliavimo 
institucijos kompetencijai, projektu 
siekiama teikti tarpvalstybines paslaugas, 
diegti technologines inovacijas ir užtikrinti 
tarpvalstybinio tinklo eksploatavimo saugą;

Or. en

Pakeitimas 876
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal 16 straipsnį priimtas 
sprendimas dėl projekto tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo; arba II priedo 3 
punkte nurodytai kategorijai priskiriamo 
bendro intereso projekto atveju, kai jis 
nepriskiriamas nacionalinės reguliavimo 
institucijos kompetencijai ir todėl dėl jo 
nepriimamas sprendimas dėl 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo, 
projektu siekiama teikti tarpvalstybines 
paslaugas, diegti technologines inovacijas 
ir užtikrinti tarpvalstybinio tinklo 
eksploatavimo saugą;

b) pagal 16 straipsnį priimtas 
sprendimas dėl projekto tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo; arba II priedo 3 
punkte nurodytai kategorijai priskiriamo 
bendro intereso projekto atveju, kai jis 
nepriskiriamas nacionalinės reguliavimo 
institucijos kompetencijai ir todėl dėl jo 
nepriimamas sprendimas dėl 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo, 
projektu siekiama teikti tarpvalstybines 
paslaugas, diegti technologines inovacijas 
ir užtikrinti tarpvalstybinio tinklo 
eksploatavimo saugą. B punkte nustatyti 
kriterijai netaikomi II priedo 1a punkte 
nurodytoms kategorijoms priskiriamiems 
bendro intereso projektams, Jei valstybės 
narės, kurios yra priimančiosios šalys, yra 
sudariusios susitarimą dėl projekto 
sąnaudų paskirstymo;
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Or. en

Pakeitimas 877
Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal 16 straipsnį priimtas 
sprendimas dėl projekto tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo; arba II priedo 3 
punkte nurodytai kategorijai priskiriamo 
bendro intereso projekto atveju, kai jis 
nepriskiriamas nacionalinės reguliavimo 
institucijos kompetencijai ir todėl dėl jo 
nepriimamas sprendimas dėl 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo, 
projektu siekiama teikti tarpvalstybines 
paslaugas, diegti technologines inovacijas 
ir užtikrinti tarpvalstybinio tinklo 
eksploatavimo saugą;

b) pagal 16 straipsnį priimtas 
sprendimas dėl projekto tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo; arba II priedo 3 
punkte nurodytai kategorijai priskiriamo 
bendro intereso projekto atveju, kai jis 
nepriskiriamas nacionalinės reguliavimo 
institucijos kompetencijai ir todėl dėl jo 
nepriimamas sprendimas dėl 
tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo, 
projektu siekiama teikti tarpvalstybines 
paslaugas, diegti technologines inovacijas 
ir užtikrinti tarpvalstybinio tinklo 
eksploatavimo saugą. B punkte nustatyti 
kriterijai netaikomi II priedo 1a punkte 
nurodytoms kategorijoms priskiriamiems 
bendro intereso projektams, Jei valstybės 
narės, kurios yra priimančiosios šalys, yra 
sudariusios susitarimą dėl projekto 
sąnaudų paskirstymo;

Or. en

Pagrindimas

Laikantis c skyriaus „Tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymas“ 3 pakeitimo, siūloma panaikinti 
privalomą reikalavimą priimti sprendimą dėl projekto tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo, 
jei valstybės narės, kurios yra priimančiosios šalys, yra sudariusios susitarimą dėl projekto 
sąnaudų paskirstymo.

Pakeitimas 878
Danilo Oscar Lancini

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

c) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
vertinimus, visų pirma atliktus potencialių 
investuotojų ar kreditorių arba 
nacionalinės reguliavimo institucijos. 
Vertinant projektų komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą 
dėl paskatų ir jo pagrindimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 879
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) remiantis visų pirma nacionalinės 
reguliavimo institucijos atliktais 
vertinimais, įgyvendinant projektą gali 
kilti su įperkamumu susijusių problemų.

Or. en

Pakeitimas 880
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. II priedo 1 punkto d papunktyje ir 2 
ir 5 punktuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams 
taip pat gali būti skiriama Sąjungos 
finansinė pagalba dotacijomis darbams, 
jeigu atitinkamo projekto rengėjai gali 
aiškiai įrodyti projekto daromą didelį 
teigiamą išorinį poveikį, pavyzdžiui, 

4. II priedo 1 punkto d papunktyje ir 2 
ir 5 punktuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams 
taip pat gali būti skiriama Sąjungos 
finansinė pagalba dotacijomis darbams, 
jeigu atitinkamo projekto rengėjai gali 
aiškiai įrodyti projekto daromą didelį 
teigiamą išorinį poveikį, pavyzdžiui, 
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susijusį su tiekimo saugumu, sistemos 
lankstumu, solidarumu arba inovacijomis, 
ir pateikti aiškių komercinio 
perspektyvumo stokos įrodymų, 
remdamiesi sąnaudų ir naudos analize, 
verslo planu ir kitais vertinimais, visų 
pirma atliktais potencialių investuotojų ar 
kreditorių arba, jei taikoma, nacionalinės 
reguliavimo institucijos.

susijusį su tiekimo saugumu, sistemos 
lankstumu, solidarumu, tvarumu arba 
inovacijomis, remdamiesi sąnaudų ir 
naudos analize, arba jeigu, remiantis 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atliktais vertinimais, įgyvendinant 
projektą gali kilti su įperkamumu 
susijusių problemų.

Or. en

Pakeitimas 881
Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. II priedo 1 punkto d papunktyje ir 2 
ir 5 punktuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams 
taip pat gali būti skiriama Sąjungos 
finansinė pagalba dotacijomis darbams, 
jeigu atitinkamo projekto rengėjai gali 
aiškiai įrodyti projekto daromą didelį 
teigiamą išorinį poveikį, pavyzdžiui, 
susijusį su tiekimo saugumu, sistemos 
lankstumu, solidarumu arba inovacijomis, 
ir pateikti aiškių komercinio 
perspektyvumo stokos įrodymų, 
remdamiesi sąnaudų ir naudos analize, 
verslo planu ir kitais vertinimais, visų 
pirma atliktais potencialių investuotojų ar 
kreditorių arba, jei taikoma, nacionalinės 
reguliavimo institucijos.

4. II priedo 1 punkto d papunktyje ir 2 
ir 5 punktuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendro intereso projektams 
taip pat gali būti skiriama Sąjungos 
finansinė pagalba dotacijomis darbams, 
jeigu atitinkamo projekto rengėjai gali 
aiškiai įrodyti projekto daromą didelį 
teigiamą išorinį poveikį, pavyzdžiui, 
susijusį su tiekimo saugumu, sistemos 
lankstumu, nauda aplinkai, 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimu, solidarumu arba inovacijomis, 
ir pateikti aiškių komercinio 
perspektyvumo stokos įrodymų, 
remdamiesi sąnaudų ir naudos analize, 
verslo planu ir kitais vertinimais, visų 
pirma atliktais potencialių investuotojų ar 
kreditorių arba, jei taikoma, nacionalinės 
reguliavimo institucijos.

Or. en

Pakeitimas 882
Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Abipusio intereso projektai 
prilyginami bendro intereso projektams ir 
jiems gali būti skiriama Sąjungos finansinė 
pagalba. Sąjungos finansinė pagalba 
dotacijomis darbams gali būti skiriama tik 
Sąjungos teritorijoje vykdomoms abipusio 
intereso projekto investicijoms, jeigu jos 
atitinka 2 dalyje nustatytus kriterijus ir 
jeigu 2 dalies b punkte nurodytu sprendimu 
dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
sąnaudos paskirstomos bent dviem 
valstybėms narėms ir kiekvienai valstybei 
narei tenka didelė sąnaudų dalis.

5. Abipusio intereso projektai 
prilyginami bendro intereso projektams ir 
jiems gali būti skiriama Sąjungos finansinė 
pagalba. Sąjungos finansinė pagalba 
dotacijomis darbams gali būti skiriama 
abipusio intereso projektams, jeigu jie 
atitinka 2 dalyje nustatytus kriterijus ir 
jeigu 2 dalies b punkte nurodytu sprendimu 
dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
sąnaudos paskirstomos vienai ar kelioms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas dėl bent dviejų valstybių narių sukeltų sunkumų tam tikrais atvejais ES 
pakraštyje, kai jame gali būti norima plėtoti jungtis su trečiosiomis šalimis, nes reikalavimas 
priimti sprendimą dėl projekto tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo papildo reikalavimą, nes 
įrodoma, kad 2 valstybės narės gauna didelę naudą iš projekto. Dėl to abipusio intereso 
projektams (AIP) ateityje būtų itin sudėtinga pritraukti EITP finansavimą ir tai turėtų 
neigiamo poveikio valstybėms narėms, kurios pageidauja plėtoti jungčių projektus su 
trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 883
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Abipusio intereso projektai 
prilyginami bendro intereso projektams ir 
jiems gali būti skiriama Sąjungos finansinė 
pagalba. Sąjungos finansinė pagalba 
dotacijomis darbams gali būti skiriama tik 
Sąjungos teritorijoje vykdomoms abipusio 
intereso projekto investicijoms, jeigu jos 
atitinka 2 dalyje nustatytus kriterijus ir 

5. Abipusio intereso projektai 
prilyginami bendro intereso projektams ir 
jiems gali būti skiriama Sąjungos finansinė 
pagalba. Sąjungos finansinė pagalba 
dotacijomis darbams gali būti skiriama 
abipusio intereso projektams, jeigu jie 
atitinka 2 dalyje nustatytus kriterijus ir 
jeigu 2 dalies b punkte nurodytu sprendimu 
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jeigu 2 dalies b punkte nurodytu sprendimu 
dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
sąnaudos paskirstomos bent dviem 
valstybėms narėms ir kiekvienai valstybei 
narei tenka didelė sąnaudų dalis.

dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
sąnaudos paskirstomos vienai ar kelioms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 884
Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Abipusio intereso projektai 
prilyginami bendro intereso projektams ir 
jiems gali būti skiriama Sąjungos finansinė 
pagalba. Sąjungos finansinė pagalba 
dotacijomis darbams gali būti skiriama tik 
Sąjungos teritorijoje vykdomoms abipusio 
intereso projekto investicijoms, jeigu jos 
atitinka 2 dalyje nustatytus kriterijus ir 
jeigu 2 dalies b punkte nurodytu sprendimu 
dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
sąnaudos paskirstomos bent dviem 
valstybėms narėms ir kiekvienai valstybei 
narei tenka didelė sąnaudų dalis.

5. Abipusio intereso projektai 
prilyginami bendro intereso projektams ir 
jiems gali būti skiriama Sąjungos finansinė 
pagalba. Sąjungos finansinė pagalba 
dotacijomis darbams gali būti skiriama 
abipusio intereso projektams, jeigu jie 
atitinka 2 dalyje nustatytus kriterijus ir 
jeigu 2 dalies b punkte nurodytu sprendimu 
dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 
sąnaudos paskirstomos vienai ar kelioms 
valstybėms narėms, jeigu dalyvauja ne 
viena valstybė narė.

Or. en

Pakeitimas 885
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Suinteresuotiesiems subjektams 
remti, siekiant, kad jiems būtų suteikta 
daugiau galimybių atlikti savo vaidmenį 
nepriklausomoje Energetikos 
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infrastruktūros taryboje, gali būti 
skiriama Sąjungos finansinė parama 
dotacijomis pajėgumų stiprinimui, įgūdžių 
tobulinimui ir mokymui.

Or. en

Pakeitimas 886
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

1. Įgaliojimai priimti įgyvendinimo 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Or. pl

Pagrindimas

Horizontaliojo pobūdžio klausimas – visame reglamente deleguotasis aktas keičiamas į 
įgyvendinimo aktą.

Pakeitimas 887
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami septynerių metų laikotarpiui 
nuo [2022 m. sausio 1 d.] Likus ne mažiau 
kaip devyniems mėnesiams iki septynerių 
metų laikotarpio pabaigos Komisija 
parengia naudojimosi deleguotaisiais 
įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 
įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 

2. 3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti įgyvendinimo aktus Komisijai 
suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 
[2022 m. sausio 1 d.] Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia 
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Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno 
laikotarpio pabaigos.

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkuriama dabartinė nuostata dėl delegavimo, reiškianti reguliaresnį 
tikrinimą EP kadencijas atitinkančiais laikotarpiais.

Pakeitimas 888
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

4. Apie priimtą įgyvendinimo aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. pl

Pakeitimas 889
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 

5. Pagal 3 straipsnį priimtas 
įgyvendinimo aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
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mėnesiais. pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. pl

Pakeitimas 890
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 891
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal 3 straipsnį atrinktų bendro 
intereso projektų planavimo, parengimo, jų 
objektų statybos ir perdavimo eksploatuoti 
pažanga ir, jeigu taikoma, įgyvendinimo 
vėlavimas ir kiti sunkumai, su kuriais 
susidurta;

a) pagal 3 straipsnį atrinktų bendro 
intereso projektų planavimo, parengimo, 
kūrimo ir perdavimo eksploatuoti pažanga 
ir, jeigu taikoma, įgyvendinimo vėlavimas 
ir kiti sunkumai, su kuriais susidurta;

Or. en

Pakeitimas 892
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal 3 straipsnį atrinktų bendro 
intereso projektų planavimo, parengimo, jų 
objektų statybos ir perdavimo eksploatuoti 
pažanga, padaryta siekiant integruoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

c) pagal 3 straipsnį atrinktų bendro 
intereso projektų planavimo, parengimo, jų 
objektų statybos ir perdavimo eksploatuoti 
pažanga, padaryta siekiant integruoti 
anglies dioksido neišskiriančius energijos 
išteklius ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 893
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal 3 straipsnį atrinktų bendro 
intereso projektų planavimo, parengimo, jų 
objektų statybos ir perdavimo eksploatuoti 
pažanga, padaryta siekiant integruoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

c) pagal 3 straipsnį atrinktų bendro 
intereso projektų planavimo, parengimo, 
kūrimo ir perdavimo eksploatuoti pažanga, 
padaryta siekiant integruoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 894
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
jūros jėgainių tinklų planavimo, 
parengimo, statybos ir perdavimo 
eksploatuoti pažanga ir sąlygų naudoti 
jūros atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
sudarymas;

d) atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
jūros jėgainių tinklų bei elektros energijos 
iš jūros atsinaujinančiųjų išteklių 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
parengimo, statybos ir perdavimo 
eksploatuoti pažanga ir sąlygų naudoti 
jūros atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
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sudarymas;

Or. pl

Pakeitimas 895
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektros energijos ir vandenilio 
sektorių atveju – jungčių tarp valstybių 
narių didinimas, atitinkama energijos kainų 
raida ir tinklo sistemos trikties atvejų 
skaičius, jų priežastys ir su jais susijusios 
ekonominės sąnaudos;

e) elektros energijos, vandenilio, 
centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 
ir anglies dioksido sektorių atveju – 
jungčių tarp valstybių narių didinimas, 
atitinkama energijos kainų raida ir tinklo 
sistemos trikties atvejų skaičius, jų 
priežastys ir su jais susijusios ekonominės 
sąnaudos;

Or. en

Pakeitimas 896
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektros energijos ir vandenilio 
sektorių atveju – jungčių tarp valstybių 
narių didinimas, atitinkama energijos kainų 
raida ir tinklo sistemos trikties atvejų 
skaičius, jų priežastys ir su jais susijusios 
ekonominės sąnaudos;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 897
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) šio reglamento veiksmingumas 
siekiant prisidėti prie 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos tikslų įgyvendinimo, 
o ilguoju laikotarpiu siekiant kuo greičiau 
ir ne vėliau kaip iki 2050 m. užtikrinti 
poveikio klimatui neutralumą, taip pat 
Paryžiaus susitarimo 1,5 °C tikslą;

Or. en

Pakeitimas 898
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 899
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 900
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) visa susijusi informacija apie 
viešas konsultacijas, surengtas dėl šio 
projekto;

Or. en

Pakeitimas 901
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pagrindinė numatoma projektų 
nauda, susijusi su energetikos sistemos 
integravimu ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslo laikymusi, ir sąnaudos, 
neįtraukiant neskelbtinos komercinės 
informacijos;

Or. en

Pakeitimas 902
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pagrindinė numatoma projektų 
nauda, visų pirma susijusi su per visą 
eksploatavimo laiką išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, 
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neįtraukiant neskelbtinos komercinės 
informacijos;

Or. en

Pakeitimas 903
Tiemo Wölken, Marek Paweł Balt, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César 
Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pagrindinė numatoma projektų 
nauda ir sąnaudos, taip pat numatoma 
nauda klimato srityje, neįtraukiant 
neskelbtinos komercinės informacijos;

Or. en

Pakeitimas 904
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
8 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„ENTSO-G kas dvejus metus priima ir 
paskelbia 3 dalies b punkte nurodytą visos 
Sąjungos tinklo plėtros planą. Visos 
Sąjungos tinklo plėtros plane aprašomas 
integruoto tinklo, įskaitant vandenilio, taip 
pat centralizuoto šilumos ir vėsumos 
tiekimo, tinklus, modeliavimas, scenarijų 
rengimas, Europos tiekimo adekvatumo 
prognozė ir sistemos atsparumo 
įvertinimas.“ šio reglamento 
veiksmingumas siekiant prisidėti prie 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslų įgyvendinimo, o ilguoju laikotarpiu 
siekiant kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 
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2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą, taip pat Paryžiaus susitarimo 
1,5 °C tikslą;
(pirma pastraipa pakeičiama taip)

Or. en

Pakeitimas 905
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (EB) 715/2009 papildomas 
šia 8 straipsnio 13 dalimi: „Iki 2023 m. 
kovo 31 d. Agentūra paskelbia 3 dalies b 
punkte nurodyto visos Sąjungos tinklo 
plėtros plano projekto rengimo gaires, 
kurių laikosi Europos elektros energijos ir 
dujų perdavimo sistemos operatoriai. Šios 
gairės prireikus reguliariai atnaujinamos. 
Agentūrai suteikiama teisė pateikti 
pakeitimų prašymus dėl 3 dalies b punkte 
nurodyto visos Sąjungos tinklo plėtros 
plano projekto pakeitimų.“

Or. en

Pakeitimas 906
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2009/73/EB 22 straipsnio 1 
dalis pakeičiama taip: „1) Kas dvejus 
metus valstybės narės perdavimo sistemos 
operatoriai, nepriklausomai nuo jų 
veiklos rūšių atskyrimo tvarkos, 
pasikonsultavę su visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, reguliavimo 
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institucijai bendrai pateikia dešimties 
metų tinklo plėtros planą, grindžiamą 
esama ir numatoma pasiūla ir paklausa. 
Tame tinklo plėtros plane nurodomos 
veiksmingos priemonės, skirtos sistemos 
pajėgumų pakankamumui ir tiekimo 
saugumui užtikrinti. Perdavimo sistemos 
operatorius dešimties metų tinklo plėtros 
planą paskelbia savo interneto svetainėje. 
Reguliavimo institucija peržiūri dešimties 
metų tinklo plėtros plano projektą ir jį 
patvirtina. Prieš patvirtindama 
reguliavimo institucija perdavimo 
sistemos operatoriaus gali paprašyti iš 
dalies pakeisti savo dešimties metų tinklo 
plėtros planą, be kita ko, įtraukti arba 
išbraukti investicijų straipsnius.“. 
Direktyvos 2009/73/EB 22 straipsnio 2 
dalis pakeičiama taip: „2) Dešimties metų 
tinklo plėtros plane visų pirma: a) rinkos 
dalyviams nurodoma pagrindinė 
perdavimo infrastruktūra, kurią reikia 
sukurti ar atnaujinti per ateinančius 
dešimt metų; b) nurodomos visos 
investicijos, dėl kurių jau priimtas 
sprendimas, ir nustatomos naujos 
investicijos, kurias reikės padaryti per 
ateinančius trejus metus; c) nurodomos 
visos investicijos, kurios planuojamos per 
ateinančius dešimt metų ir d) nustatomas 
visų investicinių projektų terminas.“

Or. en

Pakeitimas 907
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos (ES) 2019/944 51 straipsnio 1 
dalis pakeičiama taip: „1. Kas dvejus 
metus valstybės narės perdavimo sistemos 
operatoriai, nepriklausomai nuo pirmiau 
nurodytuose 1, 2 ir 3 skirsniuose 
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nustatytos jų veiklos rūšių atskyrimo 
tvarkos, pasikonsultavę su visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, reguliavimo institucijai 
bendrai pateikia dešimties metų tinklo 
plėtros planą, grindžiamą esama ir 
numatoma pasiūla ir paklausa. Tame 
tinklo plėtros plane nurodomos 
veiksmingos priemonės, skirtos sistemos 
pajėgumų pakankamumui ir tiekimo 
saugumui užtikrinti. Perdavimo sistemos 
operatorius dešimties metų tinklo plėtros 
planą paskelbia savo interneto svetainėje. 
Reguliavimo institucija peržiūri dešimties 
metų tinklo plėtros plano projektą ir jį 
patvirtina. Prieš patvirtindama 
reguliavimo institucija perdavimo 
sistemos operatoriaus gali paprašyti iš 
dalies pakeisti savo dešimties metų tinklo 
plėtros planą.“ 51 straipsnio 2 dalis 
keičiama taip: „2. Dešimties metų tinklo 
plėtros plane visų pirma: a) rinkos 
dalyviams nurodoma pagrindinė 
perdavimo infrastruktūra, kurią reikia 
sukurti ar atnaujinti per ateinančius 
dešimt metų; b) nurodomos visos 
investicijos, dėl kurių jau priimtas 
sprendimas, ir nustatomos naujos 
investicijos, kurias reikės padaryti per 
ateinančius trejus metus; c) nurodomos 
visos investicijos, kurios planuojamos per 
ateinančius dešimt metų ir d) nustatomas 
visų investicinių projektų terminas.“ 

Or. en

Pakeitimas 908
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (EB) 2019/943 48 straipsnio 
1 dalies c punktas pakeičiamas taip: „c) 
parodo investicijų, visų pirma į 
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tarpvalstybinius pajėgumus, trūkumus 
prekybos zonos teritorijoje analizuodamas 
perdavimo pajėgumų tikslines vertes 
(MW).“ Reglamento (EB) 2019/943 48 
straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: „3. Iki 
2023 m. kovo 31 d. ACER paskelbia 
Reglamento (ES) 2019/943 30 straipsnio 1 
dalyje nurodyto visos Sąjungos tinklo 
plėtros plano projekto rengimo gaires, 
kurių laikosi Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatoriai. Šios 
gairės prireikus reguliariai atnaujinamos. 
ACER suteikiama teisė pateikti pakeitimų 
prašymus dėl Reglamento (ES) 2019/943 
30 straipsnio 1 dalyje nurodyto visos 
Sąjungos tinklo plėtros plano projekto 
pakeitimų.“

Or. en

Pakeitimas 909
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (ES) Nr. 347/2013 
panaikinamas nuo [2022 m. sausio 1 d.]. 
Šiuo reglamentu nesuteikiama jokių su 
Reglamento (ES) Nr. 347/2013 prieduose 
išvardytais projektais susijusių teisių.

Reglamentas (ES) Nr. 347/2013 
panaikinamas nuo [2022 m. sausio 1 d.]. 
Jeigu šiame reglamente nenurodyta 
kitaip, šiuo reglamentu nesuteikiama jokių 
su Reglamento (ES) Nr. 347/2013 
prieduose išvardytais projektais susijusių 
teisių. Sprendimai dėl tarpvalstybinio 
sąnaudų paskirstymo, priimti pagal 
Reglamento (ES) Nr. 347/2013 12 
straipsnį, ir susiję projektai, kuriems buvo 
pradėtas bent jau statybų etapas, lieka 
galioti. Šis reglamentas tiems 
sprendimams taikomas.

Or. pl

Pagrindimas

Reglamento (ES) Nr. 347/2013 panaikinimas neturėtų turėti neigiamų padarinių projektams, 
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pvz., tokiems, kurie buvo pradėti iki dabartinio reglamento panaikinimo datos ir kuriems 
taikomas TSP investicijų sprendimas, kuriame nurodytos tam tikros teisės ir pareigos po 
reglamento panaikinimo, pvz., dėl mokėjimų.

Pakeitimas 910
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Šiaurės–pietų elektros energijos 
jungtys Vakarų Europoje (angl. NSI West 
Electricity): jungtys tarp regiono valstybių 
narių ir su Viduržemio jūros regiono, 
įskaitant Iberijos pusiasalį, trečiosiomis 
valstybėmis, visų pirma siekiant integruoti 
iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintą 
elektros energiją ir sustiprinti vidaus tinklo 
infrastruktūrą, kad būtų paskatinta 
regiono rinkos integracija.

1) Europos elektros energijos tinklo 
jungtys sausumoje ir jūroje: jungtys tarp 
valstybių narių, elektros energijos tinklo 
jūroje plėtra ir vidaus tinklo 
infrastruktūra, kuriomis siekiama 
integruoti iš atsinaujinančiųjų išteklių 
pagamintą elektros energiją ir paskatinti 
rinkos integraciją.

Or. en

Pakeitimas 911
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusios valstybės narės: Airijoje, 
Austrijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, 
Liuksemburge, Nyderlanduose, 
Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir 
Vokietijoje;

Susijusios valstybės narės: visos;

Or. en

Pakeitimas 912
Danilo Oscar Lancini
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Šiaurės–pietų elektros energijos 
jungtys Vidurio, Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. NSI East Electricity): 
jungtys ir vidaus linijos Šiaurės–Pietų ir 
Rytų–Vakarų kryptimis, siekiant baigti 
kurti vidaus rinką ir integruoti iš 
atsinaujinančių energijos išteklių 
pagamintą elektros energiją.

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: Austrija, 
Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Kroatija, Lenkija, Rumunija, 
Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Vokietija.;

Or. en

Pakeitimas 913
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Baltijos šalių energijos rinkos 
elektros energijos jungčių planas (angl. 
BEMIP Electricity): jungtys tarp valstybių 
narių ir vidaus linijų Baltijos regione, 
siekiant skatinti rinkos integraciją, kartu 
integruojant didėjančią atsinaujinančiųjų 
ir mažo anglies dioksido kiekio išteklių 
energijos dalį regione.

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 914
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Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jūros atsinaujinančiųjų išteklių energetikos integravimas į Baltijos jūros regioną ir Šiaurės 
šalių energetikos rinką priklauso nuo jungčių su Nyderlandais, pvz., „NorNed“.

Pakeitimas 915
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Geoterminės ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos 
centralizuotas šilumos ir vėsumos 
tiekimas: siekiant elektrifikuoti šildymą ir 
vėsinimą dabartinėms sistemoms 
pereinant prie atsinaujinančiųjų šaltinių 
ir kuriant naujus atsinaujinančiųjų 
šaltinių centralizuoto šilumos ir vėsumos 
tiekimo tinklus.
Susijusios valstybės narės: visos;

Or. en

Pakeitimas 916
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: Airija, Belgija, 
Danija, Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Prancūzija, Švedija ir Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 917
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti prioritetinius jūros jėgainių tinklo koridorius, kad jie apimtų 
elektros energijos perdavimo iš radialiniu būdu sujungtų (nesukuriant tiesioginės 
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jungiamosios linijos tarp elektros energijos sistemų) jūros vėjo elektrinių parkų ir jų 
nacionalinių sausumos elektros energijos sistemų infrastruktūros plėtojimo planus.

Pakeitimas 918
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 919
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 920
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Vandenilio tinklai Šiaurės jūrose 
(angl. NSOHN): integruoto dujų tinklo 
jūroje plėtra ir susijusios jungiamosios 
linijos Šiaurės jūroje, Airijos jūroje, 
Lamanšo sąsiauryje ir kaimyniniuose 
vandenyse, siekiant iš atsinaujinančių 
jūros energijos išteklių pagamintą 
vandenilį perduoti vartojimo ir saugojimo 
centrams ir padidinti tarpvalstybinius 
vandenilio mainus.
Susijusios valstybės narės: Airija, Belgija, 
Danija, Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Prancūzija, Švedija ir Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 921
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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tarpvalstybinius elektros energijos 
mainus.
Susijusios valstybės narės: Danija, Estija, 
Latvija, Lenkija, Lietuva, Suomija, 
Švedija ir Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 922
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti prioritetinius jūros jėgainių tinklo koridorius, kad jie apimtų 
elektros energijos perdavimo iš radialiniu būdu sujungtų (nesukuriant tiesioginės 
jungiamosios linijos tarp elektros energijos sistemų) jūros vėjo elektrinių parkų ir jų 
nacionalinių sausumos elektros energijos sistemų infrastruktūros plėtojimo planus.

Pakeitimas 923
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 924
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 925
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 5 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Baltijos energijos rinkos jūros 
tinklo planas: integruoto vandenilio tinklo 
jūroje plėtra ir susijusios jungtys Baltijos 
jūroje ir kaimyniniuose vandenyse, 
siekiant iš atsinaujinančių jūros energijos 
išteklių pagamintą vandenilį perduoti 
vartojimo ir saugojimo centrams ir 
padidinti tarpvalstybinius vandenilio 
mainus. Susijusios valstybės narės:
Susijusios valstybės narės: Danija, Estija, 
Latvija, Lenkija, Lietuva, Suomija, 
Švedija ir Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 926
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti prioritetinius jūros jėgainių tinklo koridorius, kad jie apimtų 
elektros energijos perdavimo iš radialiniu būdu sujungtų (nesukuriant tiesioginės 
jungiamosios linijos tarp elektros energijos sistemų) jūros vėjo elektrinių parkų ir jų 
nacionalinių sausumos elektros energijos sistemų infrastruktūros plėtojimo planus.
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Pakeitimas 927
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 928
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 929
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: Bulgarija, 
Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, 
Kroatija, Malta, Prancūzija, Rumunija ir 
Slovėnija.

Or. en

Pakeitimas 930
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Pietų–rytų jūros jėgainių tinklas: 
integruoto vandenilio tinklo jūroje plėtra 
ir susijusios jungtys linijos Viduržemio 
jūroje, Juodojoje jūroje ir kaimyniniuose 
vandenyse, siekiant iš atsinaujinančių 
jūros energijos išteklių pagamintą 
vandenilį perduoti vartojimo ir saugojimo 
centrams ir padidinti tarpvalstybinius 
vandenilio mainus.
Susijusios valstybės narės: Bulgarija, 
Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, 
Kroatija, Malta, Prancūzija, Rumunija ir 
Slovėnija.
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Or. en

Pakeitimas 931
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti prioritetinius jūros jėgainių tinklo koridorius, kad jie apimtų 
elektros energijos perdavimo iš radialiniu būdu sujungtų (nesukuriant tiesioginės 
jungiamosios linijos tarp elektros energijos sistemų) jūros vėjo elektrinių parkų ir jų 
nacionalinių sausumos elektros energijos sistemų infrastruktūros plėtojimo planus.

Pakeitimas 932
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7) Pietvakarių Europos jūros jėgainių 
tinklai: integruotų elektros energijos ir 
vandenilio tinklų jūroje plėtra ir susijusios 
jungtys Šiaurės Atlanto vandenyne, 
siekiant iš atsinaujinančių jūros energijos 
išteklių pagamintą elektros energiją ir 
vandenilį perduoti vartojimo ir saugojimo 
centrams ir padidinti tarpvalstybinius 
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energijos mainus. atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
mainus.

Or. en

Pakeitimas 933
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7) Pietvakarių Europos jūros jėgainių 
tinklai: integruotų elektros energijos ir 
vandenilio tinklų jūroje plėtra ir susijusios 
jungtys Šiaurės Atlanto vandenyne, 
siekiant iš atsinaujinančių jūros energijos 
išteklių pagamintą elektros energiją ir 
vandenilį perduoti vartojimo ir saugojimo 
centrams ir padidinti tarpvalstybinius 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
mainus.

Or. en

Pakeitimas 934
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: Airija, 
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Ispanija, Portugalija ir Prancūzija.

Or. en

Pakeitimas 935
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Pietvakarių Europos jūros 
jėgainių tinklas: integruoto vandenilio 
tinklo jūroje plėtra ir susijusios jungtys 
Šiaurės Atlanto vandenyne, siekiant iš 
atsinaujinančių jūros energijos išteklių 
pagamintą vandenilį perduoti vartojimo ir 
saugojimo centrams ir padidinti 
tarpvalstybinius vandenilio mainus.
Susijusios valstybės narės: Airija, 
Ispanija, Portugalija ir Prancūzija.

Or. en

Pakeitimas 936
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 3 VANDENILIO PRIORITETINIAI 
KORIDORIAI

Or. pl

Pakeitimas 937
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra, sudaranti sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

8) Vandenilio infrastruktūros Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra, sudaranti sąlygas sukurti 
integruotą energetikos sistemą, tenkinančią 
konkrečius regiono valstybių vandenilio 
infrastruktūros poreikius, siekiant sujungti 
pramonės grupes ir daugiarūšio vežimo 
mazgus.

Or. en

Pakeitimas 938
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra, sudaranti sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra ir esamos gamtinių dujų 
infrastruktūros paskirties keitimas, 
sudarantys sąlygas sukurti integruotą 
vandenilio magistralę, jungiančią regiono 
šalis ir tenkinančią jų konkrečius 
vandenilio infrastruktūros poreikius, 
remiant visos ES vandenilio transporto 
tinklo sukūrimą.

Or. pl

Pakeitimas 939
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 

8) Vandenilio jungtys Europoje: 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti sąlygas 
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infrastruktūra, sudaranti sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

sukurti integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią ES valstybes nares ir 
tenkinančią konkrečius vandenilio 
infrastruktūros poreikius, remiant visos ES 
vandenilio transporto tinklo sukūrimą.

Or. en

Pakeitimas 940
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra, sudaranti sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandeniliui 
paruošta infrastruktūra, sudaranti sąlygas 
sukurti integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

Or. en

Pakeitimas 941
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra, sudaranti sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra ir gamtinių dujų 
infrastruktūros paskirties keitimas, 
sudarantys sąlygas sukurti integruotą 
vandenilio magistralę, jungiančią regiono 
šalis ir tenkinančią jų konkrečius 
vandenilio infrastruktūros poreikius, 
remiant visos ES vandenilio transporto 
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tinklo sukūrimą.

Or. en

Pakeitimas 942
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra, sudaranti sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra ir gamtinių dujų 
infrastruktūros paskirties keitimas, 
sudarantys sąlygas sukurti integruotą 
vandenilio magistralę, jungiančią regiono 
šalis ir tenkinančią jų konkrečius 
vandenilio infrastruktūros poreikius, 
remiant visos ES vandenilio transporto 
tinklo sukūrimą.

Or. en

Pakeitimas 943
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra, sudaranti sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra, sudaranti sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą ir visuose 
sektoriuose sudaryti tinkamas sąlygas 
galutiniams vartotojams.

Or. en
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Pakeitimas 944
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos 
gamybos dujoms gaminti skirtų prietaikų 
diegimo rėmimas, kad būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir prisidėti prie saugaus, 
efektyvaus ir patikimo sistemos 
eksploatavimo bei pažangaus energetikos 
sistemos integravimo. Susijusios valstybės 
narės: Airija, Austrija, Belgija, Danija, 
Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija;

Susijusios valstybės narės: Airija, Austrija, 
Belgija, Danija, Ispanija, Italija, 
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, 
Portugalija, Prancūzija ir Vokietija;

Or. pl

Pakeitimas 945
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos gamybos 
dujoms gaminti skirtų prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Airija, Austrija, Belgija, Danija, Ispanija, 
Italija, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija.

Elektrolizeriai: elektros energijos gamybos 
dujoms gaminti skirtų prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
visos.

Or. en
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Pakeitimas 946
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos gamybos 
dujoms gaminti skirtų prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Airija, Austrija, Belgija, Danija, Ispanija, 
Italija, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija.

Elektrolizeriai: vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagrindu veikiančių prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Airija, Austrija, Belgija, Danija, Ispanija, 
Italija, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 947
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos gamybos 
dujoms gaminti skirtų prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Airija, Austrija, Belgija, Danija, Ispanija, 
Italija, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija.

Elektrolizeriai: iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pagaminto vandenilio 
prietaikų diegimo rėmimas, kad būtų 
galima sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir prisidėti prie 
saugaus, efektyvaus ir patikimo sistemos 
eksploatavimo bei pažangaus energetikos 
sistemos integravimo. Susijusios valstybės 
narės: Airija, Austrija, Belgija, Danija, 
Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija.
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Or. en

Pakeitimas 948
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos gamybos 
dujoms gaminti skirtų prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Airija, Austrija, Belgija, Danija, Ispanija, 
Italija, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija.

Elektrolizeriai: žaliosios ir rožinės elektros 
energijos gamybos dujoms gaminti skirtų 
prietaikų diegimo rėmimas, kad būtų 
galima sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir prisidėti prie 
saugaus, efektyvaus ir patikimo sistemos 
eksploatavimo bei pažangaus energetikos 
sistemos integravimo. Susijusios valstybės 
narės: Airija, Austrija, Belgija, Danija, 
Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir 
Vokietija;

Or. en

Pakeitimas 949
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti sąlygas 
sukurti integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti sąlygas 
sukurti integruotą energetikos sistemą, 
tenkinančią konkrečius regiono valstybių 
vandenilio infrastruktūros poreikius, 
siekiant sujungti pramonės grupes ir 
daugiarūšio vežimo mazgus.

Or. en
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Pakeitimas 950
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti 
sąlygas sukurti integruotą vandenilio 
magistralę, jungiančią regiono šalis ir 
tenkinančią jų konkrečius vandenilio 
infrastruktūros poreikius, remiant visos ES 
vandenilio transporto tinklo sukūrimą.

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra ir esamos 
gamtinių dujų infrastruktūros paskirties 
keitimas, sudarantys sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

Or. pl

Pakeitimas 951
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti 
sąlygas sukurti integruotą vandenilio 
magistralę, jungiančią regiono šalis ir 
tenkinančią jų konkrečius vandenilio 
infrastruktūros poreikius, remiant visos ES 
vandenilio transporto tinklo sukūrimą.

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra ir esamos 
gamtinių dujų infrastruktūros paskirties 
keitimas, sudarantys sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo ir daugiarūšio transporto 
mazgų, kuriuos sudaro tiek vamzdynai ir 
jūriniai terminalai uostuose, tiek susijusi 
atvirosios prieigos infrastruktūra ir 
įrenginiai, sukūrimą, kad būtų galima 
vandenilį eksportuoti, importuoti, 
transportuoti ir paskirstyti naudojant kitų 
rūšių transportą, pvz., laivus.
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Or. en

Pakeitimas 952
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti 
sąlygas sukurti integruotą vandenilio 
magistralę, jungiančią regiono šalis ir 
tenkinančią jų konkrečius vandenilio 
infrastruktūros poreikius, remiant visos ES 
vandenilio transporto tinklo sukūrimą.

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra ir gamtinių dujų 
infrastruktūros paskirties keitimas, 
sudarantys sąlygas sukurti integruotą 
vandenilio magistralę, jungiančią regiono 
šalis ir tenkinančią jų konkrečius 
vandenilio infrastruktūros poreikius, 
remiant visos ES vandenilio transporto 
tinklo sukūrimą.

Or. en

Pakeitimas 953
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti sąlygas 
sukurti integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti sąlygas 
sukurti integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą, ir visuose 
sektoriuose sudaryti tinkamas sąlygas 
galutiniams vartotojams.

Or. en
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Pakeitimas 954
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Vandenilio jungtys Vidurio Rytų ir 
Pietryčių Europoje (angl. HI East): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti 
sąlygas sukurti integruotą vandenilio 
magistralę, jungiančią regiono šalis ir 
tenkinančią jų konkrečius vandenilio 
infrastruktūros poreikius, remiant visos 
ES vandenilio transporto tinklo sukūrimą.

Išbraukta.

Elektrolizeriai: elektros energijos 
gamybos dujoms gaminti skirtų prietaikų 
diegimo rėmimas, kad būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir prisidėti prie saugaus, 
efektyvaus ir patikimo sistemos 
eksploatavimo bei pažangaus energetikos 
sistemos integravimo. Susijusios valstybės 
narės: Austrija, Bulgarija, Čekija, 
Graikija, Italija, Kipras, Kroatija, Lenkija, 
Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija 
ir Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 955
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos 
gamybos dujoms gaminti skirtų prietaikų 
diegimo rėmimas, kad būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir prisidėti prie saugaus, 
efektyvaus ir patikimo sistemos 
eksploatavimo bei pažangaus energetikos 
sistemos integravimo. Susijusios valstybės 

Susijusios valstybės narės: Austrija, 
Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, Kipras, 
Kroatija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija, Vengrija ir Vokietija.
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narės: Austrija, Bulgarija, Čekija, Graikija, 
Italija, Kipras, Kroatija, Lenkija, 
Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir 
Vokietija.

Or. pl

Pakeitimas 956
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos gamybos 
dujoms gaminti skirtų prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Austrija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Kroatija, Lenkija, Rumunija, 
Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija.

Elektrolizeriai: vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagrindu veikiančių prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Austrija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Kroatija, Lenkija, Rumunija, 
Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 957
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos gamybos 
dujoms gaminti skirtų prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 

Elektrolizeriai: iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pagaminto vandenilio 
prietaikų diegimo rėmimas, kad būtų 
galima sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir prisidėti prie 
saugaus, efektyvaus ir patikimo sistemos 
eksploatavimo bei pažangaus energetikos 
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integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Austrija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Kroatija, Lenkija, Rumunija, 
Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija.

sistemos integravimo. Susijusios valstybės 
narės: Austrija, Bulgarija, Čekija, Graikija, 
Italija, Kipras, Kroatija, Lenkija, 
Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir 
Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 958
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos gamybos 
dujoms gaminti skirtų prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Austrija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Kroatija, Lenkija, Rumunija, 
Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija.

Elektrolizeriai: žaliosios ir rožinės elektros 
energijos gamybos dujoms gaminti skirtų 
prietaikų diegimo rėmimas, kad būtų 
galima sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir prisidėti prie 
saugaus, efektyvaus ir patikimo sistemos 
eksploatavimo bei pažangaus energetikos 
sistemos integravimo. Susijusios valstybės 
narės: Austrija, Bulgarija, Čekija, Graikija, 
Italija, Kipras, Kroatija, Lenkija, 
Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir 
Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 959
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 10 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Baltijos energijos rinkos vandenilio 
jungčių planas (angl. BEMIP Hydrogen): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti sąlygas 
sukurti integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 

10) Baltijos energijos rinkos vandenilio 
jungčių planas (angl. BEMIP 
Hydrogen): vandenilio infrastruktūra, 
sudaranti sąlygas sukurti integruotą 
energetikos sistemą, tenkinančią 
konkrečius regiono valstybių vandenilio 
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poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

infrastruktūros poreikius, siekiant sujungti 
pramonės grupes ir daugiarūšio vežimo 
mazgus.

Or. en

Pakeitimas 960
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 10 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Baltijos energijos rinkos vandenilio 
jungčių planas (angl. BEMIP Hydrogen): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti 
sąlygas sukurti integruotą vandenilio 
magistralę, jungiančią regiono šalis ir 
tenkinančią jų konkrečius vandenilio 
infrastruktūros poreikius, remiant visos ES 
vandenilio transporto tinklo sukūrimą.

10) Baltijos energijos rinkos vandenilio 
jungčių planas (angl. BEMIP Hydrogen): 
vandenilio infrastruktūra ir esamos 
gamtinių dujų infrastruktūros paskirties 
keitimas, sudarantys sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą.

Or. pl

Pakeitimas 961
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 10 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Baltijos energijos rinkos vandenilio 
jungčių planas (angl. BEMIP Hydrogen): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti 
sąlygas sukurti integruotą vandenilio 
magistralę, jungiančią regiono šalis ir 
tenkinančią jų konkrečius vandenilio 
infrastruktūros poreikius, remiant visos ES 
vandenilio transporto tinklo sukūrimą.

10) Baltijos energijos rinkos vandenilio 
jungčių planas (angl. BEMIP Hydrogen): 
vandenilio infrastruktūra ir esamos 
gamtinių dujų infrastruktūros paskirties 
keitimas, sudarantys sąlygas sukurti 
integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo ir daugiarūšio transporto 
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mazgų, kuriuos sudaro tiek vamzdynai ir 
jūriniai terminalai uostuose, tiek susijusi 
atvirosios prieigos infrastruktūra ir 
įrenginiai, sukūrimą, kad būtų galima 
vandenilį eksportuoti, importuoti, 
konvertuoti, suslėgti, saugoti, taip pat 
transportuoti ir paskirstyti naudojant kitų 
rūšių transportą, pvz., laivus.

Or. en

Pakeitimas 962
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 10 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Baltijos energijos rinkos vandenilio 
jungčių planas (angl. BEMIP Hydrogen): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti 
sąlygas sukurti integruotą vandenilio 
magistralę, jungiančią regiono šalis ir 
tenkinančią jų konkrečius vandenilio 
infrastruktūros poreikius, remiant visos ES 
vandenilio transporto tinklo sukūrimą.

10) Baltijos energijos rinkos vandenilio 
jungčių planas (angl. BEMIP Hydrogen): 
vandenilio infrastruktūra ir gamtinių dujų 
infrastruktūros paskirties keitimas, 
sudarantys sąlygas sukurti integruotą 
vandenilio magistralę, jungiančią regiono 
šalis ir tenkinančią jų konkrečius 
vandenilio infrastruktūros poreikius, 
remiant visos ES vandenilio transporto 
tinklo sukūrimą.

Or. en

Pakeitimas 963
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Baltijos energijos rinkos 
vandenilio jungčių planas (angl. BEMIP 
Hydrogen): vandenilio infrastruktūra, 
sudaranti sąlygas sukurti integruotą 
vandenilio magistralę, jungiančią regiono 

Išbraukta.
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šalis ir tenkinančią jų konkrečius 
vandenilio infrastruktūros poreikius, 
remiant visos ES vandenilio transporto 
tinklo sukūrimą.
Elektrolizeriai: elektros energijos 
gamybos dujoms gaminti skirtų prietaikų 
diegimo rėmimas, kad būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir prisidėti prie saugaus, 
efektyvaus ir patikimo sistemos 
eksploatavimo bei pažangaus energetikos 
sistemos integravimo. Susijusios valstybės 
narės: Danija, Estija, Latvija, Lenkija, 
Lietuva, Suomija, Švedija ir Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 964
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 10 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos 
gamybos dujoms gaminti skirtų prietaikų 
diegimo rėmimas, kad būtų galima 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir prisidėti prie saugaus, 
efektyvaus ir patikimo sistemos 
eksploatavimo bei pažangaus energetikos 
sistemos integravimo. Susijusios valstybės 
narės: Danija, Estija, Latvija, Lenkija, 
Lietuva, Suomija, Švedija ir Vokietija.

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

Or. pl

Pakeitimas 965
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 10 punkto 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos gamybos 
dujoms gaminti skirtų prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, 
Suomija, Švedija ir Vokietija.

Elektrolizeriai: vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
pagrindu veikiančių prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, 
Suomija, Švedija ir Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 966
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 10 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrolizeriai: elektros energijos gamybos 
dujoms gaminti skirtų prietaikų diegimo 
rėmimas, kad būtų galima sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
prisidėti prie saugaus, efektyvaus ir 
patikimo sistemos eksploatavimo bei 
pažangaus energetikos sistemos 
integravimo. Susijusios valstybės narės: 
Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, 
Suomija, Švedija ir Vokietija.

Elektrolizeriai: žaliosios ir rožinės elektros 
energijos gamybos dujoms gaminti skirtų 
prietaikų diegimo rėmimas, kad būtų 
galima sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir prisidėti prie 
saugaus, efektyvaus ir patikimo sistemos 
eksploatavimo bei pažangaus energetikos 
sistemos integravimo. Susijusios valstybės 
narės: Danija, Estija, Latvija, Lenkija, 
Lietuva, Suomija, Švedija ir Vokietija.

Or. en

Pakeitimas 967
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 11 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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11) Pažangiųjų elektros tinklų 
diegimas: pažangiųjų tinklų technologijų 
taikymas visoje Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti visų prie elektros 
tinklo prisijungusių naudotojų elgseną ir 
veiksmus, visų pirma didelių 
atsinaujinančiųjų išteklių ar 
decentralizuotųjų energijos išteklių elektros 
energijos kiekių gamybą ir atsaką į 
vartotojų poreikius.

11) Pažangiųjų elektros tinklų 
diegimas: pažangiųjų tinklų technologijų 
taikymas visoje Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti visų prie elektros 
tinklo prisijungusių naudotojų elgseną ir 
veiksmus, visų pirma didelių 
decentralizuotųjų atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių elektros energijos kiekių 
gamybą, atsaką į vartotojų poreikius, 
energijos kaupimą, elektrifikuotas 
transporto priemones ir visus turimus 
lanksčius išteklius.

Or. en

Pakeitimas 968
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Martin Hojsík, Ulrike Müller, Pascal Canfin, Nils 
Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 11 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Pažangiųjų elektros tinklų 
diegimas: pažangiųjų tinklų technologijų 
taikymas visoje Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti visų prie elektros 
tinklo prisijungusių naudotojų elgseną ir 
veiksmus, visų pirma didelių 
atsinaujinančiųjų išteklių ar 
decentralizuotųjų energijos išteklių elektros 
energijos kiekių gamybą ir atsaką į 
vartotojų poreikius.

11) Pažangiųjų elektros tinklų 
diegimas: pažangiųjų tinklų technologijų 
taikymas visoje Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti visų prie elektros 
tinklo prisijungusių naudotojų elgseną ir 
veiksmus, visų pirma didelių 
atsinaujinančiųjų išteklių ar 
decentralizuotųjų energijos išteklių elektros 
energijos kiekių gamybą, energijos 
kaupimą, elektra varomų transporto 
priemonių įkrovimo infrastruktūrą ir 
atsaką į vartotojų poreikius.

Or. en

Pakeitimas 969
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 11 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Pažangiųjų elektros tinklų 
diegimas: pažangiųjų tinklų technologijų 
taikymas visoje Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti visų prie elektros 
tinklo prisijungusių naudotojų elgseną ir 
veiksmus, visų pirma didelių 
atsinaujinančiųjų išteklių ar 
decentralizuotųjų energijos išteklių elektros 
energijos kiekių gamybą ir atsaką į 
vartotojų poreikius.

11) Pažangiųjų elektros tinklų 
diegimas: pažangiųjų tinklų technologijų 
taikymas visoje Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti visų prie elektros 
tinklo prisijungusių naudotojų elgseną ir 
veiksmus, visų pirma didelių 
atsinaujinančiųjų išteklių ar 
decentralizuotųjų energijos išteklių elektros 
energijos kiekių gamybą ir atsaką į 
vartotojų poreikius, kartu kuriant Europos 
aukštos įtampos nuolatinės srovės 
supertinklą, jungiantį esamus ir 
planuojamus pažangiuosius tinklus.

Or. en

Pakeitimas 970
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

12) Tarpvalstybinis anglies dioksido 
tinklas: anglies dioksido kaupimo, 
saugojimo ir transportavimo 
infrastruktūros, naudingos daugybei 
valstybių narių ir su kaimyninėmis 
trečiosiomis valstybėmis sukūrimas, 
siekiant sukurti anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 971
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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12) Tarpvalstybinis anglies dioksido 
tinklas: anglies dioksido transportavimo 
infrastruktūros tarp valstybių narių ir su 
kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis 
sukūrimas, siekiant sukurti anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo sistemą.

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

Or. en

Pakeitimas 972
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

12) Tarpvalstybinis anglies dioksido 
tinklas: anglies dioksido transportavimo, 
utilizavimo arba kaupimo infrastruktūros 
tarp valstybių narių ir su kaimyninėmis 
trečiosiomis valstybėmis sukūrimas, 
siekiant sukurti anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 973
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

12) Tarpvalstybinis anglies dioksido 
tinklas: anglies dioksido transportavimo ir 
saugojimo infrastruktūros tarp valstybių 
narių ir su kaimyninėmis trečiosiomis 
valstybėmis sukūrimas, siekiant sukurti 
anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir 
saugojimo sistemą.
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Or. en

Pakeitimas 974
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: visos;

Or. en

Pakeitimas 975
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: visos;

Or. en

Pakeitimas 976
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Pažangieji dujų tinklai: 
pažangiųjų dujų tinklų technologijų 
taikymas visoje Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti atsinaujinančiųjų ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų išteklių 
daugetą į dujų tinklą, remti novatoriškų 
tinklo valdymo sprendimų diegimą ir 
sudaryti palankesnes sąlygas pažangiam 
energetikos sektoriaus integravimui ir 
reguliavimui apkrova.

13) Šilumos ir vėsumos tiekimo 
tinklai: atitinkamų šilumos ir vėsumos 
išteklių, įskaitant geoterminius išteklius, 
pajėgumų plėtojimas, siekiant sumažinti 
sukurtos aplinkos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, pakeičiant iškastinio kuro 
tiekimą ir kovojant su energijos 
nepritekliumi; a) didėjančios šilumos ir 
vėsumos iš atsinaujinančiųjų vietos išteklių 
paklausos patenkinimas; b) 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
importo iš trečiųjų šalių mažinimas; c) 
energijos tiekimo saugumo ir 
įperkamumo užtikrinimas;

Or. en

Pakeitimas 977
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Pažangieji dujų tinklai: pažangiųjų 
dujų tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai integruoti 
atsinaujinančiųjų ir mažo anglies dioksido 
kiekio dujų išteklių daugetą į dujų tinklą, 
remti novatoriškų tinklo valdymo 
sprendimų diegimą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas pažangiam energetikos sektoriaus 
integravimui ir reguliavimui apkrova.

13) Pažangieji dujų tinklai: pažangiųjų 
dujų tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai integruoti 
atsinaujinančiųjų ir mažo anglies dioksido 
kiekio dujų išteklių daugetą į dujų tinklą, 
visų pirma naudojant mišinius su metanu, 
remti novatoriškų skaitmeninių, 
technologinių, mechaninių ar inžinerinių 
tinklo valdymo sprendimų diegimą ir 
sudaryti palankesnes sąlygas pažangiam 
energetikos sektoriaus integravimui ir 
reguliavimui apkrova.

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, 
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pvz., į vožtuvus, kompresorines ir matavimo infrastruktūrą.

Pakeitimas 978
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Pažangieji dujų tinklai: pažangiųjų 
dujų tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai integruoti 
atsinaujinančiųjų ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujų išteklių daugetą į 
dujų tinklą, remti novatoriškų tinklo 
valdymo sprendimų diegimą ir sudaryti 
palankesnes sąlygas pažangiam energetikos 
sektoriaus integravimui ir reguliavimui 
apkrova.

13) Pažangieji dujų tinklai: pažangiųjų 
dujų tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai integruoti 
vandenilį, pagamintą iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, į vandenilio tinklą, remti 
novatoriškų tinklo valdymo sprendimų 
diegimą ir sudaryti palankesnes sąlygas 
pažangiam energetikos sektoriaus 
integravimui ir reguliavimui apkrova.

Or. en

Pakeitimas 979
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Pažangieji dujų tinklai: pažangiųjų 
dujų tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai integruoti 
atsinaujinančiųjų ir mažo anglies dioksido 
kiekio dujų išteklių daugetą į dujų tinklą, 
remti novatoriškų tinklo valdymo 
sprendimų diegimą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas pažangiam energetikos sektoriaus 
integravimui ir reguliavimui apkrova.

13) Pažangieji dujų tinklai: pažangiųjų 
dujų tinklų technologijų taikymas visoje 
Sąjungoje, siekiant veiksmingai 
patobulinti ir integruoti atsinaujinančiųjų 
ir mažo anglies dioksido kiekio dujų 
išteklių daugetą į dujų tinklą, remti 
novatoriškų tinklo valdymo sprendimų 
diegimą ir sudaryti palankesnes sąlygas 
pažangiam energetikos sektoriaus 
integravimui ir reguliavimui apkrova.

Or. en
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Pakeitimas 980
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Pažangieji dujų tinklai: 
pažangiųjų dujų tinklų technologijų 
taikymas visoje Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti atsinaujinančiųjų 
ir mažo anglies dioksido kiekio dujų 
išteklių daugetą į dujų tinklą, remti 
novatoriškų tinklo valdymo sprendimų 
diegimą ir sudaryti palankesnes sąlygas 
pažangiam energetikos sektoriaus 
integravimui ir reguliavimui apkrova.

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: visos.

Or. en

Pakeitimas 981
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Pažangieji dujų tinklai: 
pažangiųjų dujų tinklų technologijų 
taikymas visoje Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti atsinaujinančiųjų 
ir mažo anglies dioksido kiekio dujų 
išteklių daugetą į dujų tinklą, remti 
novatoriškų tinklo valdymo sprendimų 
diegimą ir sudaryti palankesnes sąlygas 
pažangiam energetikos sektoriaus 
integravimui ir reguliavimui apkrova.

Išbraukta.

Susijusios valstybės narės: visos.

Or. en
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Pakeitimas 982
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Pascal Canfin, Nils Torvalds

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Centralizuotas šilumos ir vėsumos 
tiekimas: centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo tinklų kūrimas, 
pratęsimas, atnaujinimas ir 
konsolidavimas naudojant nuo iškastinio 
kuro nepriklausomą šilumos ir šalčio, be 
kita ko, geoterminės šilumos ir šalčio, taip 
pat atliekinės šilumos ir šalčio tiekimą, 
kartu taikant principą „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“, 
energetikos sistemos lankstumo didinimas 
pasinaudojant energijos pavertimu 
šiluma.
Susijusios valstybės narės: visos.

Or. en

Pakeitimas 983
Sunčana Glavak

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Šilumos ir vėsumos tiekimo 
tinklai: šilumos ir vėsumos tinklų, 
susijusių geoterminių, saulės šilumos, 
šilumos siurblių ir atliekinės šilumos 
centralizuoto šilumos tiekimo pajėgumų, 
vėsumos technologijų, taip pat saugojimo 
ir keitimo įrenginių, taip pat susijusios jų 
įrangos statyba, pratęsimas ar 
atnaujinimas.
Susijusios valstybės narės: visos.

Or. en
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Pakeitimas 984
Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Gamtinių dujų infrastruktūra: 
dujų infrastruktūros projektų, įtrauktų į 
ketvirtąjį arba penktąjį Sąjungos sąrašą, 
sudarytą pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013 rinkos integracijos, 
energijos tiekimo saugumo ir 
konkurencijos stiprinimo tikslais, kuriais 
prisidedama prie tvarumo, užbaigimas.
Susijusios valstybės narės: visos.

Or. pl

Pagrindimas

Strateginiams gamtinių dujų infrastruktūros projektams, kurie jau yra užregistruoti kaip 
bendro intereso projektai, laikinai turėtų būti suteikta galimybė išlaikyti šį statusą ir juos 
turėtų būti leidžiama įtraukti į pirmąjį sąrašą, kuris bus priimtas pagal peržiūrėtą TEN-E 
reglamentą.

Pakeitimas 985
Danilo Oscar Lancini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) vandenilio tinklas: vandenilio 
transporto, saugojimo, maišymo ir 
infrastruktūros kūrimas pritaikant esamą 
infrastruktūrą ir naujus projektus.

Or. en

Pakeitimas 986
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Danilo Oscar Lancini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b) tarpvalstybiniai integruoti 
energetikos ir transporto tinklai: 
vandenilio jungtys, kurios yra 
dabartiniame Europos transporto tinkle ir 
kuriomis energetikos infrastruktūra 
susiejama su transporto (alternatyviųjų 
degalų) infrastruktūra tame koridoriuje, 
siekiant sumažinti transporto srautų 
priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Or. en

Pakeitimas 987
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad TEN-E 
reglamente salos yra svarbios, 
atsižvelgiant į energetikos pertvarkos 
teikiamas galimybes, visų pirma susijusias 
su Kroatijos pirmininkavimo Tarybai 
metu priimtu memorandumu (Splito 
memorandumas), kuriuo siekiama 
užtikrinti ES salų iniciatyvos švarios 
energijos srityje ateitį.

Or. en

Pakeitimas 988
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) elektros energijos sektoriuje: 1) elektros energijos sektoriuje ir 
aukštos įtampos nuolatinės srovės 
supertinkle:

Or. en

Pakeitimas 989
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bet kokia įranga arba įrenginiai, 
patenkantys į a punkte nurodytą 
kategoriją, kuriuos naudojant sudaromos 
galimybės perduoti jūros 
atsinaujinančiųjų išteklių elektros 
energiją iš jūrinių jėgainių („elektros 
energijos iš jūros atsinaujinančiųjų 
išteklių energetikos infrastruktūra“);

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įvedama papildoma energetikos infrastruktūros kategorija, siekiant pripažinti 
investicijas, susijusias su elektros perdavimo iš jūroje esančių radialiniu būdu sujungtų 
elektros energijos gamybos objektų infrastruktūros plėtra, taip nesukuriant tiesioginės 
jungiamosios linijos tarp valstybių narių ir suformuojant neintegruotą jėgainių tinklą jūroje.

Pakeitimas 990
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektros energijos akumuliavimo 
įrenginiai, naudojami elektrai nuolat arba 
laikinai akumuliuoti antžeminiuose arba 
požeminiuose įrenginiuose arba 

b) elektros energijos akumuliavimo 
įrenginiai, naudojami elektrai laikinai 
akumuliuoti antžeminiuose arba 
požeminiuose įrenginiuose arba 
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geologiniuose objektuose, jeigu jie yra 
tiesiogiai sujungti su aukštos įtampos 
elektros perdavimo linijomis, skirtomis 
110 kV ar aukštesnei įtampai;

geologiniuose objektuose, jeigu jų 
saugojimo galia yra 30 MW ar didesnė;

Or. en

Pakeitimas 991
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektros energijos akumuliavimo 
įrenginiai, naudojami elektrai nuolat arba 
laikinai akumuliuoti antžeminiuose arba 
požeminiuose įrenginiuose arba 
geologiniuose objektuose, jeigu jie yra 
tiesiogiai sujungti su aukštos įtampos 
elektros perdavimo linijomis, skirtomis 110 
kV ar aukštesnei įtampai;

b) energijos akumuliavimo įrenginiai, 
naudojami energijai nuolat arba laikinai 
akumuliuoti antžeminiuose arba 
požeminiuose įrenginiuose arba 
geologiniuose objektuose, t. y. elektros 
energijos galutinio naudojimo atidėjimas 
vėlesniam momentui nei ji buvo 
pagaminta, jeigu jie yra tiesiogiai sujungti 
su aukštos įtampos elektros perdavimo 
linijomis, skirtomis 110 kV ar aukštesnei 
įtampai arba jos pavertimas tokios formos 
energija, kurią galima kaupti, tokios 
energijos kaupimas ir paskesnis tokios 
energijos pavertimas atgal į elektros 
energiją arba energijos, paverstos kitu 
energijos nešikliu, naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 992
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Pascal Canfin, Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) elektra varomų transporto 
priemonių įkrovimo infrastruktūra;
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Or. en

Pakeitimas 993
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bet kokia įranga ar įrenginiai, būtini 
saugiam, patikimam ir veiksmingam a–c 
punktuose apibrėžtų sistemų veikimui 
užtikrinti, įskaitant visų lygių įtampos ir 
pastočių apsaugos, stebėjimo ir kontrolės 
sistemas;

c) bet kokia įranga ar įrenginiai, būtini 
saugiam, patikimam ir veiksmingam a, b ir 
ba punktuose apibrėžtų sistemų veikimui 
užtikrinti, įskaitant visų lygių įtampos ir 
pastočių apsaugos, stebėjimo ir kontrolės 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 994
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ulrike Müller, Irena Joveva, Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 995
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Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) įranga, įrenginiai arba tinklo 
komponentai, kuriais prisidedama prie 
eksploatavimo saugumo arba aukštesnės 
įtampos kokybės, jais teikiant pagalbines 
paslaugas, taisomuosius veiksmus arba 
kitas paslaugas, būtinas elektros energijos 
apsaugai ir atkūrimui, įskaitant 
paslaugas, kuriomis teikiamos visų lygių 
įtampos ir pastočių inercijos, dirbtinės 
inercijos, trikties srovės tiekimo, tinklo 
formavimo pajėgumų, įtampos 
reguliavimo, dažnio reguliavimo, 
apsaugos, stebėjimo ir kontrolės sistemos;

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 996
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 997
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 998
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pažangiųjų dujų tinklų sektoriuje: 2) šilumos ir vėsinimo tiekimo tinklų 
sektoriuje:

Or. en

Pakeitimas 999
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pažangiųjų dujų tinklų sektoriuje: 2) šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų 
sektoriuje:

Or. en

Pagrindimas

Juo centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemų projektams, įskaitant geoterminius 
projektus, suteikiamas BIP statusas.

Pakeitimas 1000
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos 
ar bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų 

a) padaryta išvada, kad būtinam 
vandenilio diegimui svarbus elementas, 
kurį gali pasiūlyti tik Sąjunga ir bendroji 
rinka, yra didelio masto infrastruktūros 
tinklas. Dabartinė infrastruktūra, skirta 
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(įskaitant biometaną ar vandenilį) 
integravimą į tinklą: skaitmeninės 
sistemos ir komponentai, integruojantys 
IRT, valdymo sistemas ir jutiklių 
technologijas, kad būtų galima vykdyti 
interaktyvią ir pažangią dujų gamybos, 
perdavimo, skirstymo ir vartojimo dujų 
tinkle stebėseną, matavimą, kokybės 
kontrolę ir valdymą. Be to, tokie projektai 
taip pat gali apimti įrangą, kurią įrengus 
galima užtikrinti srautus priešinga 
kryptimi nuo skirstymo iki perdavimo 
lygio ir atlikti atitinkamus būtinus esamo 
tinklo patobulinimus;

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;

Or. en

Pakeitimas 1001
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos 
ar bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų 
(įskaitant biometaną ar vandenilį) 

a)  specialūs vamzdynai, kuriais 
šiluma iš geoterminių centralizuoto 
šilumos ar vėsumos tiekimo sistemų 
šiluma perduodama galutiniams 
naudotojams ir bet kokia įranga ar 
įrenginiai, būtini tinkamam, saugiam ir 
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integravimą į tinklą: skaitmeninės 
sistemos ir komponentai, integruojantys 
IRT, valdymo sistemas ir jutiklių 
technologijas, kad būtų galima vykdyti 
interaktyvią ir pažangią dujų gamybos, 
perdavimo, skirstymo ir vartojimo dujų 
tinkle stebėseną, matavimą, kokybės 
kontrolę ir valdymą. Be to, tokie projektai 
taip pat gali apimti įrangą, kurią įrengus 
galima užtikrinti srautus priešinga 
kryptimi nuo skirstymo iki perdavimo 
lygio ir atlikti atitinkamus būtinus esamo 
tinklo patobulinimus;

veiksmingam atitinkamos sistemos 
veikimui, įskaitant apsaugos, stebėsenos ir 
kontrolės sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1002
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos 
ar bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų 
(įskaitant biometaną, sintetinį metaną ar 
vandenilį) ir jų mišinių su metanu 
integravimą į tinklą: skaitmeninės sistemos 
ir komponentai, integruojantys IRT, 
valdymo sistemas ir jutiklių technologijas, 
kad būtų galima vykdyti interaktyvią ir 
pažangią dujų gamybos, perdavimo, 
skirstymo, saugojimo ir vartojimo dujų 
tinkle integravimą, stebėseną, matavimą, 
kokybės kontrolę ir valdymą. Be to, tokie 
projektai taip pat gali apimti 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujų gamybos įrenginių 
jungtis su perdavimo ir paskirstymo 
tinklais, įrangą, kurią įrengus galima 
užtikrinti srautus priešinga kryptimi nuo 
skirstymo iki perdavimo lygio ir atlikti 
atitinkamus būtinus esamo tinklo 
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patobulinimus, pvz., įvairių dujų 
infrastruktūros dalių patobulinimus, 
siekiant renovuoti tinklą, kad jis tiktų 
metano ir vandenilio mišiniui 
transportuoti;

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 blending of 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 1003
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 1004
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos 
ar bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų 
(įskaitant biometaną, sintetinį metaną ar 
vandenilį) ir jų mišinių su metanu 
integravimą į tinklą: skaitmeninės sistemos 
ir komponentai, integruojantys IRT, 
valdymo sistemas ir jutiklių technologijas, 
kad būtų galima vykdyti interaktyvią ir 
pažangią dujų gamybos, perdavimo, 
skirstymo, saugojimo ir vartojimo dujų 
tinkle stebėseną, matavimą, kokybės 
kontrolę ir valdymą. Be to, tokie projektai 
taip pat gali apimti atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio 
dujų gamybos įrenginių jungtis su 
perdavimo ir paskirstymo tinklais, įrangą, 
kurią įrengus galima užtikrinti srautus 
priešinga kryptimi nuo skirstymo iki 
perdavimo lygio ir atlikti atitinkamus 
būtinus esamo tinklo patobulinimus, pvz., 
įvairių dujų infrastruktūros dalių 
patobulinimus, siekiant renovuoti tinklo 
turtą, kad jis tiktų atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio 
dujoms metano ir vandenilio mišiniuose 
transportuoti. A, b, c ir d punktuose 
nurodyta vandenilio infrastruktūra gali 
būti naudojama pereinamuoju 
laikotarpiu, kad būtų galima maišyti 
vandenilį su metanu, kol atsiras 
pakankama rinkos paklausa, kuriai esant 
grynas vandenilis taps ekonomiškai 
pagrįstas;
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Or. en

Pakeitimas 1005
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos 
ar bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų 
(įskaitant biometaną, sintetinį metaną ar 
vandenilį) ir jų mišinių su metanu 
integravimą į tinklą: skaitmeninės sistemos 
ir komponentai, integruojantys IRT, 
valdymo sistemas ir jutiklių technologijas, 
kad būtų galima vykdyti interaktyvią ir 
pažangią dujų gamybos, perdavimo, 
skirstymo, saugojimo ir vartojimo dujų 
tinkle stebėseną, matavimą, kokybės 
kontrolę ir valdymą. Be to, tokie projektai 
taip pat gali apimti atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio 
dujų gamybos įrenginių jungtis su 
perdavimo ir paskirstymo tinklais, įrangą, 
kurią įrengus galima užtikrinti srautus 
priešinga kryptimi nuo skirstymo iki 
perdavimo lygio ir atlikti atitinkamus 
būtinus esamo tinklo patobulinimus, pvz., 
įvairių dujų infrastruktūros dalių 
patobulinimus, siekiant renovuoti tinklo 
turtą, kad jis tiktų atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio 
dujoms metano ir vandenilio mišiniuose 
transportuoti;

Or. en

Pakeitimas 1006
Danilo Oscar Lancini
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos 
ar bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų 
(įskaitant biometaną, sintetinį metaną ar 
vandenilį) ir jų mišinių su metanu 
integravimą į tinklą: skaitmeninės sistemos 
ir komponentai, integruojantys IRT, 
valdymo sistemas ir jutiklių technologijas, 
kad būtų galima vykdyti interaktyvią ir 
pažangią dujų gamybos, perdavimo, 
skirstymo, saugojimo ir vartojimo dujų 
tinkle stebėseną, matavimą, kokybės 
kontrolę ir valdymą. Be to, tokie projektai 
taip pat gali apimti atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio 
dujų gamybos įrenginių jungtis su 
perdavimo ir paskirstymo tinklais, įrangą, 
kurią įrengus galima užtikrinti srautus 
priešinga kryptimi nuo skirstymo iki 
perdavimo lygio ir atlikti atitinkamus 
būtinus tinklo patobulinimus, pvz., įvairių 
dujų infrastruktūros dalių patobulinimus, 
siekiant renovuoti tinklo turtą, kad jis 
tiktų atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo 
anglies dioksido kiekio dujoms metano ir 
vandenilio mišiniuose transportuoti;

Or. en

Pakeitimas 1007
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos 
ar bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 

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

palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų 
(įskaitant biometaną ar vandenilį) ir jų 
mišinių su metanu integravimą į tinklą: 
skaitmeninės sistemos ir komponentai, 
integruojantys IRT, valdymo sistemas ir 
jutiklių technologijas, kad būtų galima 
vykdyti interaktyvią ir pažangią dujų 
gamybos, perdavimo, skirstymo ir 
vartojimo dujų tinkle stebėseną, matavimą, 
kokybės kontrolę ir valdymą, visų pirma 
didinant galimybes maišyti įvairių rūšių 
dujas. Be to, tokie projektai taip pat gali 
apimti atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo 
anglies dioksido kiekio dujų gamybos 
įrenginių jungtis su perdavimo ir 
paskirstymo tinklais, įrangą, kurią įrengus 
galima užtikrinti srautus priešinga kryptimi 
nuo skirstymo iki perdavimo lygio, 
elektros energijos panaudojimo dujoms 
gaminti įrenginius, ir atlikti atitinkamus 
būtinus esamo tinklo patobulinimus, 
kuriais palengvinamas angliavandenilio ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų 
mišinių, įskaitant metaną, 
transportavimą;

Or. en

Pakeitimas 1008
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos 
ar bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų 
(įskaitant biometaną ar vandenilį) 
integravimą į tinklą: skaitmeninės sistemos 
ir komponentai, integruojantys IRT, 
valdymo sistemas ir jutiklių technologijas, 
kad būtų galima vykdyti interaktyvią ir 

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

vykdyti interaktyvią ir pažangią dujų 
gamybos, perdavimo, skirstymo ir 
vartojimo dujų tinkle integravimą, 
stebėseną, matavimą, kokybės kontrolę ir 
valdymą, visų pirma didinant galimybes 
maišyti įvairių rūšių dujas. Be to, tokie 
projektai taip pat gali apimti įrangą, kurią 
įrengus galima užtikrinti srautus priešinga 
kryptimi nuo skirstymo iki perdavimo 
lygio ir atlikti atitinkamus būtinus esamo 
tinklo patobulinimus, taip pat naujas 
atsinaujinančiųjų išteklių, anglies 
dioksido neišskiriančių ir mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių dujų 
gamybos įrenginių jungtis į tinklą;

Or. en

Pakeitimas 1009
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) šilumos ir vėsinimo tiekimo tinklų 
sektoriuje:
a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos ar 
bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energija pagrįstos šilumos, vėsumos ir 
neišvengiamai sukuriamos perteklinės 
šilumos išteklių integravimą į tinklą: 
vamzdžiai, kuriuose įrengtos sistemos ir 
komponentai, integruojantys IRT, 
valdymo sistemas ir jutiklių technologijas, 
kad būtų galima vykdyti interaktyvią ir 
pažangią šilumos ir vėsumos gamybos, 
skirstymo ir vartojimo tinkle stebėseną, 
matavimą, temperatūros kontrolę ir 
valdymą. Be to, tokie projektai taip pat 
gali apimti įrangą, kurią įrengus galima 
užtikrinti šiluminės energijos saugojimo, 
vietinės šilumos ar šalčio / ledo saugojimo 
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integravimą nuo skirstymo lygio ir atlikti 
atitinkamus būtinus esamo tinklo 
patobulinimus, siekiant sudaryti sąlygas 
dvikrypčio centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo, taip pat konversijos 
įrenginiams;

Or. en

Pakeitimas 1010
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) centralizuoto šilumos ir vėsumos 
tiekimo sektoriuje: 
a) bet kuri iš toliau išvardytos įrangos ar 
bet kurie iš toliau išvardytų įrenginių, 
kuriais siekiama sudaryti sąlygas ir 
palengvinti anglies dioksido 
neišskiriančią energija pagrįstos šilumos 
ir vėsumos integravimą į tinklą: 
vamzdžiai, kuriuose įrengtos sistemos ir 
komponentai, integruojantys IRT, 
valdymo sistemas ir jutiklių technologijas, 
kad būtų galima vykdyti interaktyvią ir 
pažangią šilumos ir vėsumos gamybos, 
skirstymo ir vartojimo tinkle stebėseną, 
matavimą, temperatūros kontrolę ir 
valdymą. Be to, tokie projektai taip pat 
gali apimti įrangą, kurią įrengus galima 
užtikrinti šiluminės energijos saugojimo, 
vietinės šilumos ar šalčio / ledo saugojimo 
integravimą nuo skirstymo lygio ir atlikti 
atitinkamus būtinus esamo tinklo 
patobulinimus, siekiant sudaryti sąlygas 
dvikrypčio centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo, taip pat konversijos 
įrenginiams;

Or. en
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Pakeitimas 1011
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) vandenilio sektoriuje: 3) iš atsinaujinančiųjų išteklių 
pagaminto vandenilio sektoriuje:

Or. en

Pakeitimas 1012
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) vandeniliui transportuoti ir 
paskirstyti skirti vamzdynai, kuriais 
nukreipiama iš elektrolizerio įrenginių, 
atitinkančių 4 punkte išvardytus 
kriterijus, pramoninėms grupėms ir 
daugiarūšio vežimo mazgams ir kuriais 
skaidriai ir nediskriminuojant suteikiama 
prieiga daugeliui tinklo naudotojų;

Or. en

Pakeitimas 1013
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vandeniliui transportuoti skirti 
perdavimo vamzdynai, kuriais skaidriai ir 
nediskriminuojant suteikiama prieiga 
daugeliui tinklo naudotojų ir kuriuos 
daugiausia sudaro aukšto slėgio 

a) vandeniliui transportuoti ir skirstyti 
skirti perdavimo vamzdynai, kuriais 
siekiama skaidriai ir nediskriminuojant 
suteikti prieigą visiems tinklo 
naudotojams;
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vandenilio vamzdynai, išskyrus vandenilio 
vietinio skirstymo vamzdynus;

Or. en

Pakeitimas 1014
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) vandeniliui transportuoti skirti 
perdavimo vamzdynai, kuriais skaidriai ir 
nediskriminuojant suteikiama prieiga 
daugeliui tinklo naudotojų, įskaitant 
pertvarkytą gamtinių dujų infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinės ES dujų infrastruktūros pritaikymas vandeniliui ir žaliosioms dujoms svariai 
prisideda prie ekonomiškai efektyvios Europos energetikos pertvarkos, nes ji teikia tiek 
energijos transporto, tiek sezoninio saugojimo funkcijas ir taip suteikia galimybę 
tarpsektorinei integracijai naudojant vandenilį ir iš vandenilio gautus degalus.

Pakeitimas 1015
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) žaliajam ir rožiniam vandeniliui 
transportuoti ir skirstyti skirti perdavimo 
vamzdynai, kuriais skaidriai ir 
nediskriminuojant suteikiama prieiga 
daugeliui tinklo naudotojų ir kuriuos 
daugiausia sudaro aukšto slėgio vandenilio 
vamzdynai;
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Or. en

Pakeitimas 1016
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1017
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1018
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1019
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1020
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vandeniliui transportuoti skirti 
perdavimo vamzdynai, kuriais skaidriai ir 
nediskriminuojant suteikiama prieiga 
daugeliui tinklo naudotojų ir kuriuos 

a) vandeniliui transportuoti skirti 
perdavimo vamzdynai, įskaitant pakeistos 
paskirties gamtinių dujų infrastruktūrą, 
kuriais skaidriai ir nediskriminuojant 
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daugiausia sudaro aukšto slėgio vandenilio 
vamzdynai, išskyrus vandenilio vietinio 
skirstymo vamzdynus;

suteikiama prieiga daugeliui tinklo 
naudotojų ir kuriuos daugiausia sudaro 
aukšto slėgio vandenilio vamzdynai, 
išskyrus vandenilio vietinio skirstymo 
vamzdynus;

Or. en

Pakeitimas 1021
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1022
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) vandeniliui transportuoti skirti 
perdavimo vamzdynai, įskaitant pakeistos 
paskirties gamtinių dujų infrastruktūrą, 
kuriais skaidriai ir nediskriminuojant 
suteikiama prieiga daugeliui tinklo 
naudotojų ir kuriuos daugiausia sudaro 
aukšto slėgio vandenilio vamzdynai, 
išskyrus vandenilio vietinio skirstymo 
vamzdynus;
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Or. en

Pakeitimas 1023
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1024
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena Joveva, Asger 
Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu kuriamos ir pateikiamos rinkai naujos skystojo vandenilio inovacijos. Taigi, ši 



AM\1230651LT.docx 131/223 PE692.695v01-00

LT

sistema taip pat turėtų palengvinti skystojo būvio vandenilio transportavimą.

Pakeitimas 1025
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) požeminės saugyklos, sujungtos su 
a punkte nurodytais aukšto slėgio 
vandenilio vamzdynais;

b) vandeniliui pritaikytos požeminės 
saugyklos, sujungtos su a punkte 
nurodytais aukšto slėgio vandenilio 
perdavimui pritaikytais vamzdynais;

Or. en

Pakeitimas 1026
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) požeminės saugyklos, sujungtos su 
a punkte nurodytais aukšto slėgio 
vandenilio vamzdynais;

b) saugyklos, sujungtos su a punkte 
nurodytais aukšto slėgio vandenilio 
vamzdynais;

Or. en

Pakeitimas 1027
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) požeminės saugyklos, sujungtos su 
a punkte nurodytais aukšto slėgio 
vandenilio vamzdynais;

b) požeminės saugyklos, sujungtos su 
a punkte nurodytais vandenilio 
vamzdynais;
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Or. en

Pakeitimas 1028
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) suskystinto vandenilio laikymo, 
kompresijos ir slėgio mažinimo įrenginiai, 
naudojami siekiant įleisti vandenilį į a 
punkte nurodytus vamzdynus;

Or. en

Pakeitimas 1029
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1030
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) suskystinto vandenilio arba 
vandenilio, įterpto į kitas chemines 
medžiagas, priėmimo, laikymo ir 
pakartotinio dujinimo arba slėgio 
mažinimo įrenginiai, naudojami siekiant 
įleisti vandenilį į tinklą;

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

Or. en

Pakeitimas 1031
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Pascal Canfin, Irena 
Joveva, Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) saugyklos, prijungtos prie elektros 
energijos tinklų, kuriais suteikiama 
galimybė vykdyti integraciją su elektros 
energijos sektoriumi ir sudaromos sąlygos 
energetikos sistemų veiklai, apimančiai 
įvairius energijos nešiklius;

Or. en

Pagrindimas

Energijos kaupimo svarba turi būti aiški, atsižvelgiant į jos vaidmens didinimą nuo iškastinio 
kuro nepriklausomame energijos rūšių derinyje

Pakeitimas 1032
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bet kokia įranga ar įrenginiai, būtini 
tam, kad vandenilio sistema veiktų saugiai, 
patikimai ir veiksmingai arba kad būtų 
užtikrintas pajėgumas transportuoti abiem 
kryptimis, įskaitant kompresorines.

d) bet kokia įranga ar įrenginiai, būtini 
tam, kad vandenilio a, b ir c punktuose 
nurodyti vamzdynai ir įrenginiai veiktų 
saugiai, patikimai ir veiksmingai arba kad 
būtų užtikrintas pajėgumas transportuoti 
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abiem kryptimis, įskaitant kompresorines.

Or. en

Pakeitimas 1033
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bet kokia įranga ar įrenginiai, būtini 
tam, kad vandenilio sistema veiktų saugiai, 
patikimai ir veiksmingai arba kad būtų 
užtikrintas pajėgumas transportuoti abiem 
kryptimis, įskaitant kompresorines.

d) bet kokia įranga ar įrenginiai, būtini 
tam, kad infrastruktūra veiktų saugiai, 
patikimai ir veiksmingai arba kad būtų 
užtikrintas pajėgumas transportuoti abiem 
kryptimis, įskaitant kompresorines.

Or. en

Pakeitimas 1034
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bet kokia įranga ar įrenginiai, būtini 
tam, kad vandenilio sistema veiktų saugiai, 
patikimai ir veiksmingai arba kad būtų 
užtikrintas pajėgumas transportuoti abiem 
kryptimis, įskaitant kompresorines.

d) bet kokia įranga ar įrenginiai, būtini 
tam, kad vandenilio sistema, integruota į 
mišrias tinklo atkarpas, veiktų saugiai, 
patikimai ir veiksmingai arba kad būtų 
užtikrintas pajėgumas transportuoti abiem 
kryptimis, įskaitant kompresorines.

Or. en

Pakeitimas 1035
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba vandeniliui pritaikyta 
gamtinių dujų infrastruktūra arba jų 
derinys;

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba infrastruktūra, kurios 
paskirtis pakeista iš gamtinių dujų į 
vandenilį, arba jų derinys. A, b, c ir d 
punktuose nurodyta vandenilio 
infrastruktūra gali būti naudojama 
pereinamuoju laikotarpiu, kad būtų 
galima maišyti vandenilį su metanu;

Or. en

Pakeitimas 1036
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba vandeniliui pritaikyta 
gamtinių dujų infrastruktūra arba jų 
derinys;

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba infrastruktūra, kurios 
paskirtis pakeista iš gamtinių dujų į 
vandenilį, arba jų derinys;

Or. en

Pakeitimas 1037
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba vandeniliui pritaikyta 
gamtinių dujų infrastruktūra arba jų 
derinys;

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba infrastruktūra, kurios 
paskirtis pakeista iš gamtinių dujų į 
vandenilį, arba jų derinys;

Or. en
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Pakeitimas 1038
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba vandeniliui pritaikyta 
gamtinių dujų infrastruktūra arba jų 
derinys;

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba infrastruktūra, kurios 
paskirtis pakeista iš gamtinių dujų į 
vandenilį, arba jų derinys;

Or. en

Pakeitimas 1039
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba vandeniliui pritaikyta 
gamtinių dujų infrastruktūra arba jų 
derinys;

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba žaliajam ir rožiniam 
vandeniliui pritaikyta gamtinių dujų 
infrastruktūra arba jų derinys;

Or. en

Pakeitimas 1040
Andreas Glück, Nicola Beer

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba vandeniliui pritaikyta 
gamtinių dujų infrastruktūra arba jų 

Bet kuri a, b, c ir d punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba vandeniliui pritaikyta 
gamtinių dujų infrastruktūra arba jų 
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derinys; derinys. Pereinamuoju laikotarpiu a, b, c 
ir d punktuose nurodyta infrastruktūra 
gali būti naudojama mažo anglies 
dioksido kiekio dujų mišiniams, remiantis 
per visą gyvavimo ciklą išmetamo teršalų 
kiekio vertinimai, kad ateityje būtų 
išvengta blokavimo poveikio;

Or. en

Pagrindimas

Pritaikant infrastruktūrą vandeniliui žaliosios dujos yra svarbios ekonomiškai efektyviai 
energetikos pertvarkai, nes ji teikia tiek energijos transporto, tiek sezoninio saugojimo 
funkcijas ir taip suteikia galimybę tarpsektorinei integracijai naudojant vandenilį ir iš 
vandenilio gautus degalus.

Reikia laikytis plataus požiūrio į vandenilio gamybos būdus, kad būtų galima daryti didelio 
masto poveikį mokymuisi, kuris būtinas kainos požiūriu konkurencingam žaliajam 
vandeniliui.

Kadangi iš pradžių kiekis bus per mažas ir bus per brangu vykdyti transformaciją, turėtų būti 
laikinai leidžiama TEN-E infrastruktūroje laivais gabenti mažo anglies dioksido kiekio dujų 
mišinius.

Pakeitimas 1041
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gamtinių dujų ir biodujų 
perdavimo tarp ne mažiau kaip dviejų 
valstybių narių anglių ir lignito regionų 
vamzdynai pereinamuoju laikotarpiu, 
kuriais skaidriai ir nediskriminuojant 
suteikiama prieiga daugeliui tinklo 
naudotojų, jeigu šie perdavimo vamzdynai 
bus parengti perduoti vandenilį ateityje;

Or. en

Pakeitimas 1042
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Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) elektrolizerių sektoriuje: Išbraukta.
a) Elektrolizeriai: i) kurie yra bent 100 
MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti per gyvavimo ciklą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį 70 proc., palyginti su 
lyginamuoju 94 g CO2e / MJ iškastiniu 
kuru, kaip nustatyta Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/200160 25 
straipsnio 2 dalyje ir V 2 priede. Per 
gyvavimo ciklą sumažintas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
apskaičiuojamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 28 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
metodiką arba taikant ISO 14067 arba 
ISO 14064-1. Kiekybinis išmetamo ŠESD 
kiekio sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba 
jį tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir 
iii) kurie taip pat atlieka su tinklu 
susijusią funkciją;
b) susijusi įranga;
_________________
60 OL L 328, 2018 12 21, p. 82.

Or. pl

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.



AM\1230651LT.docx 139/223 PE692.695v01-00

LT

Pakeitimas 1043
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
100 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti per gyvavimo ciklą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį 70 proc., palyginti su 
lyginamuoju 94 g CO2e / MJ iškastiniu 
kuru, kaip nustatyta Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/200160 25 
straipsnio 2 dalyje ir V 2 priede. Per 
gyvavimo ciklą sumažintas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
apskaičiuojamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 28 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
metodiką arba taikant ISO 14067 arba 
ISO 14064-1. Kiekybinis išmetamo ŠESD 
kiekio sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba 
jį tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir 
iii) kurie taip pat atlieka su tinklu susijusią 
funkciją;

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
100 MW galios, ii) kurių gamyba vykdoma 
iš visiškai anglies dioksido neišskiriančios 
energijos arba tuo metu, kai visiškai 
anglies dioksido neišskiriančios energijos 
gamyba tinkle viršija paklausą, ir iii) kurie 
taip pat atlieka su tinklu susijusią funkciją;

_________________
60 OL L 328, 2018 12 12, p. 82.

Or. en

Pakeitimas 1044
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
100 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti per gyvavimo ciklą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
20 MW galios; ii) yra tiesioginis ryšys tarp 
naujų atsinaujinančiosios energijos 
įrenginių arba sudarytas elektros 
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dujų kiekį 70 proc., palyginti su 
lyginamuoju 94 g CO2e / MJ iškastiniu 
kuru, kaip nustatyta Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/200160 25 
straipsnio 2 dalyje ir V 2 priede. Per 
gyvavimo ciklą sumažintas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
apskaičiuojamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 28 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
metodiką arba taikant ISO 14067 arba 
ISO 14064-1. Kiekybinis išmetamo ŠESD 
kiekio sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba 
jį tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir 
iii) kurie taip pat atlieka su tinklu 
susijusią funkciją;

energijos pirkimo susitarimas dėl 
papildomų atsinaujinančiosios energijos 
pajėgumų; arba (iii) kurių gamyba vyksta 
tuo metu, kai visa į tinklą tiekiama 
elektros energija yra gaminama iš 
atsinaujinančiųjų išteklių arba kai iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
elektros energijos kiekis viršija paklausą, 
energija yra prarandama arba jos kiekis 
sumažinamas ir ji paverčiama vandeniliu 
saugojimo ir sistemos pajėgumų 
palaikymo tikslais; 

_________________
60 OL L 328, 2018 12 21, p. 82.

Or. en

Pakeitimas 1045
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susijusi įranga; b) susijusi įranga, įskaitant sausumos 
ir jūros elektrolizerius, skirtus 
atsinaujinančiųjų išteklių energijai 
paversti vandeniliu, ir vamzdynų jungtis 
su tinklu;

Or. en

Pakeitimas 1046
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
100 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti per gyvavimo ciklą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 70 proc., palyginti su lyginamuoju 
94 g CO2e / MJ iškastiniu kuru, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (ES) 2018/200160 25 straipsnio 
2 dalyje ir V 2 priede. Per gyvavimo ciklą 
sumažintas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis apskaičiuojamas 
pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 28 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką arba 
taikant ISO 14067 arba ISO 14064-1. 
Kiekybinis išmetamo ŠESD kiekio 
sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba jį 
tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir iii) 
kurie taip pat atlieka su tinklu susijusią 
funkciją;

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
100 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti per gyvavimo ciklą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 80 proc., palyginti su lyginamuoju 
94 g CO2e / MJ iškastiniu kuru, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (ES) 2018/200160 25 straipsnio 
2 dalyje ir V 2 priede. Per gyvavimo ciklą 
sumažintas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis apskaičiuojamas 
pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 28 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką arba 
taikant ISO 14067 arba ISO 14064-1. 
Kiekybinis išmetamo ŠESD kiekio 
sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba jį 
tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir iii) 
kurie taip pat atlieka su tinklu susijusią 
funkciją;

_________________ _________________
60 OL L 328, 2018 12 21, p. 82. 60 OL L 328, 2018 12 21, p. 82.

Or. en

Pakeitimas 1047
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
100 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti per gyvavimo ciklą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 70 proc., palyginti su lyginamuoju 
94 g CO2e / MJ iškastiniu kuru, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (ES) 2018/200160 25 straipsnio 
2 dalyje ir V 2 priede. Per gyvavimo ciklą 
sumažintas išmetamas šiltnamio efektą 

a) elektrolizeriai: i) kurie iš viso yra 
bent 100 MW galios, ii) kurių gamyba 
atitinka reikalavimą sumažinti per 
gyvavimo ciklą išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 60 proc., palyginti 
su lyginamuoju 91 g CO2e / MJ iškastiniu 
kuru. Per gyvavimo ciklą sumažintas 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis apskaičiuojamas pagal 
Direktyvos (ES) 2018/2001 28 straipsnio 5 
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sukeliančių dujų kiekis apskaičiuojamas 
pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 28 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką arba 
taikant ISO 14067 arba ISO 14064-1. 
Kiekybinis išmetamo ŠESD kiekio 
sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba jį 
tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir iii) 
kurie taip pat atlieka su tinklu susijusią 
funkciją;

dalyje nurodytą metodiką arba taikant ISO 
14067 arba ISO 14064-1. Kiekybinis 
išmetamo ŠESD kiekio sumažinimas per 
gyvavimo ciklą tikrinamas pagal 
Direktyvos (ES) 2018/2001 30 straipsnį, 
kai taikoma, arba jį tikrina nepriklausoma 
trečioji šalis, ir iii) kurie taip pat atlieka su 
tinklu susijusią funkciją;

_________________
60 OL L 328, 2018 12 21, p. 82.

Or. en

Pakeitimas 1048
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
100 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti per gyvavimo ciklą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 70 proc., palyginti su lyginamuoju 
94 g CO2e / MJ iškastiniu kuru, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (ES) 2018/200160 25 straipsnio 
2 dalyje ir V 2 priede. Per gyvavimo ciklą 
sumažintas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis apskaičiuojamas 
pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 28 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką arba 
taikant ISO 14067 arba ISO 14064-1. 
Kiekybinis išmetamo ŠESD kiekio 
sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba jį 
tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir iii) 
kurie taip pat atlieka su tinklu susijusią 
funkciją;

a) elektrolizeriai: i) kurie bendrai yra 
bent 50 MW galios, ii) kurių gamyba 
atitinka reikalavimą sumažinti per 
gyvavimo ciklą išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 70 proc., palyginti 
su lyginamuoju 94 g CO2e / MJ iškastiniu 
kuru, kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos (ES) 2018/200160 25 
straipsnio 2 dalyje ir V 2 priede. Per 
gyvavimo ciklą sumažintas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
apskaičiuojamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 28 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
metodiką arba taikant ISO 14067 arba ISO 
14064-1. Kiekybinis išmetamo ŠESD 
kiekio sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba jį 
tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir iii) 
kurie taip pat atlieka su tinklu susijusią 
funkciją;
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_________________ _________________
60 OL L 328, 2018 12 21, p. 82. 60 OL L 328, 2018 12 21, p. 82.

Or. en

Pakeitimas 1049
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
100 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti per gyvavimo ciklą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį 70 proc., palyginti su 
lyginamuoju 94 g CO2e / MJ iškastiniu 
kuru, kaip nustatyta Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/200160 25 
straipsnio 2 dalyje ir V 2 priede. Per 
gyvavimo ciklą sumažintas išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
apskaičiuojamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 28 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
metodiką arba taikant ISO 14067 arba ISO 
14064-1. Kiekybinis išmetamo ŠESD 
kiekio sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba jį 
tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir iii) 
kurie taip pat atlieka su tinklu susijusią 
funkciją;

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

_________________
60 OL L 328, 2018 12 21, p. 82.

Or. en

Pakeitimas 1050
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Irena Joveva, Karin 
Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
100 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti per gyvavimo ciklą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 70 proc., palyginti su lyginamuoju 
94 g CO2e / MJ iškastiniu kuru, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (ES) 2018/200160 25 straipsnio 
2 dalyje ir V 2 priede. Per gyvavimo ciklą 
sumažintas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis apskaičiuojamas 
pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 28 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką arba 
taikant ISO 14067 arba ISO 14064-1. 
Kiekybinis išmetamo ŠESD kiekio 
sumažinimas per gyvavimo ciklą 
tikrinamas pagal Direktyvos (ES) 
2018/2001 30 straipsnį, kai taikoma, arba jį 
tikrina nepriklausoma trečioji šalis, ir iii) 
kurie taip pat atlieka su tinklu susijusią 
funkciją;

a) elektrolizeriai: i) kurie yra bent 
100 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti per gyvavimo ciklą 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 70 proc., palyginti su lyginamuoju 
94 g CO2e / MJ iškastiniu kuru, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (ES) 2018/200160 25 straipsnio 
2 dalyje ir V 2 priede. Per gyvavimo ciklą 
sumažintas išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis apskaičiuojamas 
pagal Direktyvos (ES) 2018/2001 28 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką arba 
taikant ISO 14067 arba ISO 14064-1, 
atsižvelgiant į elektros energijos taršos 
anglies dioksidu intensyvumą elektros 
energijos gamybos šalyje. Kiekybinis 
išmetamo ŠESD kiekio sumažinimas per 
gyvavimo ciklą tikrinamas pagal 
Direktyvos (ES) 2018/2001 30 straipsnį, 
kai taikoma, arba jį tikrina nepriklausoma 
trečioji šalis, ir iii) kurie taip pat atlieka su 
tinklu susijusią funkciją;

_________________ _________________
60 OL L 328, 2018 12 21, p. 82. 60 OL L 328, 2018 12 21, p. 82.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į vandenilio gamybos kilmės garantijas.

Pakeitimas 1051
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susijusi įranga; b) susijusi įranga, įskaitant vamzdynų 
jungtis su dujų tinklu;
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Or. en

Pakeitimas 1052
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) anglies dioksido sektoriuje: Išbraukta.
a) specialūs vamzdynai, išskyrus gavybos 
proceso vamzdynų tinklą, naudojami 
anglies dioksidui transportuoti daugiau 
nei iš vieno šaltinio, t. y. iš pramoninių 
įrenginių (įskaitant elektrines), kuriuose 
vykstant degimo procesui ar kitoms 
cheminėms reakcijoms, kuriems 
naudojami iškastiniai arba neiškastiniai 
junginiai, kurių sudėtyje yra anglies, 
susidaro anglies dioksido dujos, skirti 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/31/EB61;

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir su tuo susiję paviršiaus bei įleidimo 
įrenginiai;
c) bet kokia įranga ar įrenginys, būtini 
tinkamam, saugiam ir veiksmingam 
atitinkamos sistemos eksploatavimui, 
įskaitant apsaugos, stebėjimo ir kontrolės 
sistemas.
_________________
61 OL L 140, 2009 6 5, p. 114.

Or. en
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Pakeitimas 1053
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) anglies dioksido sektoriuje: Išbraukta.
a) specialūs vamzdynai, išskyrus gavybos 
proceso vamzdynų tinklą, naudojami 
anglies dioksidui transportuoti daugiau 
nei iš vieno šaltinio, t. y. iš pramoninių 
įrenginių (įskaitant elektrines), kuriuose 
vykstant degimo procesui ar kitoms 
cheminėms reakcijoms, kuriems 
naudojami iškastiniai arba neiškastiniai 
junginiai, kurių sudėtyje yra anglies, 
susidaro anglies dioksido dujos, skirti 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/31/EB61;

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir su tuo susiję paviršiaus bei įleidimo 
įrenginiai;
c) bet kokia įranga ar įrenginys, būtini 
tinkamam, saugiam ir veiksmingam 
atitinkamos sistemos eksploatavimui, 
įskaitant apsaugos, stebėjimo ir kontrolės 
sistemas.
_________________
61 OL L 140, 2009 6 5, p. 114.

Or. en

Pakeitimas 1054
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
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II priedo 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) anglies dioksido sektoriuje: Išbraukta.
a) specialūs vamzdynai, išskyrus gavybos 
proceso vamzdynų tinklą, naudojami 
anglies dioksidui transportuoti daugiau 
nei iš vieno šaltinio, t. y. iš pramoninių 
įrenginių (įskaitant elektrines), kuriuose 
vykstant degimo procesui ar kitoms 
cheminėms reakcijoms, kuriems 
naudojami iškastiniai arba neiškastiniai 
junginiai, kurių sudėtyje yra anglies, 
susidaro anglies dioksido dujos, skirti 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/31/EB61;

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir su tuo susiję paviršiaus bei įleidimo 
įrenginiai;
c) bet kokia įranga ar įrenginys, būtini 
tinkamam, saugiam ir veiksmingam 
atitinkamos sistemos eksploatavimui, 
įskaitant apsaugos, stebėjimo ir kontrolės 
sistemas.
_________________
61 OL L 140, 2009 6 5, p. 114.

Or. en

Pakeitimas 1055
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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5) anglies dioksido sektoriuje: 5) anglies dioksido surinkimo, 
transportavimo, utilizavimo ir saugojimo 
sektoriuje:

Or. en

Pakeitimas 1056
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto -a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) anglies dioksido surinkimo iš oro 
arba iš pramonės įrenginių, kurių 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinti neįmanoma, infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 1057
Tiemo Wölken, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) specialūs vamzdynai, išskyrus 
gavybos proceso vamzdynų tinklą, 
naudojami anglies dioksidui transportuoti 
daugiau nei iš vieno šaltinio, t. y. iš 
pramoninių įrenginių (įskaitant 
elektrines), kuriuose vykstant degimo 
procesui ar kitoms cheminėms 
reakcijoms, kuriems naudojami 
iškastiniai arba neiškastiniai junginiai, 
kurių sudėtyje yra anglies, susidaro 
anglies dioksido dujos, skirti nuolatiniam 
geologiniam anglies dioksido saugojimui 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2009/31/EB61;

Išbraukta.

_________________



AM\1230651LT.docx 149/223 PE692.695v01-00

LT

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

Or. en

Pakeitimas 1058
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) specialūs vamzdynai, išskyrus 
gavybos proceso vamzdynų tinklą, 
naudojami anglies dioksidui transportuoti 
daugiau nei iš vieno šaltinio, t. y. iš 
pramoninių įrenginių (įskaitant 
elektrines), kuriuose vykstant degimo 
procesui ar kitoms cheminėms reakcijoms, 
kuriems naudojami iškastiniai arba 
neiškastiniai junginiai, kurių sudėtyje yra 
anglies, susidaro anglies dioksido dujos, 
skirti nuolatiniam geologiniam anglies 
dioksido saugojimui pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/31/EB61;

a) visa infrastruktūra, įranga ir 
įvairių rūšių transportas, taip pat 
specialūs vamzdynai, naudojami anglies 
dioksidui transportuoti iš šaltinių, kuriuose 
vykstant degimo procesui ar kitoms 
cheminėms reakcijoms, kuriems naudojami 
iškastiniai arba neiškastiniai junginiai, 
kurių sudėtyje yra anglies, susidaro anglies 
dioksido dujos, skirti nuolatiniam 
geologiniam anglies dioksido saugojimui 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2009/31/EB61 arba skirti anglies 
dioksido surinkimui ir utilizavimui;

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

Or. en

Pakeitimas 1059
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) specialūs vamzdynai, išskyrus 
gavybos proceso vamzdynų tinklą, 
naudojami anglies dioksidui transportuoti 
daugiau nei iš vieno šaltinio, t. y. iš 
pramoninių įrenginių (įskaitant elektrines), 

a) specialūs vamzdynai ir visa 
infrastruktūra bei įranga, įskaitant laivus 
ir sunkvežimius, naudojami anglies 
dioksidui transportuoti daugiau nei iš vieno 
šaltinio, t. y. iš pramoninių įrenginių 
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kuriuose vykstant degimo procesui ar 
kitoms cheminėms reakcijoms, kuriems 
naudojami iškastiniai arba neiškastiniai 
junginiai, kurių sudėtyje yra anglies, 
susidaro anglies dioksido dujos, skirti 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/31/EB61;

(įskaitant elektrines), kuriuose vykstant 
degimo procesui ar kitoms cheminėms 
reakcijoms, kuriems naudojami iškastiniai 
arba neiškastiniai junginiai, kurių sudėtyje 
yra anglies, susidaro anglies dioksido 
dujos, skirti nuolatiniam geologiniam 
anglies dioksido saugojimui pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/31/EB61 arba skirti anglies dioksido 
surinkimui ir utilizavimui;

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

Or. en

Pakeitimas 1060
Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) gamtinės dujos: perdavimo 
vamzdynai gamtinių dujų 
transportavimui, suskystintųjų gamtinių 
dujų arba suslėgtųjų gamtinių dujų 
požeminės saugyklos arba gavimo, 
laikymo ir pakartotinio dujinimo ar 
dekompresijos įrenginiai arba bet kokia 
įranga ar įrenginiai, būtini saugiam, 
patikimam ir efektyviam sistemos 
veikimui arba dvikrypčiam pajėgumui 
užtikrinti, įskaitant kompresorines, kurie 
buvo gamtinių dujų projektuose, 
įtrauktuose į ketvirtąjį arba penktąjį 
Sąjungos sąrašą, sudarytą pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 347/2013.

Or. pl

Pagrindimas

Strateginiams gamtinių dujų infrastruktūros projektams, kurie jau yra užregistruoti kaip 
bendro intereso projektai, laikinai turėtų būti suteikta galimybė išlaikyti šį statusą ir juos 
turėtų būti leidžiama įtraukti į pirmąjį sąrašą, kuris bus priimtas pagal peržiūrėtą TEN-E 
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reglamentą.

Pakeitimas 1061
Tiemo Wölken, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir su tuo susiję paviršiaus bei įleidimo 
įrenginiai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1062
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, ir 
su tuo susiję paviršiaus bei įleidimo 
įrenginiai;

b) anglies dioksido saugojimo 
įrenginiai, skirti nuolatiniam geologiniam 
anglies dioksido saugojimui pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/31/EB;

Or. en

Pakeitimas 1063
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Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir su tuo susiję paviršiaus bei įleidimo 
įrenginiai;

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
nuolatinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau;

Or. en

Pakeitimas 1064
Emma Wiesner, Ondřej Knotek, Andreas Glück, Irena Joveva, Asger Christensen, 
Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, 
ir su tuo susiję paviršiaus bei įleidimo 
įrenginiai;

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau;

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas yra vis svarbesnė Europos energetikos sistemos 
dalis. TEN-E sistemoje anglies dioksido surinkimas ir saugojimas / utilizavimas turėtų būti 
pripažįstami kaip įgyvendinamas metodas, kuriuo siekiama sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį ES.
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Pakeitimas 1065
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau; Šiai infrastruktūrai 
nepriskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, ir 
su tuo susiję paviršiaus bei įleidimo 
įrenginiai;

b) anglies dioksido suskystinimo ir 
saugojimo įrenginiai ketinant jį 
transportuoti toliau. Šiai infrastruktūrai 
priskiriama geologinėse formacijose 
įrengta infrastruktūra, naudojama 
nuolatiniam geologiniam anglies dioksido 
saugojimui pagal Direktyvą 2009/31/EB, ir 
susiję paviršiaus bei įleidimo įrenginiai;

Or. en

Pakeitimas 1066
Emma Wiesner, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Andreas Glück, Irena Joveva, Asger 
Christensen, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) geologinėse formacijose įrengta 
infrastruktūra, naudojama nuolatiniam 
geologiniam anglies dioksido saugojimui 
pagal Direktyvą 2009/31/EB, ir susiję 
paviršiaus bei įleidimo įrenginiai;

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas yra vis svarbesnė Europos energetikos sistemos 
dalis. Todėl TEN-E sistemoje anglies dioksido surinkimas ir saugojimas / utilizavimas turėtų 
būti pripažįstami kaip įgyvendinamas metodas, kuriuo siekiama sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį ES.
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Pakeitimas 1067
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Nils Torvalds, Irena 
Joveva

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a) centralizuoto šilumos ir vėsumos 
tiekimo sektoriuje: centralizuoto šilumos 
ir vėsumos tiekimo sistemos, atitinkančios 
šiuos kriterijus: a) bent 1000 MW 
įrengtoji šildymo galia arba bent 100 MW 
įrengtoji vėsinimo galia, b) centralizuoto 
šildymo tinklo, skirto karštam garui ar 
vandeniui transportuoti, arba paskirstymo 
tinklo, skirto atšaldytiems skysčiams 
transportuoti, buvimas bent pagal vieną iš 
šių kategorijų: žema vėsinimo 
temperatūra (5–25 laipsnių Celsijaus), 
žema temperatūra (30–40 laipsnių 
Celsijaus), vidutinė temperatūra (40–90 
laipsnių Celsijaus) arba aukšta 
temperatūra (nuo 100 laipsnių Celsijaus), 
c) šilumos generatoriai, gaminantys 
šilumą arba atliekinę šilumą, kurios gali 
būti įleidžiamos į centralizuoto šildymo 
tinklą pagal (ES) 2018/2001 „atliekinės 
šilumos ir vėsumos“ apibrėžtį; didelio 
naudingumo kogeneracija pagal (ES) 
2012/27, geoterminė energija, šilumos 
siurbliai arba bioenergija;

Or. en

Pagrindimas

Centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemos yra ekonomiškai efektyvios priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo technologijos, puikus sektorių integracijos pavyzdys ir gerai 
žinoma energijos kaupimo galimybė. Jos daro teigiamą poveikį visai energetikos sistemai.

Pakeitimas 1068
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) gamtinės dujos: perdavimo 
vamzdynai gamtinių dujų 
transportavimui, suskystintųjų gamtinių 
dujų arba suslėgtųjų gamtinių dujų 
požeminės saugyklos arba gavimo, 
laikymo ir pakartotinio dujinimo ar 
dekompresijos įrenginiai arba bet kokia 
įranga ar įrenginiai, būtini saugiam, 
patikimam ir efektyviam sistemos 
veikimui arba dvikrypčiam pajėgumui 
užtikrinti, įskaitant kompresorines, kurie 
buvo gamtinių dujų projektuose, 
įtrauktuose į ketvirtąjį arba penktąjį 
Sąjungos sąrašą, sudarytą pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 347/2013.

Or. en

Pakeitimas 1069
Sunčana Glavak

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a) šilumos ir vėsinimo tiekimo tinklų 
sektoriuje:

Or. en

Pakeitimas 1070
Sunčana Glavak

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1071
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) Nacionalinių reguliavimo 
institucijų kompetencijai priklausančios 
energetikos infrastruktūros atveju 
kiekvieną grupę sudaro atitinkamai 
valstybių narių, nacionalinių reguliavimo 
institucijų, EIT atstovų, Komisijos, taip 
pat Agentūros atstovai, ypač daug dėmesio 
skiriant tam, kad būtų užtikrintas 
subalansuotas vietos valdžios institucijų, 
paveiktų gyventojų, gamtos ir aplinkos 
apsaugos asociacijų atstovų dalyvavimas.

Or. en
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Pakeitimas 1072
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1073
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Irena Joveva, Karin 
Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sėkmingai įgyvendinti reglamentą, būtinas tinkamas PSO ir SSO bendradarbiavimas.

Pakeitimas 1074
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Institucijas, toliau vadinamas 
„sprendimus priimančiomis 
institucijomis“ sudaro Energetikos 
infrastruktūros tarybos, valstybių narių, 
susijusių vietos valdžios institucijų ir 
Komisijos atstovai.

Or. en

Pakeitimas 1075
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Institucijas, toliau vadinamas 
„sprendimus priimančiomis 
institucijomis“ sudaro Energetikos 
infrastruktūros tarybos, valstybių narių ir 
Komisijos atstovai. Komisija ją įsteigia iki 
[įsigaliojimo], pateikdama šiame 
reglamente išsamiai išdėstytą 
suinteresuotųjų subjektų ir veiklos rūšių 
sąrašą, taip pat sprendimų priėmimo 
procesą.

Or. en

Pakeitimas 1076
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4) Kiekviena grupė pakviečia 
projekto, kuris gali būti atrinktas bendro 
intereso projektu, rengėjus, taip pat 
nacionalinių administracijų, reguliavimo 
institucijų ir PSO atstovus iš trečiųjų 
valstybių, kai tai tinkama siekiant 
įgyvendinti I priede nustatytą atitinkamą 
prioritetą. Sprendimas pakviesti trečiųjų 
valstybių atstovus grindžiamas konsensusu.

4) Kiekviena grupė pakviečia 
projekto, kuris gali būti atrinktas bendro 
intereso projektu, rengėjus, taip pat 
nacionalinių administracijų, reguliavimo 
institucijų, vietos valdžios institucijų ir 
pilietinės visuomenės atstovus iš trečiųjų 
valstybių, kai tai tinkama siekiant 
įgyvendinti I priede nustatytą atitinkamą 
prioritetą. Sprendimas pakviesti trečiųjų 
valstybių atstovus grindžiamas konsensusu.

Or. en

Pakeitimas 1077
Tiemo Wölken, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César 
Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Kiekviena grupė prireikus kviečia 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas 
ir, kai manoma, kad tai tikslinga, tiesiogiai 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
gamintojus, skirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus, vartotojus ir aplinkos 
apsaugos organizacijas. Jeigu to reikia, 
kad įvykdytų savo užduotis, grupė gali 
organizuoti svarstymus ar konsultacijas.

5) Kiekviena grupė prireikus kviečia 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas 
ir, kai manoma, kad tai tikslinga, tiesiogiai 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
gamintojus, skirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus, vartotojus ir aplinkos 
apsaugos organizacijas. Grupė taip pat 
organizuoja viešas konsultacijas ir 
praneša, kaip buvo atsižvelgta į pateiktas 
nuomones keičiant siūlomus projektus 
arba pagrindžiant, kodėl į tas nuomones 
nebuvo atsižvelgta, ir dėl kurių imtasi 
priemonių, siekiant užtikrinti, kad vietos 
veikėjams būtų pranešta apie viešas 
konsultacijas ir jiems būtų suteikta 
galimybė jose dalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 1078
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Kiekviena grupė prireikus kviečia 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas 
ir, kai manoma, kad tai tikslinga, tiesiogiai 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
gamintojus, skirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus, vartotojus ir aplinkos 
apsaugos organizacijas. Jeigu to reikia, kad 
įvykdytų savo užduotis, grupė gali 
organizuoti svarstymus ar konsultacijas.

5) Kiekviena grupė prireikus kviečia 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas 
ir, kai manoma, kad tai tikslinga, tiesiogiai 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
gamintojus, skirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus, vartotojus ir aplinkos 
apsaugos organizacijas. Kiekviena grupė, 
prieš parengdama regioninio sąrašo 
projektą ir kai vis dar įmanomos visos 
galimybės, organizuoja viešas 
konsultacijas dėl regioninio sąrašo. 
Rengiant šį sąrašą atsižvelgiama į 
konsultacijose pateiktas nuomones. 
Grupės skelbia ataskaitą, kurioje 
apibendrina pateiktas nuomones, tai, kaip 
į jas atsižvelgta, ir pagrindžiama, kodėl 
nebuvo atsižvelgtą į kurią nors iš 
nuomonių. Jeigu to reikia, kad įvykdytų 
savo užduotis ir užtikrintų veiksmingą 
vietos veikėjų viešą dalyvavimą, grupė taip 
pat gali organizuoti kitus svarstymus ar 
konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 1079
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Kiekviena grupė prireikus kviečia 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas 
ir, kai manoma, kad tai tikslinga, tiesiogiai 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
gamintojus, skirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus, vartotojus ir aplinkos 
apsaugos organizacijas. Jeigu to reikia, kad 

5) Kiekviena grupė prireikus kviečia 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas 
ir, kai manoma, kad tai tikslinga, tiesiogiai 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
gamintojus, skirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus, vartotojus ir aplinkos 
apsaugos organizacijas, taip pat vietos 
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įvykdytų savo užduotis, grupė gali 
organizuoti svarstymus ar konsultacijas.

gyventojų asociacijų atstovus. Jeigu to 
reikia, kad įvykdytų savo užduotis, grupė 
gali organizuoti svarstymus ar 
konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 1080
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Kiekviena grupė prireikus kviečia 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas 
ir, kai manoma, kad tai tikslinga, tiesiogiai 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
gamintojus, skirstymo sistemos 
operatorius, tiekėjus, vartotojus ir aplinkos 
apsaugos organizacijas. Jeigu to reikia, kad 
įvykdytų savo užduotis, grupė gali 
organizuoti svarstymus ar konsultacijas.

5) Kiekviena grupė prireikus kviečia 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams atstovaujančias organizacijas 
ir, kai manoma, kad tai tikslinga, tiesiogiai 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
gamintojus, nepriklausomus ekspertus, 
skirstymo sistemos operatorius, tiekėjus, 
vartotojus ir aplinkos apsaugos 
organizacijas. Jeigu to reikia, kad įvykdytų 
savo užduotis, grupė gali organizuoti 
svarstymus ar konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 1081
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1082
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6) Kalbant apie grupių posėdžius, 
Komisija suinteresuotiesiems subjektams 
prieinamoje platformoje skelbia vidaus 
taisykles, atnaujintą organizacijų narių 
sąrašą, reguliariai atnaujinamą informaciją 
apie darbo eigą, posėdžių darbotvarkes ir 
posėdžių protokolus. Kiekvieno posėdžio 
dalyvių sąrašai, posėdžių darbotvarkės ir 
protokolai yra rengiami ir skelbiami 
viešai. Grupių sprendimus priimančių 
organų svarstymai ir projektų eiliškumas 
pagal 4 straipsnio 5 dalį yra fiksuojami 
posėdžių protokoluose ir skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 1083
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

priimančių organų svarstymai ir projektų 
eiliškumas pagal 4 straipsnio 5 dalį yra 
fiksuojami posėdžių protokoluose ir 
skelbiami viešai visiems 
suinteresuotiesiems subjektams 
prieinamoje platformoje.

Or. en

Pakeitimas 1084
Karin Karlsbro, Martin Hojsík

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1085
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) Komisija, Agentūra ir grupės siekia 
nuoseklumo tarp skirtingų grupių. Tuo 
tikslu Komisija ir Agentūra prireikus 
užtikrina, kad atitinkamos grupės keistųsi 
informacija apie visą tarpregioninės 
svarbos darbą.

7) Komisija, Agentūra, EIT ir grupės 
siekia nuoseklumo tarp skirtingų grupių. 
Tuo tikslu Komisija ir Agentūra prireikus 
užtikrina, kad atitinkamos grupės keistųsi 
informacija apie visą tarpregioninės 
svarbos darbą.
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Or. en

Pakeitimas 1086
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1087
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1088
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1089
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriami siūlomi bendro intereso 
elektros energijos perdavimo ir kaupimo 
projektai yra įtraukti į naujausią turimą 
elektros energijos sektoriaus visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (ES) 
2019/943 30 straipsnį parengė ENTSO-E. 
II priedo 1 punkto e papunktyje 
nurodytoms kategorijoms priskiriami 
siūlomi bendro intereso elektros energijos 
perdavimo ir kaupimo projektai yra 
projektai, kurie yra pagrįsti 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytu integruoto jūros jėgainių 
tinklo plėtros planu ir yra su juo 
suderinami.

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

Or. en

Pakeitimas 1090
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Nuo 2024 m. sausio 1 d. II priedo 
3 punkte nurodytoms kategorijoms 
priskiriami siūlomi bendro intereso 

Išbraukta.
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vandenilio projektai yra įtraukti į 
naujausią turimą dujų sektoriaus visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planą, kurį pagal Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 8 straipsnį parengė ENTSO-
G.

Or. en

Pakeitimas 1091
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4) Nuo 2024 m. sausio 1 d. II priedo 3 
punkte nurodytoms kategorijoms 
priskiriami siūlomi bendro intereso 
vandenilio projektai yra įtraukti į naujausią 
turimą visos Sąjungos dešimties metų 
tinklo plėtros planą, kurį pagal šio 
reglamento 12 straipsnį parengė Agentūra.

Or. en

Pakeitimas 1092
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4) Nuo 2024 m. sausio 1 d. II priedo 3 
punkte nurodytoms kategorijoms 
priskiriami siūlomi bendro intereso 
vandenilio projektai yra įtraukti į naujausią 
turimą dujų sektoriaus visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planą, kurį 
pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 
straipsnį, dalyvaujant vandenilio projektų 
rengėjams, su jais glaudžiai 
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bendradarbiaudamas ir pagal į 
Reglamento (ES) 2019/942 4 straipsnio 3 
dalies b punkte nurodytą Agentūros 
nuomonę parengė ENTSO-G.

Or. en

Pakeitimas 1093
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1094
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5) Ne vėliau kaip 2022 m. birželio 
30 d. ir vėliau dėl kiekvieno visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros plano 
Agentūra paskelbia atnaujintas gaires dėl 
projektų įtraukimo į 3 ir 4 punktuose 
nurodytus atitinkamus visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planus, kad 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir 
proceso skaidrumas. Visų projektų, 
įtrauktų į tuo metu galiojantį Sąjungos 
bendro intereso projektų sąrašą, atveju 
gairėse apibrėžiamas supaprastintas 
duomenų teikimo visos Sąjungos dešimties 
metų tinklo plėtros planams procesas, 
atsižvelgiant į dokumentus ir duomenis, 
jau pateiktus per ankstesnius visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
plano procesus, jeigu juose pateikta 
informacija tebegalioja.

Or. en

Pakeitimas 1095
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

įtraukiant juos į tuos planus, kuriuose 
atsižvelgiama į dokumentus ir duomenis, 
jau pateiktus per ankstesnius visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
plano procesus, jeigu juose pateikta 
informacija tebegalioja.

Or. en

Pakeitimas 1096
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Agentūra konsultuojasi su Komisija ir EIT 
dėl gairių dėl projektų įtraukimo į visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planus projektų ir tinkamai atsižvelgia į 
Komisijos ir EIT rekomendacijas prieš 
paskelbdami galutines gaires.

Or. en

Pakeitimas 1097
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1098
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1099
Tiemo Wölken, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1100



AM\1230651LT.docx 171/223 PE692.695v01-00

LT

Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1101
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Grupė susitinka, kad išanalizuotų ir 
suklasifikuotų siūlomus projektus, 
atsižvelgdama į reguliavimo institucijų 
vertinimą arba į Komisijos vertinimą dėl 
projektų, kurie nepriklauso nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijai.

11) Grupė susitinka, kad išanalizuotų ir 
suklasifikuotų siūlomus projektus, 
remdamasi skaidriu projektų vertinimu ir 
naudodama 4 straipsnyje nurodytus 
kriterijus, atsižvelgdama į reguliavimo 
institucijų vertinimą arba į Komisijos 
vertinimą dėl projektų, kurie nepriklauso 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
kompetencijai.

Or. en

Pakeitimas 1102
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
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III priedo 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1103
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1104
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Martin Hojsík, Ulrike Müller, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) Didelį tarpvalstybinį poveikį 
turintis arba didelio tarpvalstybinio 
atkartojamumo projektas yra valstybės 
narės teritorijoje įgyvendinamas projektas, 
atitinkantis šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 1105
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) įgyvendinant elektros energijos 
perdavimo projektą tinklo perdavimo 
pajėgumas arba komerciniams srautams 
skirtas pajėgumas prie tos valstybės narės 
sienos su viena ar keliomis kitomis 
valstybėmis narėmis padidėja, todėl 
tarpvalstybinio tinklo perdavimo 
pajėgumas prie tos valstybės narės sienos 
su viena ar keliomis kitomis valstybėmis 
narėmis arba to tarpvalstybinio tinklo 
perdavimo pajėgumas bet kurioje 
atitinkamoje to paties perdavimo 
koridoriaus atrankinėje vietoje padidėja 
bent 100 megavatų, palyginti su padėtimi, 
kai projekto objektas nebuvo perduotas . 
Projekto rengėjas turėtų pateikti tokių 
reikalavimų apskaičiavimo metodiką 
atlikdamas specialų tyrimą, kurį turi 
patvirtinti atitinkami suinteresuotieji 
subjektai ir, visų pirma susiję PSO, 
ENTSO-E ir EK;

Or. en

Pakeitimas 1106
Danilo Oscar Lancini
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) įgyvendinant elektros energijos 
perdavimo projektą tinklo perdavimo 
pajėgumas arba komerciniams srautams 
skirtas pajėgumas prie tos valstybės narės 
sienos su viena ar keliomis kitomis 
valstybėmis narėmis padidėja, todėl 
tarpvalstybinio tinklo perdavimo 
pajėgumas prie tos valstybės narės sienos 
su viena ar keliomis kitomis valstybėmis 
narėmis padidėja bent 200 megavatų, 
palyginti su padėtimi, kai projekto objektas 
nebuvo perduotas eksploatuoti;

Or. en

Pakeitimas 1107
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) įgyvendinant elektros energijos 
perdavimo projektą tinklo perdavimo 
pajėgumas arba komerciniams srautams 
skirtas pajėgumas prie tos valstybės narės 
sienos su viena ar keliomis kitomis 
valstybėmis narėmis padidėja, todėl 
tarpvalstybinio tinklo perdavimo 
pajėgumas prie tos valstybės narės sienos 
su viena ar keliomis kitomis valstybėmis 
narėmis padidėja bent 500 megavatų, 
palyginti su padėtimi, kai projekto objektas 
nebuvo perduotas. Projekte centralizuoto 
šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoms 
naudojama vietoje pagaminta geoterminė 
ar kita atsinaujinančioji energija, kuri a) 
pakeičia oficialaus šilumos tiekimo 
išmetamą CO2 kiekį arba nacionalinį 
vidurkį sumažina 50 proc.; b) tiesiogiai 
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mažina į ES importuojamo kuro kiekį; c) 
mažina grėsmes tiekimo saugumui 
naudojant vietos energijos išteklius;

Or. en

Pakeitimas 1108
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1109
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įgyvendinant elektros energijos 
perdavimo projektą tinklo perdavimo 
pajėgumas arba komerciniams srautams 
skirtas pajėgumas prie tos valstybės narės 
sienos su viena ar keliomis kitomis 
valstybėmis narėmis padidėja, todėl 
tarpvalstybinio tinklo perdavimo 

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

perdavimo pajėgumas prie tos valstybės 
narės sienos su viena ar keliomis kitomis 
valstybėmis narėmis padidėja bent 500 
megavatų, palyginti su padėtimi, kai 
projekto objektas nebuvo perduotas 
eksploatuoti;

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 1110
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tinklo komponentų, kuriais 
prisidedama prie eksploatavimo saugumo 
arba aukštesnės įtampos kokybės, 
projektas yra skirtas aukštos ir vidutinės 
įtampos įrangai ir įrenginiams. Jame 
dalyvauja bent dviejų valstybių narių 
perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai arba tik skirstymo sistemų 
operatoriai. Projektai, kuriuose dalyvauja 
tik skirstymo sistemos operatoriai 
tiesiogiai nedalyvaujant perdavimo 
sistemos operatoriams, gali būti įtraukti 
tik padedant ketinimų rašto forma bent 
dviejų valstybių narių perdavimo sistemos 
operatoriams, kurie yra glaudžiai susiję 
su projektu. Projektas apima bent 50 000 
elektros energijos naudotojų, gamintojų, 
vartotojų ar gaminančių vartotojų ne 
mažiau kaip 300 GWh per metus, iš kurių 
bent 20 proc. gaunama iš kintamų 
atsinaujinančiųjų išteklių, naudojimo 
rajone;
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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 1111
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pažangiųjų elektros tinklų projektas 
yra skirtas aukštos ir vidutinės įtampos 
įrangai ir įrenginiams. Jame dalyvauja bent 
dviejų valstybių narių perdavimo sistemos 
operatoriai, perdavimo ir skirstymo sistemų 
operatoriai arba skirstymo sistemos 
operatoriai. Skirstymo sistemos operatoriai 
gali dalyvauti tik padedant bent dviejų 
valstybių narių perdavimo sistemos 
operatoriams, kurie yra glaudžiai susiję su 
projektu ir užtikrina sąveiką. Projektas 
apima bent 50 000 elektros energijos 
naudotojų, gamintojų, vartotojų ar 
gaminančių vartotojų ne mažiau kaip 300 
gigavatvalandžių per metus, iš kurių bent 
20 proc. gaunama iš kintamų 
atsinaujinančiųjų išteklių, naudojimo 
rajone;

c) pažangiųjų elektros tinklų projektas 
yra skirtas aukštos, vidutinės ir žemos 
įtampos įrangai ir įrenginiams. Jame 
dalyvauja bent dviejų valstybių narių 
perdavimo sistemos operatoriai, perdavimo 
ir skirstymo sistemų operatoriai arba tik 
skirstymo sistemos operatoriai. Projektai, 
kuriuose dalyvauja tik skirstymo sistemos 
operatoriai tiesiogiai nedalyvaujant 
perdavimo sistemos operatoriams, gali 
būti įtraukti tik padedant ketinimų rašto 
forma bent dviejų valstybių narių 
perdavimo sistemos operatoriams, kurie 
yra glaudžiai susiję su projektu. Projektas 
apima bent 50 000 elektros energijos 
naudotojų, gamintojų, vartotojų ar 
gaminančių vartotojų ne mažiau kaip 300 
gigavatvalandžių per metus, iš kurių bent 
20 proc. gaunama iš kintamų 
atsinaujinančiųjų išteklių, naudojimo 
rajone;

Or. en

Pakeitimas 1112
Sunčana Glavak
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1113
Danilo Oscar Lancini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vandenilio perdavimo projektas 
suteikia galimybę skirstyti vandenilį 
galutiniams naudotojams ir sujungti 
vandenilio gamybos įrenginius 
decentralizuotu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 1114
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1115
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 1116
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) elektrolizerių projektas, kurį 
sudaro atskiras elektrolizeris arba 
elektrolizerių grupė, suteikia tiesioginės 
arba netiesioginės naudos bent dviem 
valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 1117
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1118
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1119
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto g papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) šildymo ir vėsumos tinklų projekte 
centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo 
sistemoms naudojami vietos mastu 
pagamintos geoterminės, saulės šilumos 
ar šilumos siurbliai, kurie a) pakeičia 
oficialaus šilumos tiekimo išmetamą CO2 
kiekį arba nacionalinį vidurkį sumažina 
50 proc.; arba b) didina tiekimo saugumą 
naudojant vietos energijos išteklius ir gali 
tiesiogiai paskatinti į Sąjungą 
importuojamo kuro kiekio mažinimą.

Or. en

Pakeitimas 1120
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų 
projekte išvengiama tarpvalstybinių 
infrastruktūros investicijų atitinkamoje 
valstybėje narėje ir užtikrinami dideli 
šilumos ir vėsumos tiekimo pajėgumai.

Or. en

Pakeitimas 1121
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto g papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų 
projekte išvengiama tarpvalstybinių 
infrastruktūros investicijų atitinkamoje 
valstybėje narėje, sumažinamas kuro 
importas į Sąjungą ir užtikrinami dideli 
šilumos ir vėsumos tiekimo pajėgumai.

Or. en

Pakeitimas 1122
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) pažangiųjų dujų tinklų projekte 
pakankamu mastu įsitikinama, kad 
projektas yra esminė prioritetinio 
koridoriaus arba teminės srities dalis. 
Skirstymo sistemos operatoriai gali 
dalyvauti tik padedant bent dviejų 
valstybių narių perdavimo sistemos 
operatoriams, kurie yra glaudžiai susiję su 
projektu ir užtikrina sąveiką.

Or. en

Pakeitimas 1123
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

dalyvauja perdavimo sistemos operatoriai, 
perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai 
arba tik skirstymo sistemos operatoriai iš 
bent dviejų valstybių narių. Projektai, 
kuriuose dalyvauja tik skirstymo sistemos 
operatoriai tiesiogiai nedalyvaujant 
perdavimo sistemos operatoriams, gali 
būti įtraukti tik padedant ketinimų rašto 
forma bent dviejų valstybių narių 
perdavimo sistemos operatoriams, kurie 
yra glaudžiai susiję su projektu.

Or. en

Pagrindimas

Kad reglamentas būtų sėkmingas, būtinas tinkamas PSO ir SSO bendradarbiavimas.

Pakeitimas 1124
Anna Zalewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) jūros atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos perdavimo projektu 
siekiama perduoti elektros energiją iš 
jūros elektros energijos gamybos 
įrenginių, kurių pajėgumas yra bent 
[500] MW, ir sudaromos galimybės 
perduoti elektros energiją į konkrečios 
valstybės narės sausumos tinklą, 
padidinant vidaus rinkoje siūlomos 
atsinaujinančiųjų išteklių elektros 
energijos kiekį;

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į elektros energijos perdavimo infrastruktūros, jungiančios 
jūros vėjo elektrinių parkus su vienos valstybės narės energijos sistema, plėtrą, sukuriant 
reikšmingą tarpvalstybinį poveikį dėl didesnio atsinaujinančių išteklių elektros energijos 
kiekio vidaus rinkoje.
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Pakeitimas 1125
Nikolaj Villumsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų 
projekte išvengiama tarpvalstybinių 
infrastruktūros investicijų atitinkamoje 
valstybėje narėje ir užtikrinami dideli 
šilumos ir vėsumos tiekimo pajėgumai.

Or. en

Pakeitimas 1126
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Irena Joveva

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) centralizuoto šilumos ir vėsumos 
tiekimo projekte numatytas bent 1 000 
megavatų šilumos gamybos pajėgumas 
arba 100 megavatų vėsumos gamybos

Or. en

Pakeitimas 1127
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Didelį tarpvalstybinį poveikį 
turintis abipusio intereso projektas yra 
projektas, atitinkantis šias sąlygas:

2) Abipusio intereso įtraukimas į 
persvarstytą reglamentą dar pagerins 
jungtis su trečiosiomis šalimis ir išplės ES 
reguliavimo sistemos taikymo sritį į ją 
įtraukiant trečiąsias šalis, visų pirma 
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kalbant apie neseniai paskelbtą Europos 
Komisijos komunikatą dėl ekonomikos ir 
investicijų plano ir tai, kad joje 
daugiausia dėmesio skiriama 
investicijoms į švarią energiją Vakarų 
Balkanų šalyse. Didelį tarpvalstybinį 
poveikį turintis abipusio intereso projektas 
yra projektas, atitinkantis šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 1128
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) II priedo 1 punkto a ir e 
papunkčiuose nurodytai kategorijai 
priskiriamų abipusio intereso projektų 
atveju projektu padidinamas tinklo 
perdavimo pajėgumas arba komerciniams 
srautams skirti pajėgumai prie tos valstybės 
narės sienos su viena ar daugiau trečiųjų 
valstybių ir pagal 4 straipsnio 3 dalyje 
išvardytus konkrečius kriterijus suteikiama 
daug naudos bent dviem valstybėms 
narėms. Naudos valstybėms narėms 
apskaičiavimą atlieka ir skelbia ENTSO-E 
pagal visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planą;

a) II priedo 1 punkto a ir e 
papunkčiuose nurodytai kategorijai 
priskiriamų abipusio intereso projektų 
atveju projektu padidinamas tinklo 
perdavimo pajėgumas arba komerciniams 
srautams skirti pajėgumai prie tos valstybės 
narės sienos su viena ar daugiau trečiųjų 
valstybių ir pagal 4 straipsnio 3 dalyje 
išvardytus konkrečius kriterijus suteikiama 
daug naudos bent dviem valstybėms 
narėms ir trečiosioms šalims. Naudos 
valstybėms narėms apskaičiavimą atlieka ir 
skelbia Agentūra pagal visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planą;

Or. en

Pakeitimas 1129
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) II priedo 1 punkto a ir e 
papunkčiuose nurodytai kategorijai 
priskiriamų abipusio intereso projektų 
atveju projektu padidinamas tinklo 
perdavimo pajėgumas arba komerciniams 
srautams skirti pajėgumai prie tos valstybės 
narės sienos su viena ar daugiau trečiųjų 
valstybių ir pagal 4 straipsnio 3 dalyje 
išvardytus konkrečius kriterijus suteikiama 
daug naudos bent dviem valstybėms 
narėms. Naudos valstybėms narėms 
apskaičiavimą atlieka ir skelbia ENTSO-E 
pagal visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planą;

a) II priedo 1 punkto a ir e 
papunkčiuose nurodytai kategorijai 
priskiriamų abipusio intereso projektų 
atveju projektu padidinamas arba 
užtikrinamas išlaikytas tinklo perdavimo 
pajėgumas arba komerciniams srautams 
skirti pajėgumai prie tos valstybės narės 
sienos su viena ar daugiau trečiųjų 
valstybių ir pagal 4 straipsnio 3 dalyje 
išvardytus konkrečius kriterijus suteikiama 
daug naudos bent dviem valstybėms 
narėms. Naudos valstybėms narėms 
apskaičiavimą atlieka ir skelbia ENTSO-E 
pagal visos Sąjungos dešimties metų tinklo 
plėtros planą;

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 1130
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) II priedo 3 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų abipusio intereso 
projektų atveju iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminto vandenilio projektas 
suteikia galimybę perduoti vandenilį per 
valstybės narės sieną su viena ar daugiau 
trečiųjų valstybių ir pagal 4 straipsnio 3 
dalyje išvardytus konkrečius kriterijus 
suteikia daug naudos bent dviem 
valstybėms narėms ir trečiosioms šalims, 
kartu nekenkiant jų priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimui. Naudos 
valstybėms narėms apskaičiavimą atlieka ir 
skelbia Agentūra pagal visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planą;
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Or. en

Pakeitimas 1131
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) II priedo 5 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų abipusio intereso 
projektų atveju projektas gali būti 
naudojamas antropogeniniam anglies 
dioksidui transportuoti bent dviejose 
valstybėse narėse ir trečiojoje valstybėje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1132
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) II priedo 5 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų abipusio intereso 
projektų atveju projektas gali būti 
naudojamas antropogeniniam anglies 
dioksidui transportuoti bent dviejose 
valstybėse narėse ir trečiojoje valstybėje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1133
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) II priedo 5 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų abipusio intereso 
projektų atveju projektas gali būti 
naudojamas antropogeniniam anglies 
dioksidui transportuoti bent dviejose 
valstybėse narėse ir trečiojoje valstybėje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1134
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) II priedo 1 punkto a, b, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų projektų atveju 4 straipsnyje 
išvardyti kriterijai vertinami taip:

3) II priedo 1 punkto a, b, ba, c ir e 
papunkčiuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriamų projektų atveju 4 straipsnyje 
išvardyti kriterijai vertinami taip:

Or. en

Pakeitimas 1135
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto a punkto i dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tarpvalstybinių projektų atveju 
apskaičiuojant poveikį tinklo perdavimo 
pajėgumui abiem elektros energijos srauto 
kryptimis, matuojamą pagal galios kiekį 
(megavatais) ir jų indėlį siekiant ne mažiau 
kaip 15 proc. jungčių lygio tikslo, projektų, 
turinčių didelį tarpvalstybinį poveikį, 
atveju – poveikį tinklo perdavimo 
pajėgumams pasienyje tarp atitinkamų 
valstybių narių, tarp atitinkamų valstybių 
narių ir trečiųjų valstybių arba atitinkamose 
valstybėse narėse, taip pat poveikį 

i) tarpvalstybinių ir reinvestavimo 
projektų atveju apskaičiuojant poveikį 
tinklo perdavimo pajėgumui abiem elektros 
energijos srauto kryptimis, matuojamą 
pagal galios kiekį (megavatais) ir jų indėlį 
siekiant ne mažiau kaip 15 proc. jungčių 
lygio tikslo, projektų, turinčių didelį 
tarpvalstybinį poveikį, atveju – poveikį 
tinklo perdavimo pajėgumams pasienyje 
tarp atitinkamų valstybių narių, tarp 
atitinkamų valstybių narių ir trečiųjų 
valstybių arba atitinkamose valstybėse 
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paklausos ir pasiūlos subalansavimui ir 
tinklo veiklai atitinkamose valstybėse 
narėse;

narėse, taip pat poveikį paklausos ir 
pasiūlos subalansavimui ir tinklo veiklai 
atitinkamose valstybėse narėse;

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 1136
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto a papunkčio ii a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) indėlis mažinant išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 1137
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tvarumo lygis vertinamas kaip 
sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis;

Or. en

Pakeitimas 1138
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
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IV priedo 3 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamybos perdavimas 
pagrindiniams vartojimo centrams ir 
kaupimo objektams, kiekybiškai 
vertinamas pagal naujausią turimą elektros 
energijos sektoriaus visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros planą, visų 
pirma:

b) anglies dioksido neišskiriančios 
energijos gamybos perdavimas ir 
skirstymas pagrindiniams vartojimo 
centrams ir kaupimo objektams, 
kiekybiškai vertinamas pagal naujausią 
turimą elektros energijos sektoriaus visos 
Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros 
planą, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 1139
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto b papunkčio i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

_________________ _________________
62 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 

62 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir 
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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).

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. en

Pakeitimas 1140
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena Joveva, Asger 
Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto b papunkčio ii dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) arba elektros energijos kaupimo 
atveju – palyginant naujus projekto 
pajėgumus su visu esamu tos pačios 
kaupimo technologijos pajėgumu V priede 
apibrėžtame analizės rajone;

ii) arba energijos kaupimo atveju – 
palyginant projekto pajėgumus su visu 
esamu tos pačios kaupimo technologijos 
pajėgumu V priede apibrėžtame analizės 
rajone;

Or. en

Pagrindimas

Investuojant į Europos perdavimo sistemą turėtų padidėti rinkos integracija ir tinklų 
sujungiamumas, tačiau reinvesticijos taip pat reikalingos dabartinėje infrastruktūroje, 
siekiant užtikrinti išlaikytas veiklos sąlygas ir integracijos lygį.

Pakeitimas 1141
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto b papunkčio ii dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) arba elektros energijos kaupimo 
atveju – palyginant naujus projekto 
pajėgumus su visu esamu tos pačios 
kaupimo technologijos pajėgumu V priede 

ii) arba energijos kaupimo atveju – 
palyginant naujus projekto pajėgumus su 
visu esamu tos pačios kaupimo 
technologijos pajėgumu V priede 
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apibrėžtame analizės rajone; apibrėžtame analizės rajone;

Or. en

Pakeitimas 1142
Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiekimo saugumas, sąveikumas ir 
saugus sistemos eksploatavimas vertinami 
pagal naujausiame prieinamame elektros 
energijos sektoriaus visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros plane pateiktą 
analizę, visų pirma įvertinant projekto 
poveikį numatomam apkrovos netekimui V 
priede apibrėžtame analizės rajone, kiek tai 
susiję su gamybos ir perdavimo 
adekvatumu tipinių apkrovos laikotarpių 
atžvilgiu, atsižvelgiant į numatomus su 
klimatu susijusių ekstremalių oro sąlygų 
pokyčius ir jų poveikį infrastruktūros 
atsparumui. Jei taikoma, matuojamas 
projekto poveikis nepriklausomai ir 
patikimai sistemos veikimo kontrolei ir 
paslaugoms.

c) tiekimo saugumas, sąveikumas ir 
saugus sistemos eksploatavimas vertinami 
pagal naujausiame prieinamame elektros 
energijos sektoriaus visos Sąjungos 
dešimties metų tinklo plėtros plane pateiktą 
analizę, visų pirma įvertinant projekto 
poveikį numatomam apkrovos netekimui 
V priede apibrėžtame analizės rajone, kiek 
tai susiję su gamybos ir perdavimo 
adekvatumu tipinių apkrovos laikotarpių 
atžvilgiu, atsižvelgiant į numatomus su 
klimatu susijusių ekstremalių oro sąlygų 
pokyčius ir jų poveikį infrastruktūros 
atsparumui, į numatomus šios srities 
ekonominio ir socialinio vystymosi 
pokyčius, taip pat į numatomą reikšmingą 
elektros energijos paklausos didėjimą 
transporto sektoriuje, visų pirma elektra 
varomoms transporto priemonėms prie 
greitkelių ir miestų teritorijose. Jei 
taikoma, matuojamas projekto poveikis 
nepriklausomai ir patikimai sistemos 
veikimo kontrolei ir paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 1143
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, Claudia Gamon, Andreas Glück, Irena 
Joveva, Asger Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) II priedo 1 punkto d papunktyje 
nurodytai kategorijai priskiriamų projektų 
atveju 4 straipsnyje išvardyti kriterijai 
vertinami taip:

4) II priedo 1 punkto d papunktyje ir 
ea papunktyje (naujame) nurodytai 
kategorijai priskiriamų projektų atveju 4 
straipsnyje išvardyti kriterijai vertinami 
taip:

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 1144
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) II priedo 3 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamo vandenilio atveju 4 
straipsnyje išvardyti kriterijai vertinami 
taip:

5) II priedo 3 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamo iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminto 
vandenilio atveju 4 straipsnyje išvardyti 
kriterijai vertinami taip:

Or. en

Pakeitimas 1145
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarumas vertinamas kaip projekto 
indėlis į: išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą įvairiose 

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

i) per visą gyvavimo ciklą išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą, kuris yra didesnis nei kiekis, 
kurį būtų galima sumažinti naudojant 
alternatyvas, susijusias su energijos 
vartojimo efektyvumu ir tiesioginiu 
atsinaujinančiosios energijos naudojimu, 
galutinio vartojimo srityse;

ii) visos sistemos išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
atsižvelgiant, inter alia, į projekto indėlį į 
papildomą elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
elektrolizės reikmėms ir į sumažintą 
išmetamųjų teršalų kiekį, gautą pereinant 
nuo iškastinio kuro prie vandenilio 
gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių;
iii) lankstumą ir sezoninio kaupimo 
galimybes gaminant elektros energiją iš 
atsinaujinančiųjų išteklių;

iv) atitiktį 7a punkte nustatytiems 
kriterijams;

Or. en

Pakeitimas 1146
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarumas vertinamas kaip projekto 
indėlis į: išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą įvairiose 
galutinio vartojimo srityse, pvz., pramonės 
ar transporto sektoriuose; lankstumą ir 
sezoninio kaupimo galimybes gaminant 

a) tvarumas vertinamas kaip projekto 
indėlis į: per visą gyvavimo ciklą išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą, kuris viršija sumažintą teršalų 
kiekį, pasiektą naudojant alternatyvas, 
susijusias su energijos vartojimo 
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elektros energiją iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; arba iš atsinaujinančiųjų išteklių 
gaunamo vandenilio integravimą;

efektyvumu ir tiesioginiu 
atsinaujinančiosios energijos vartojimu, 
galutinio vartojimo srityse; lankstumą ir 
sezoninio kaupimo galimybes gaminant 
elektros energiją iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; arba iš atsinaujinančiųjų išteklių 
gaunamo vandenilio integravimą;

Or. en

Pakeitimas 1147
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tvarumas vertinamas kaip projekto 
indėlis į: tiesioginį ar netiesioginį 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimą įvairiose sektorių, 
kuriuose jį sunku mažinti, srityse, pvz., 
šildymo, vėsinimo ar transporto 
sektoriuose; lankstumą ir sezoninio 
kaupimo galimybes gaminant elektros 
energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių; arba 
iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamo 
vandenilio integravimą į sunkiau taršą 
mažinančius sektorius;

Or. en

Pakeitimas 1148
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarumas vertinamas kaip projekto 
indėlis į: išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą įvairiose 
galutinio vartojimo srityse, pvz., pramonės 

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

ar transporto sektoriuose; lankstumą ir 
sezoninio kaupimo galimybes gaminant 
elektros energiją iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; arba vandenilio integravimą;

Or. pl

Pakeitimas 1149
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1150
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

elektros energiją iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; arba iš atsinaujinančiųjų išteklių 
gaunamo vandenilio integravimą;

Or. en

Pakeitimas 1151
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1152
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rinkos integracija ir sąveikumas 
vertinami apskaičiuojant projekto 
pridėtinę vertę integruojant rinkos sritis, 
siekiant kainų konvergencijos ir bendro 
sistemos lankstumo;

b) rinkos integracija ir sąveikumas 
vertinami pagal žymų esamų 
tarpvalstybinio vandenilio transportavimo 
pajėgumų padidėjimą dviejų valstybių 
narių pasienyje, palyginti su padėtimi 
prieš perduodant projekto objektą 
eksploatuoti;

Or. en
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Pakeitimas 1153
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rinkos integracija ir sąveikumas 
vertinami apskaičiuojant projekto 
pridėtinę vertę integruojant rinkos sritis, 
siekiant kainų konvergencijos ir bendro 
sistemos lankstumo;

b) rinkos integracija ir sąveikumas 
vertinami pagal žymų esamų 
tarpvalstybinio vandenilio transportavimo 
pajėgumų padidėjimą dviejų valstybių 
narių pasienyje, palyginti su padėtimi 
prieš perduodant projekto objektą 
eksploatuoti;

Or. en

Pakeitimas 1154
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rinkos integracija ir sąveikumas 
vertinami apskaičiuojant projekto pridėtinę 
vertę integruojant rinkos sritis, siekiant 
kainų konvergencijos ir bendro sistemos 
lankstumo;

b) sistemos integracija, rinkos 
integracija ir sąveikumas vertinami 
apskaičiuojant projekto pridėtinę vertę 
integruojant rinkos sritis, siekiant kainų 
konvergencijos ir bendro sistemos 
lankstumo;

Or. en

Pakeitimas 1155
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) tiekimo saugumas ir lankstumas 
vertinami apskaičiuojant projekto 
papildomą vertę siekiant vandenilio 
tiekimo atsparumo, įvairovės ir 
lankstumo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1156
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiekimo saugumas ir lankstumas 
vertinami apskaičiuojant projekto 
papildomą vertę siekiant vandenilio 
tiekimo atsparumo, įvairovės ir lankstumo;

c) tiekimo saugumas ir lankstumas 
vertinami apskaičiuojant projekto 
papildomą vertę siekiant vandenilio iš 
atsinaujinančių energijos išteklių tiekimo 
atsparumo ir lankstumo;

Or. en

Pakeitimas 1157
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiekimo saugumas ir lankstumas 
vertinami apskaičiuojant projekto 
papildomą vertę siekiant vandenilio 
tiekimo atsparumo, įvairovės ir lankstumo;

c) tiekimo saugumas ir lankstumas 
vertinami apskaičiuojant projekto 
papildomą vertę siekiant vandenilio 
tiekimo atsparumo ir lankstumo;

Or. en

Pakeitimas 1158
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) II priedo 2 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų pažangiųjų dujų 
tinklų projektų atveju 4 straipsnyje 
išvardyti kriterijai vertinami taip:

Išbraukta.

a) tvarumo lygis vertinamas įvertinant į 
dujų tinklą integruotų atsinaujinančiųjų 
ir mažo anglies dioksido kiekio dujų dalį, 
susijusį išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą 
siekiant mažinti bendrą sistemos 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir 
tinkamai nustatant nuotėkį;
b) tiekimo kokybė ir saugumas vertinami 
įvertinant patikimai prieinamos dujų 
pasiūlos ir didžiausios paklausos santykį, 
importo, kurį pakeitė vietinės 
atsinaujinančiosios ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujos, dalį, sistemos 
eksploatavimo stabilumą, pertrūkių 
trukmę ir dažnumą vienam vartotojui;
c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimas vertinamas 
įvertinant sutaupytas sąnaudas sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
šilumos ir elektros energijos sistema, 
transportu ir pramone.

Or. en

Pakeitimas 1159
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) II priedo 2 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų pažangiųjų dujų 
tinklų projektų atveju 4 straipsnyje 

Išbraukta.
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išvardyti kriterijai vertinami taip:
a) tvarumo lygis vertinamas įvertinant į 
dujų tinklą integruotų atsinaujinančiųjų 
ir mažo anglies dioksido kiekio dujų dalį, 
susijusį išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą 
siekiant mažinti bendrą sistemos 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir 
tinkamai nustatant nuotėkį;
b) tiekimo kokybė ir saugumas vertinami 
įvertinant patikimai prieinamos dujų 
pasiūlos ir didžiausios paklausos santykį, 
importo, kurį pakeitė vietinės 
atsinaujinančiosios ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujos, dalį, sistemos 
eksploatavimo stabilumą, pertrūkių 
trukmę ir dažnumą vienam vartotojui;
c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimas vertinamas 
įvertinant sutaupytas sąnaudas sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
šilumos ir elektros energijos sistema, 
transportu ir pramone.

Or. en

Pakeitimas 1160
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) II priedo 2 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų pažangiųjų dujų 
tinklų projektų atveju 4 straipsnyje 
išvardyti kriterijai vertinami taip:

Išbraukta.

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



PE692.695v01-00 202/223 AM\1230651LT.docx

LT

tinkamai nustatant nuotėkį;
b) tiekimo kokybė ir saugumas vertinami 
įvertinant patikimai prieinamos dujų 
pasiūlos ir didžiausios paklausos santykį, 
importo, kurį pakeitė vietinės 
atsinaujinančiosios ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujos, dalį, sistemos 
eksploatavimo stabilumą, pertrūkių 
trukmę ir dažnumą vienam vartotojui;
c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimas vertinamas 
įvertinant sutaupytas sąnaudas sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
šilumos ir elektros energijos sistema, 
transportu ir pramone.

Or. en

Pakeitimas 1161
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tvarumo lygis:

i) vertinamas apskaičiuojant dėl projekto į 
tinklą prijungtos ir integruotos šilumos ir 
vėsumos gamybos iš atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos, jūros vandens ir (arba) 
neišvengiamai sukuriamos perteklinės 
šilumos / vėsumos dalį; atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos atveju turi būti 
atliekamas planuojamos šių rūšių 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies 
atitinkamose valstybėse narėse 2030 m. 
palyginimas pagal nacionalinius 
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energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus, pateiktus pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/1999;
ii) vertinamas vertinant visos sistemos 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažinimą, atsižvelgiant į 
galimybę, inter alia, pereiti nuo iškastiniu 
kuru grindžiamos prie atsinaujinančiųjų 
išteklių energija grindžiamos gamybos 
esamuose tinkluose ir didesnio tinklo 
efektyvumo;

iii) vertinamas vertinant atitiktį 7a punkte 
(naujame) nustatytiems kriterijams;

Or. en

Pakeitimas 1162
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tvarumo lygis vertinamas įvertinant 
susijusį išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą 
siekiant mažinti bendrą sistemos 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir 
tinkamai nustatant nuotėkį;

Or. en

Pakeitimas 1163
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto a papunktis

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

a) tvarumo lygis vertinamas įvertinant 
į dujų tinklą integruotų atsinaujinančiųjų ir 
mažo anglies dioksido kiekio dujų dalį, 
susijusį išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą ir 
tinkamą nuotėkio nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 1164
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 1165
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tiekimo kokybė ir saugumas 
vertinami įvertinant patikimai prieinamos 
dujų pasiūlos ir didžiausios paklausos 
santykį, importo, kurį pakeitė vietinės 
atsinaujinančiosios ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujos, dalį, sistemos 

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

sistemos eksploatavimo stabilumą, be kita 
ko, vertinant, kaip išvengta elektros 
energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ribojimo, ir pertrūkių trukmę ir 
dažnumą vienam vartotojui;

Or. pl

Pagrindimas

Pažangiųjų dujų tinklų sąvoka reiškia ir tai, kad jie veikia kaip atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių saugykla. Todėl siūloma vertinti pažangiųjų tinklų kategorijoje BIP statuso 
siekiančius projektus ir pagal išvengto elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ribojimo kriterijų. Be to, nereikėtų vertinti vien tik pagal sutaupytas sąnaudas, turėtų 
būti taikoma platesnė koncepcija, pvz., atsižvelgiant į sumažėjusį ŠESD kiekį ir efektyvų 
energijos vartojimą.

Pakeitimas 1166
Tiemo Wölken, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, César Luena, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) tiekimo kokybė ir saugumas 
vertinami įvertinant patikimai prieinamos 
dujų pasiūlos ir didžiausios paklausos 
santykį, importo, kurį pakeitė vietinis iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagamintas 
vandenilis, dalį, sistemos eksploatavimo 
stabilumą, pertrūkių trukmę ir dažnumą 
vienam vartotojui;

Or. en

Pakeitimas 1167
Sunčana Glavak

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vertinami įvertinant patikimai prieinamos 
dujų pasiūlos ir didžiausios paklausos 
santykį, importo, kurį pakeitė vietinės 
atsinaujinančiosios ir mažo anglies 
dioksido kiekio dujos, dalį, sistemos 
eksploatavimo stabilumą, be kita ko, 
vertinant, kaip išvengta elektros energijos 
gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių 
ribojimo, ir pertrūkių trukmę ir dažnumą 
vienam vartotojui;

Or. en

Pakeitimas 1168
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1169
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) sąlygų teikti lankstumo paslaugas, 
pvz., reguliavimą apkrova ir saugojimą, 
sudarymas pažangios energetikos 
sektoriaus integracijos palengvinimu 
kuriant sąsajas su kitais energijos 
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transportu ir pramone. nešikliais ir sektoriais vertinamas 
įvertinant sutaupytas sąnaudas sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
šilumos ir elektros energijos sistema, 
transportu ir pramone.

Or. en

Pakeitimas 1170
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimas vertinamas 
įvertinant sutaupytas sąnaudas ir išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bei 
efektyvų energijos vartojimą sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
šilumos ir elektros energijos sistema, 
transportu, žemės ūkiu ir pramone.

Or. en

Pakeitimas 1171
Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimas vertinamas 
įvertinant sutaupytas sąnaudas ir 
sumažintą išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį bei efektyvų 
energijos vartojimą naudojantis sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
šilumos ir elektros energijos sistema, 
transportu ir pramone.
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Or. pl

Pagrindimas

Pažangiųjų dujų tinklų sąvoka reiškia ir tai, kad jie veikia kaip atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių saugykla. Todėl siūloma vertinti pažangiųjų tinklų kategorijoje BIP statuso 
siekiančius projektus ir pagal išvengto elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ribojimo kriterijų. Be to, nereikėtų vertinti vien tik pagal sutaupytas sąnaudas, turėtų 
būti taikoma platesnė koncepcija, pvz., atsižvelgiant į sumažėjusį ŠESD kiekį ir efektyvų 
energijos vartojimą.

Pakeitimas 1172
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) II priedo 2 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų šilumos ir 
vėsumos tiekimo projektų atveju 4 
straipsnyje išvardyti kriterijai vertinami 
taip:
a) tvarumo lygis vertinamas įvertinant į 
dujų tinklą integruotų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos dalį, susijusį išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą siekiant mažinti bendrą 
sistemos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro ir neišvengiamai sukuriamą 
perteklinę šilumą / vėsumą, vertinamą 
pagal projektą, taip pat atsižvelgiant į 7a 
punkte nustatytus kriterijus;
b) tiekimo kokybė ir saugumas 
vertinami įvertinant patikimai prieinamos 
pasiūlos ir paklausos santykį, 
importuojamos energijos, kurią pakeitė 
vietinės atsinaujinančiosios energijos ir 
neišvengiamai sukuriamos perteklinės 
šilumos ir vėsumos tiekimas, dalį, 
sistemos eksploatavimo stabilumą ir indėlį 
į šiluminės energijos saugojimą bei 
konversiją;
c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimas vertinamas 
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įvertinant sutaupytas sąnaudas sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
šilumos ir elektros energijos sistema, 
transportu ir pramone.

Or. en

Pakeitimas 1173
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) II priedo 2 a punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų centralizuoto 
šilumos ir vėsumos tiekimo projektų 
atveju 4 straipsnyje išvardyti kriterijai 
vertinami taip:
a) tvarumo lygis vertinamas įvertinant į 
dujų tinklą integruotų atsinaujinančiųjų 
dujų dalį, susijusį išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą siekiant mažinti bendrą 
sistemos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro;
b) tiekimo kokybė ir saugumas vertinami 
įvertinant patikimai prieinamos pasiūlos 
ir paklausos santykį, iškastiniu kuru 
grindžiamos energijos, kurią pakeitė 
vietinės atsinaujinančiosios ir atliekinės 
šilumos ir vėsumos tiekimas, dalį bei 
sistemos eksploatavimo stabilumą; 
c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimas vertinamas 
įvertinant sutaupytas sąnaudas sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis.

Or. en

Pakeitimas 1174
Anna Zalewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) II priedo 4 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų elektrolizerių 
projektų atveju 4 straipsnyje išvardyti 
kriterijai vertinami taip:

Išbraukta.

a) tvarumas vertinamas įvertinant į tinklą 
integruoto iš atsinaujinančiųjų išteklių 
pagaminto vandenilio arba vandenilio, 
atitinkančio II priedo 4 punkto a 
papunkčio ii papunktyje nustatytus 
kriterijus, dalį ir susijusį išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą;
b) tiekimo saugumas vertinamas 
įvertinant jo indėlį į tinklo eksploatavimo 
saugumą, stabilumą ir efektyvumą, be kita 
ko, vertinant, kaip išvengta elektros 
energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ribojimo;
c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos lengvinimas vertinamas 
įvertinant sąnaudų sutaupymą sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
dujų, vandenilio, elektros energijos ir 
šilumos tinklais, transporto ir pramonės 
sektoriais, ir reguliavimo apkrova apimtį.

Or. pl

Pakeitimas 1175
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarumas vertinamas įvertinant į 
tinklą integruoto iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminto vandenilio arba 
vandenilio, atitinkančio II priedo 4 
punkto a papunkčio ii papunktyje 

a) tvarumas vertinamas įvertinant į 
energetikos tinklą integruoto žaliojo ir 
rožinio vandenilio dalį ir susijusį išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
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nustatytus kriterijus, dalį ir susijusį 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio sumažinimą;

sumažinimą;

Or. en

Pakeitimas 1176
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarumas vertinamas įvertinant į 
tinklą integruoto iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminto vandenilio arba 
vandenilio, atitinkančio II priedo 4 punkto 
a papunkčio ii papunktyje nustatytus 
kriterijus, dalį ir susijusį išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą;

a) tvarumas vertinamas įvertinant į 
tinklą integruoto iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminto vandenilio arba 
vandenilio, atitinkančio II priedo 4 punkto 
a papunkčio ii papunktyje nustatytus 
kriterijus arba sintetinio metano, dalį ir 
susijusį išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą;

Or. en

Pakeitimas 1177
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarumas vertinamas įvertinant į 
tinklą integruoto iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminto vandenilio arba 
vandenilio, atitinkančio II priedo 4 punkto 
a papunkčio ii papunktyje nustatytus 
kriterijus, dalį ir susijusį išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą;

a) tvarumas vertinamas įvertinant iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminto 
vandenilio arba vandenilio, atitinkančio II 
priedo 4 punkto a papunkčio ii papunktyje 
nustatytus kriterijus, kuriuos galima 
integruoti į tinklą, dalį ir susijusį išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą;

Or. en
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Pakeitimas 1178
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos lengvinimas vertinamas 
įvertinant sąnaudų sutaupymą sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
dujų, vandenilio, elektros energijos ir 
šilumos tinklais, transporto ir pramonės 
sektoriais, ir reguliavimo apkrova apimtį.

c) sąlygų teikti lankstumo paslaugas, 
pvz., reguliavimą apkrova ir saugojimą, 
sudarymas pažangios energetikos 
sektoriaus integracijos palengvinimu 
kuriant sąsajas su kitais energijos 
nešikliais ir sektoriais vertinamas 
įvertinant sąnaudų sutaupymą sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
šilumos ir elektros energijos sistema, 
transportu ir pramone.

Or. en

Pakeitimas 1179
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos lengvinimas vertinamas 
įvertinant sąnaudų sutaupymą sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
dujų, vandenilio, elektros energijos ir 
šilumos tinklais, transporto ir pramonės 
sektoriais, ir reguliavimo apkrova apimtį.

c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos lengvinimas vertinamas 
įvertinant sąnaudų išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio sutaupymą 
ir efektyvų energijos vartojimą sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
dujų, vandenilio, elektros energijos ir 
šilumos tinklais, transporto ir pramonės 
sektoriais, ir reguliavimo apkrova apimtį.

Or. en

Pakeitimas 1180
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
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IV priedo 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos lengvinimas vertinamas 
įvertinant sąnaudų sutaupymą sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
dujų, vandenilio, elektros energijos ir 
šilumos tinklais, transporto ir pramonės 
sektoriais, ir reguliavimo apkrova apimtį.

c) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos lengvinimas vertinamas 
įvertinant sąnaudų sutaupymą sujungtais 
energetikos sektoriais ir sistemomis, pvz., 
dujų, vandenilio, elektros energijos ir 
šilumos tinklais, transporto ir pramonės 
sektoriais, ir reguliavimo apkrova apimtį 
bei indėlį į bendrą sistemos lankstumą.

Or. en

Pakeitimas 1181
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Projektai, priskiriami visoms II 
priede nurodytoms kategorijoms, taip pat 
turi: 
a) iki penktųjų metų nuo eksploatacijos 
pradžios pasiekti vidutinį metinį 
panaudojimo lygį, viršijantį 80 proc., ir 
išlaikyti tokį minimalų lygį iki jų 
įgyvendinimo ciklo pabaigos;
b) atitikti kitus tvarumo kriterijus, 
susijusius su tvaraus naudojimo tikslais ir 
išteklių, įskaitant vandenį, apsauga, 
atliekų tvarkymu ir kuo mažesniu žaliavų 
ir antrinių medžiagų naudojimu, taršos 
prevenciją ir kontrolę, biologinės 
įvairovės ir ekosistemų apsaugą ir 
atkūrimą, taip pat atsižvelgiant į oro 
kokybę. 
Atliekant atitiktiems šiems kriterijams 
analizę galima atsižvelgti į rodiklius ir 
atitinkamas pamatines vertes, siekiant 
palyginti investicines vieneto sąnaudas. 
Turint omenyje projekto indėlį į 
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atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
sujungimą ir (arba) integravimą ir per 
visą gyvavimo ciklą išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, 
palyginama situacija, kai projektas 
nebuvo vykdomas, ir situacija, kai 
projektas yra vykdomas, atsižvelgiant į jo 
numatomą panaudojimo lygį, kaip 
nurodyta šiame punkte. 

Or. en

Pakeitimas 1182
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Projektai, priskiriami visoms II 
priede nurodytoms kategorijoms, taip pat 
turi:
a) iki penktųjų metų nuo eksploatacijos 
pradžios pasiekti vidutinį metinį 
panaudojimo lygį, viršijantį 80 proc., ir 
išlaikyti tokį minimalų lygį iki jų 
įgyvendinimo ciklo pabaigos;
b) atitikti kitus tvarumo kriterijus, 
susijusius su tvaraus naudojimo tikslais ir 
išteklių, įskaitant vandenį, apsauga, 
atliekų tvarkymu ir kuo mažesniu žaliavų 
ir antrinių medžiagų naudojimu, taršos 
prevenciją ir kontrolę, biologinės 
įvairovės ir ekosistemų apsaugą ir 
atkūrimą, taip pat atsižvelgiant į oro 
kokybę.
Atliekant atitiktiems šiems kriterijams 
analizę galima atsižvelgti į rodiklius ir 
atitinkamas pamatines vertes, siekiant 
palyginti investicines vieneto sąnaudas.
Turint omenyje projekto indėlį į 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
sujungimą ir (arba) integravimą ir visos 
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sistemos per visą gyvavimo ciklą išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą, palyginama situacija, kai 
projektas nebuvo vykdomas, ir situacija, 
kai projektas yra vykdomas, atsižvelgiant į 
jo numatomą panaudojimo lygį, kaip 
nurodyta šiame punkte.

Or. en

Pakeitimas 1183
Karin Karlsbro, Emma Wiesner

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1184
Nikolaj Villumsen

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) atskiro projekto analizės rajonas 
apima visas valstybes nares ir trečiąsias 
valstybes, kurių teritorijoje įgyvendinamas 
projektas, visas tiesiogiai besiribojančias 
valstybes nares ir visas kitas valstybes 
nares, kurioms projektas padarytų didelį 

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

poveikį. Šiuo tikslu ENTSO-E 
bendradarbiauja su visais atitinkamais 
atitinkamų trečiųjų valstybių sistemos 
operatoriais;

Or. en

Pakeitimas 1185
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ENTSO-E, ENTSO-G ir kitų Šalių 
parengta sąnaudų ir naudos analizės 
metodika turėtų būti nuosekli, taip pat ją 
rengiant turėtų būti atsižvelgiama į 
sektoriaus ypatumus. Bendro intereso 
projektams taikoma suderinta energetikos 
sistemą apimančios sąnaudų ir naudos 
analizės metodika turi atitikti šiuos 
principus:

Or. en

Pakeitimas 1186
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1187
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Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) atskiro projekto analizės rajonas 
apima visas valstybes nares ir trečiąsias 
valstybes, kurių teritorijoje įgyvendinamas 
projektas, visas tiesiogiai besiribojančias 
valstybes nares ir visas kitas valstybes 
nares, kurioms projektas padarytų didelį 
poveikį. Šiuo tikslu ENTSO-E ir ENTSO-
G bendradarbiauja su visais atitinkamais 
atitinkamų trečiųjų valstybių sistemos 
operatoriais. II priedo 3 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų projektų atveju 
ENTSO-G bendradarbiauja su projekto 
kūrėjais;

Or. en

Pakeitimas 1188
Karin Karlsbro

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1189
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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V priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) jame apibrėžiama analizė, atliktina 
remiantis atitinkamu įvairių sektorių 
įvesties duomenų rinkiniu, nustatant 
poveikį įgyvendinus kiekvieną projektą ir 
jo neįgyvendinus;

3) jame apibrėžiama analizė, atliktina 
remiantis atitinkamu įvairių sektorių 
įvesties duomenų rinkiniu, nustatant 
poveikį įgyvendinus kiekvieną projektą ir 
jo neįgyvendinus, atliekant dinamiškus 
vertinimus pagal bendrą metodiką, 
įskaitant taikomą poveikiui investicijoms, 
siekiant palyginti atvejus, kuriais esama 
konkuruojančių projektų, kurių nauda 
yra didesnė už sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 1190
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) jame pateikiamos gairės dėl tinklo 
ir rinkos modeliavimo, būtino sąnaudų ir 
naudos analizei atlikti, plėtojimo ir 
taikymo. Modeliavimas suteikia galimybę 
visapusiškai įvertinti ekonominį poveikį, 
įskaitant rinkos integraciją, tiekimo 
saugumą ir konkurenciją, socialinį poveikį 
ir poveikį aplinkai bei klimatui, įskaitant 
tarpsektorinį poveikį. Metodikoje 
pateikiama išsami informacija apie tai, 
kodėl nauda ir sąnaudos yra kiekvieną 
kartą nustatomos, kokia tai nauda ir kokios 
sąnaudos ir kaip jos yra apskaičiuojamos;

4) jame pateikiamos gairės dėl tinklo, 
rinkos ir platesnio socialinio ir 
ekonominio modeliavimo, būtino sąnaudų 
ir naudos analizei atlikti, plėtojimo ir 
taikymo. Modeliavimas suteikia galimybę 
visapusiškai įvertinti ekonominį poveikį, 
įskaitant rinkos integraciją, tiekimo 
saugumą ir konkurenciją, socialinį poveikį 
ir poveikį aplinkai bei klimatui, be kita ko, 
per visą gyvavimo ciklą ir visos sistemos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir poveikį oro kokybei, įskaitant 
tarpsektorinį poveikį. Metodikoje 
pateikiama išsami informacija apie tai, 
kodėl nauda ir sąnaudos yra kiekvieną 
kartą nustatomos, kokia tai nauda ir kokios 
sąnaudos ir kaip jos yra apskaičiuojamos;

Or. en
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Pakeitimas 1191
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) jame pateikiamos gairės dėl tinklo 
ir rinkos modeliavimo, būtino sąnaudų ir 
naudos analizei atlikti, plėtojimo ir 
taikymo. Modeliavimas suteikia galimybę 
visapusiškai įvertinti ekonominį poveikį, 
įskaitant rinkos integraciją, tiekimo 
saugumą ir konkurenciją, socialinį poveikį 
ir poveikį aplinkai bei klimatui, įskaitant 
tarpsektorinį poveikį. Metodikoje 
pateikiama išsami informacija apie tai, 
kodėl nauda ir sąnaudos yra kiekvieną 
kartą nustatomos, kokia tai nauda ir kokios 
sąnaudos ir kaip jos yra apskaičiuojamos;

4) jame pateikiamos gairės dėl tinklo 
ir rinkos modeliavimo, būtino sąnaudų ir 
naudos analizei atlikti, plėtojimo ir 
taikymo. Modeliavimas suteikia galimybę 
visapusiškai įvertinti ekonominį poveikį, 
įskaitant rinkos integraciją, tiekimo 
saugumą ir konkurenciją, socialinį poveikį 
ir poveikį aplinkai bei klimatui, įskaitant 
tarpsektorinį poveikį. Metodika yra 
visiškai skaidri visiems projektų 
rengėjams ir joje pateikiama išsami 
informacija apie tai, kodėl nauda ir 
sąnaudos yra kiekvieną kartą nustatomos, 
kokia tai nauda ir kokios sąnaudos ir kaip 
jos yra apskaičiuojamos;

Or. en

Pakeitimas 1192
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) jame pateikiamos gairės dėl tinklo 
ir rinkos modeliavimo, būtino sąnaudų ir 
naudos analizei atlikti, plėtojimo ir 
taikymo. Modeliavimas suteikia galimybę 
visapusiškai įvertinti ekonominį poveikį, 
įskaitant rinkos integraciją, tiekimo 
saugumą ir konkurenciją, socialinį poveikį 
ir poveikį aplinkai bei klimatui, įskaitant 
tarpsektorinį poveikį. Metodikoje 
pateikiama išsami informacija apie tai, 
kodėl nauda ir sąnaudos yra kiekvieną 
kartą nustatomos, kokia tai nauda ir kokios 
sąnaudos ir kaip jos yra apskaičiuojamos;

4) jame pateikiamos gairės dėl tinklo 
ir rinkos modeliavimo, būtino sąnaudų ir 
naudos analizei atlikti, plėtojimo ir 
taikymo. Modeliavimas suteikia galimybę 
visapusiškai įvertinti gyvavimo ciklo 
ekonominį poveikį, įskaitant rinkos 
integraciją, tiekimo saugumą ir 
konkurenciją, socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai bei klimatui, įskaitant tarpsektorinį 
poveikį. Metodikoje pateikiama išsami 
informacija apie tai, kodėl nauda ir 
sąnaudos yra kiekvieną kartą nustatomos, 
kokia tai nauda ir kokios sąnaudos ir kaip 
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jos yra apskaičiuojamos;

Or. en

Pakeitimas 1193
Hildegard Bentele

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1194
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1195
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1196
Karin Karlsbro, Martin Hojsík, Emma Wiesner, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1197
Antoni Comín i Oliveres

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) reikalavimas projekto vykdytojams 
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paskelbti visuomenei prieinamą 
„skaidrumo ataskaitą“, kurioje būtų 
pateiktas bent projekto aprašymas, 
projekto rengėjų pristatymai, naudojami 
per susitikimus grupėse, taip pat grupių 
dalyvių sąrašas. Šioje ataskaitoje 
pateikiamas išsamus pagrindimas, 
parodantis, kaip projektais būtų 
prisidedama prie Sąjungos 2030 m. 
klimato ir energetikos politikos tikslų bei 
poveikio klimatui neutralumo tikslo. Joje 
taip pat nurodomos priemonės, kurių 
imtasi siekiant užtikrinti visapusišką 
vietos gyventojų, čiabuvių ir 
marginalizuotų bendruomenių įtraukimą 
ir dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 1198
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1199
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) visa susijusi informacija apie 
surengtas viešas konsultacijas ir 
klausymus;
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Or. en


