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PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) atsižvelgiant į Komisijos 
pasiūlymus, pateiktus dokumentų rinkinyje 
„Švari energija visiems europiečiams“, 
buvo pasiektas susitarimas dėl privalomo 
Sąjungos lygmens atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos tikslo 2030 m. – bent 
32 proc. galutinės energijos suvartojimo ir 
pagrindinio Sąjungos lygmens tikslo – bent 
32,5 proc. energijos vartojimo efektyvumo. 
Šie tikslai turi būti pritaikyti atsižvelgiant 
į naują 2030 m. ES išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo tikslą, kaip išdėstyta 
Klimato akte;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 347/201323 
(dabartiniame TEN-E reglamente) 
nustatytos transeuropinių energetikos 
tinklų plėtros nustatytu laiku ir jų sąveikos 
taisyklės siekiant Sutartyje dėl Europos 

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

Sąjungos veikimo iškeltų energetikos 
politikos tikslų, t. y. užtikrinti energijos 
vidaus rinkos veikimą, tiekimo saugumą ir 
konkurencingas energijos rinkas Sąjungoje, 
skatinti perėjimą prie kitų transporto 
rūšių, efektyvų energijos vartojimą ir 
taupymą ir naujų formų bei 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą, 
be kita ko, transporto sektoriuje, ir 
energetikos tinklų jungtis. Reglamentu 
(ES) Nr. 347/2013 nustatyta sistema, pagal 
kurią valstybės narės ir atitinkami 
suinteresuotieji subjektai bendradarbiauja 
regioniniu lygmeniu, kad sukurtų geriau 
sujungtus energetikos tinklus, siekiant 
sujungti regionus, šiuo metu izoliuotus nuo 
Europos energijos rinkų, stiprinti esamas 
tarpvalstybines jungtis ir padėti integruoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Siekiant 
tų tikslų Reglamentu (ES) Nr. 347/2013 
prisidedama prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo ir teikiama nauda visai 
Sąjungai konkurencingumo ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
požiūriu;

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

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos Vadovų Taryba ir 
Parlamentas ne kartą pabrėžė, kad reikia 
stiprinti valstybių narių elektros 
energetikos sistemų jungtis. Šios jungtys 
daro daugialypį teigiamą poveikį 
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Sąjungai, pvz., dėl jų didėja 
atsinaujinančiosios energijos integravimo 
pajėgumai, tiekimo saugumas ir 
konkurencija energijos vidaus rinkoje. 
Dokumentų rinkinyje „Švari energija 
visiems europiečiams“ buvo susitarta dėl 
15 proc. elektros energetikos sistemų 
sujungimo tikslo, kuris turi būti pasiektas 
2030 m. 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos 
komunikate „Europos energetikos tinklų 
stiprinimas“ įvertinta pažanga, padaryta 
norint ne vėliau kaip 2020 m. pasiekti 
10 proc. sujungimo tikslą, ir pasiūlyti 
būdai, kaip ne vėliau kaip 2030 m. 
įgyventi 15 proc. tikslą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pašalinti;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) TEN-E politika yra pagrindinė 
energijos vidaus rinkos plėtojimo 
priemonė, būtina Europos žaliojo kurso 
tikslams pasiekti. Norint ne vėliau kaip 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir 
iki 2030 m. labiau sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
laikantis Paryžiaus susitarimo, Europai 
reikės labiau integruotos energetikos 
sistemos, efektyviai naudojančios energiją 
ir grindžiamos aukštesniu elektrifikavimo 
lygiu bei vandenilio ir sintetinių degalų 
naudojimu, atsinaujinančiaisiais energijos 
ištekliais ir dujų sektoriaus priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimu. 
Įgyvendinant TEN-E politiką galima 
sukurti tinklą ir įvykdyti inovacijas bei 
transformaciją, reikalingus siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos energetikos 
infrastruktūros plėtra būtų remiamas 
reikiamas perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui visuose sektoriuose, 
įskaitant transportą, laikantis principo 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“, ir, be kita ko, būtų taupoma 
energija;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors Reglamento (ES) Nr. 347/2013 (7) nors Reglamento (ES) Nr. 347/2013 



PE689.672v02-00 8/62 AD\1233659LT.docx

LT

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

tikslai iš esmės tebegalioja, dabartinė TEN-
E sistema dar nevisiškai atspindi 
numatomus energetikos sistemos pokyčius, 
kuriuos lems naujos politinės aplinkybės, 
visų pirma atnaujinti 2030 m. tikslai ir 
2050 m. poveikio klimatui neutralumo 
tikslas pagal Europos žaliąjį kursą, 
įskaitant reikšmingos žalos nedarymo 
principą. Be to, kad atsirado naujų 
politinių aplinkybių ir tikslų, pastarąjį 
dešimtmetį taip pat vyko sparti 
technologinė plėtra. Ta plėtra turėtų 
atsispindėti infrastruktūros kategorijose, 
kurioms taikomas šis reglamentas, bendro 
intereso projektų atrankos kriterijuose, taip 
pat prioritetiniuose koridoriuose ir 
teminėse srityse, išlaikant technologinio 
neutralumo principą ir vertinant poveikį 
aplinkai bei anglies dioksido pėdsaką 
naudojant gyvavimo ciklo analizės (GCA) 
metodiką. Tolesnis transporto sektoriaus 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimas turėtų tapti vienu iš bendro 
intereso projektų atrankos kriterijų;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) transporto ir turizmo sektoriai yra 
labai priklausomi nuo energijos. 
Persvarstytoje TEN-E politikoje turėtų 
būti sukurta tarpsektorinė politikos 
sinergija remiant perėjimą prie kitų 
transporto rūšių ir infrastruktūrą, kuri 
padeda siekti šių sektorių priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo ir tvarumo 
tikslų. Siekiant mažinti priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, Sąjungos energetikos 
infrastruktūra turėtų būti remiamas 
visapusiškas alternatyviųjų švarių degalų 
naudojimas visų rūšių transportui, be kita 
ko, plėtojamos atitinkamos technologijos, 
įkrovimo ir degalų papildymo 
infrastruktūra (t. y. e. įkrovimo įrenginiai 
ir SGD bei vandenilio papildymo 
įrenginiai), saugos, saugumo ir 
sąveikumo standartai. Be to, transporto 
sektorius gali reikšmingai prisidėti 
skatinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos naudojimą, suteikdamas su 
paklausa susijusį lankstumą ir didelius 
energijos kaupimo pajėgumus. Siekiant 
reikalingos didesnės energetikos ir 
transporto sektorių integracijos, Sąjungos 
energetikos infrastruktūra turėtų būti 
plėtojama taip, kad būtų skatinama 
sinergija ir papildomumas su 
transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T) 
ir alternatyviųjų degalų infrastruktūra. 
Todėl nustatant bendro intereso projektų 
ir abipusio intereso projektų vertinimo ir 
atrankos kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į galimą sinergiją su kitais 
tinklais, visų pirma transeuropiniu 
transporto tinklu ir jo tarpvalstybine visų 
rūšių transporto infrastruktūra (kelių, 
geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų ir oro 
transporto);

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) energijos tiekimo saugumas – 
vienas iš SESV nustatytų Sąjungos 
energetikos politikos tikslų ir vienas iš 
pagrindinių veiksnių, paskatinusių priimti 
Reglamentą (ES) Nr. 347/2013, – buvo 
gerokai pagerintas vykdant bendro 
intereso projektus. Be to, Komisijos 
atliktame klimato politikos tikslo poveikio 
vertinime27 numatoma, kad gamtinių dujų 
vartojimas bus gerokai sumažintas, nes jų 
vartojimas netaikant taršos mažinimo 
priemonių yra nesuderinamas su anglies 
dioksido poveikio neutralumu. Kita vertus, 
iki 2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas, todėl bus 
reikalinga tinkama infrastruktūra, be kita 
ko, reikės pritaikyti esamą infrastruktūrą 
ar pakeisti jos paskirtį. Be to, tam tikruose 
pramonės sektoriuose ir transporto 
sektoriuose, pvz., jūrų, aviacijos ir 
tolimojo krovinių vežimo keliais, vis dar 
trūksta sąnaudų požiūriu konkurencingų 
ir brandžių didelio masto technologinių 
alternatyvų, o gamtinės dujos ir SGD yra 
pereinamojo laikotarpio sprendimas 
siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
palaipsniui atsisakyti labai taršių degalų 
naudojimo;

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final 27 SWD(2020) 176 final

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Jūrų ir vidaus vandenų transporto 
srityje SGD, įskaitant biologines SGD, ir 
suslėgtos gamtinės dujos svarbios 
trumpesniuoju laikotarpiu pereinant prie 
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ŠESD kiekio mažinimo ir atsisakant 
taršesnių degalų, tačiau jūrų transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
panaikinimas ilguoju laikotarpiu 
priklauso nuo masinio amoniako ir 
vandenilio naudojimo, nes taip gali būti 
sukurta anglies dioksido neišskirianti 
varymo sistema;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) peržiūrint Reglamentą 
(ES) Nr. 347/2013 turėtų būti atsižvelgta į 
projektus, kurių gali prireikti siekiant 
baigti kurti trūkstamas tarpvalstybines 
grandis TEN-E tinklo jungtyse tarp 
valstybių narių ir prisidėti prie Sąjungos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslų;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangiųjų elektros tinklų svarba 
siekiant Sąjungos energetikos ir klimato 
politikos tikslų pripažinta Komisijos 
komunikate dėl energetikos sistemos 
integravimo28. Kategorijos kriterijai turėtų 
apimti technologinę plėtrą, susijusią su 
inovacijomis ir skaitmeniniais aspektais. 
Be to, turėtų būti patikslintas projektų 
vykdytojų vaidmuo. Kadangi tikimasi, kad 
labai padidės energijos paklausa transporto 
sektoriuje, visų pirma susijusi su elektra 
varomomis transporto priemonėmis, palei 
greitkelius ir miestų teritorijose, pažangiųjų 
tinklų technologijos taip pat turėtų padėti 
pagerinti su energetikos tinklu susijusią 

(12) pažangiųjų elektros tinklų svarba 
siekiant Sąjungos energetikos ir klimato 
politikos tikslų pripažinta Komisijos 
komunikate dėl energetikos sistemos 
integravimo28. Kategorijos kriterijai turėtų 
apimti technologinę plėtrą, susijusią su 
inovacijomis ir skaitmeniniais aspektais. 
Be to, turėtų būti patikslintas projektų 
vykdytojų vaidmuo. Kadangi tikimasi, kad 
labai padidės energijos paklausa transporto 
sektoriuje, visų pirma susijusi su 
elektromobilumu palei greitkelius ir 
miestų teritorijose, pažangiųjų tinklų 
technologijos ir skubiai reikalingi 
įkrovimo ir mokėjimo priemonių 
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paramą tarpvalstybinei didelės galios 
įkrovimo infrastruktūrai, kad būtų 
remiamas transporto sektoriaus 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimas;

standartai taip pat turėtų padėti pagerinti 
su energetikos tinklu susijusią paramą 
tarpvalstybinei didelės galios įkrovimo 
infrastruktūrai, kad būtų remiamas 
transporto sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas ir didinamas 
elektra varomų transporto priemonių 
naudojimas laikantis principo 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir alternatyviųjų degalų 
naudojimas, kartu užtikrinant laipsnišką 
ir sąžiningą energetikos pertvarką tam 
tikruose transporto sektoriuose, kuriuose 
dar nėra perspektyvių technologinių 
alternatyvų, ir išsaugant Europos 
energetikos sistemos konkurencingumą. 
Šiuo atžvilgiu elektros energijos 
magistralėms ir alternatyviųjų degalų 
koridoriams taip pat turėtų būti teikiama 
pirmenybė modernizuojant elektros 
energijos sistemas, kad būtų išvengta 
tinklo perkrovos. Elektromobilumu ir 
dvikryptėmis baterijomis sudaromos 
sąlygos piko apkrovos perkėlimui ir 
reguliavimui apkrova, o tai padeda 
ekonomiškai efektyviai integruoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir 
reikalauja mažiau gamybos pajėgumų ir 
infrastruktūros;

__________________ __________________
28 COM(2020) 299 final 28 COM(2020) 299 final

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) pagrindinio tinklo koridoriuose ir 
visame TEN-T tinkle pirmenybė turėtų 
būti teikiama sparčiam elektros tinklo 
jungčių, kurios būtinos elektra varomų 
transporto priemonių efektyviam ir 
didelės galios įkrovimui, diegimui. 
Siekiant sudaryti sąlygas sektoriaus 
integracijai, įskaitant reguliavimą 
apkrova, kuriuo būtų remiama 
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ekonomiškai efektyvi atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos integracija, ir pripažinti 
vartotojų elgesio pokyčius bei padidinti 
ekologiško transporto paklausą, elektra 
varomų transporto priemonių įkrovimo 
infrastruktūra turėtų būti tinkama BIP 
statusui suteikti;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Komisijos komunikate dėl 
energetikos sistemos integravimo 
pabrėžiama, kad reikia integruoto 
energetikos infrastruktūros planavimo, 
apimančio visus energijos nešiklius, 
infrastruktūros objektus ir vartojimo 
sektorius. Toks sistemos integravimas 
prasideda nuo tada, kai pradedama taikyti 
principą „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir laikomasi holistinio 
požiūrio ne tik atskiruose sektoriuose. 
Jame taip pat atsižvelgiama į sunkiai taršą 
mažinančių sektorių, pavyzdžiui, tam tikrų 
pramonės sektorių ar transporto rūšių, pvz., 
aviacijos ir jūrų transporto, kurių 
tiesioginė elektrifikacija techniniu ar 
ekonominiu požiūriu yra sudėtinga ir 
kuriems dar reikalinga parama siekiant 
rasti pereinamojo laikotarpio sprendimus, 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo poreikius. Tokios investicijos 
apima investicijas į tvarų vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu. Komisijos vandenilio 
strategijoje pirmenybė teikiama vandenilio 
gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos, kuri yra švariausias 
sprendimas ir labiausiai atitinka ES 
poveikio klimatui neutralumo tikslą. Šiuo 
tikslu jūroje veikiantys energetikos centrai 
atliks svarbų vaidmenį naudojant 
energiją, gaunamą plečiant jūrų 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų pagaminta reikalinga papildoma 
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atsinaujinančiųjų išteklių energija. Tačiau 
pereinamuoju laikotarpiu, siekiant greičiau 
pakeisti esamos formos vandenilį ir 
paskatinti masto ekonomiją, reikia kitų 
mažo anglies dioksido kiekio vandenilio 
formų;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) be to, Komisijos vandenilio 
strategijoje29 padaryta išvada, kad būtinam 
vandenilio diegimui svarbus elementas, 
kurį gali pasiūlyti tik Sąjunga ir bendroji 
rinka, yra didelio masto infrastruktūros 
tinklas. Dabartinė infrastruktūra, skirta 
vandeniliui transportuoti ir juo prekiauti 
tarpvalstybiniu mastu, yra labai ribota. 
Tokią infrastruktūrą turėtų sudaryti didelė 
dalis įrenginių, konvertuotų iš gamtinėms 
dujoms skirtų įrenginių, kuriuos papildytų 
nauji vandeniliui skirti įrenginiai. Be to, 
reikėtų aktyviai skatinti naujas 
bendradarbiavimo vandenilio diegimo 
srityje su kaimyninėmis šalimis bei 
regionais galimybes ir ypatingą dėmesį 
skirti narystės Europos Sąjungoje 
siekiančioms šalims. 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 sunkiojo 
krovininio ir tolimojo susisiekimo 
transporto, mažinti tą nepriklausomybę. 
Todėl TEN-E politika turėtų apimti naują ir 
pertvarkytą vandenilio perdavimo 
infrastruktūrą ir kartu sudaryti sąlygas 
taikyti laikinus įmaišymo sprendimus 
siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliantį dujų kiekį, jeigu jie 
visiškai atitinka sąveikumo reikalavimus, 
ir saugyklas, taip pat elektrolizerius. 
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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. Tai darydama Sąjunga 
turėtų užtikrinti vienodas sąlygas ir 
apsaugoti ES pramonės 
konkurencingumą, ir kartu numatyti 
parengiamąjį etapą, vykdomą pasitelkiant 
mokslinius tyrimus ir bandomuosius 
projektus, kuriais siekiama sukurti 
brandžią ir stabilią vandenilio rinką; 

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

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

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Reglamente (ES) Nr. 347/2013 
reikalaujama, kad rengiant Sąjungos sąrašą 
potencialaus bendro intereso projekto 
atveju būtų įrodyta, jog labai prisidedama 
prie bent vieno kriterijaus iš kriterijų 
rinkinio, kuris gali, bet nebūtinai turi 
apimti tvarumą. Dėl šio reikalavimo, 
atsižvelgiant į tuometinius konkrečius 
energijos vidaus rinkos poreikius, buvo 
galima plėtoti bendro intereso projektus, 
kurie buvo susiję tik su tiekimo saugumui 
kylančia rizika, net jei jie nedavė naudos 
tvarumo požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į 
Sąjungos infrastruktūros poreikių raidą ir 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslus, 2020 m. liepos mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvados, kuriose 
teigiama, kad Sąjungos išlaidos turėtų 
atitikti Paryžiaus susitarimo tikslus ir 
Europos žaliojo kurso žalos nedarymo 
principą, projektų tvarumą, susijusį su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimu į tinklą arba išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, turėtų būti įvertintos siekiant 
užtikrinti, kad TEN-E politika derėtų su 
Sąjungos energetikos, klimato ir aplinkos 
politikos tikslais ir kartu būtų atsižvelgta į 
kiekvienos valstybės narės ypatumus. 
Todėl vertinant projektus visų pirma 
turėtų būti nustatyta, ar projektai atitinka 
Sąjungos priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslus, be kita ko, ar jais 
svariai prisidedama siekiant Sąjungos 
klimato politikos tikslų ir laikomasi 
principo „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“ ir žalos nedarymo 
principo. Projekto vykdytojai, rengdami, 
plėtodami ir įgyvendindami projektą, 
turėtų parodyti, kad taiko energijos 
vartojimo efektyvumo metodus tinklo 
technologijos ir veikimo srityse. 
Transportavimo tinklų tvarumo klausimas 
sprendžiamas atsižvelgiant į jų tikslą 
surinkti, panaudoti, saugoti ir 
transportuoti anglies dioksidą;
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) be to, kad pasiektų Sąjungos 
2030 m. ir 2050 m. klimato ir energetikos 
politikos tikslus ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, Europa turi gerokai 
padidinti elektros energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, taip pat ir salose 
bei atokiausiuose regionuose. Esamos 
elektros energijos perdavimo ir kaupimo 
infrastruktūros kategorijos yra labai 
svarbios siekiant į elektros tinklą integruoti 
gerokai padidėjusią elektros energijos 
gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių. Be to, 
tam reikia didinti investicijas į jūrų 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir į jūrų 
energijos centrus30, nes tai sudarys 
sąlygas plėsti elektros energijos 
konversijos į kitą energiją infrastruktūrą, 
reikalingą norint sumažinti tokių sektorių 
kaip aviacija ir jūrų transportas 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir 
palaipsniui atsisakyti labai taršių degalų 
naudojimo. Taip pat reikėtų spręsti jūros ir 
sausumos elektros tinklų ilgalaikio 
planavimo ir plėtros koordinavimo 
klausimą. Visų pirma, planuojant jūros 
infrastruktūrą reikėtų pereiti nuo atskirų 
projektų vertinimu grindžiamo požiūrio 
prie koordinuoto visapusiško požiūrio, 
kuriuo būtų užtikrintas tvarus integruotų 
jūros jėgainių tinklų plėtojimas, 
atsižvelgiant į konkrečių jūros baseinų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
potencialą ir tinkamai atsižvelgiant į 
aplinkos apsaugą ir kitus jūros naudojimo 
būdus;

__________________ __________________
30 Komunikatas dėl jūrų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos strategijos.

30 Komunikatas dėl jūrų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos strategijos.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Sąjungos bendro intereso projektų 
energetikos, transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros srityse planavimas ir 
įgyvendinimas turėtų būti koordinuojami, 
siekiant sukurti sąveiką, kai tai apskritai 
įmanoma ekonominiu, techniniu, aplinkos, 
klimato ir teritorijų planavimo požiūriu ir 
tinkamai atsižvelgiant į atitinkamus saugos 
aspektus, principą „svarbiausia – 
energijos vartojimo efektyvumas“ ir žalos 
nedarymo principą. Todėl planuojant 
įvairius Europos tinklus turėtų būti galima 
teikti pirmenybę transporto, ryšių ir 
energetikos tinklų integravimui, siekiant 
užtikrinti, kad būtų užimama kuo mažiau 
žemės, kartu, kai įmanoma, užtikrinant, 
kad esami ar nebenaudojami maršrutai būtų 
naudojami pakartotinai, siekiant kuo labiau 
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aplinkai bei klimatui; sumažinti bet kokį neigiamą socialinį, 
ekonominį, finansinį poveikį ir neigiamą 
poveikį aplinkai bei klimatui. Visų pirma, 
siekiant kuo didesnio poveikio, bendro 
intereso projektai turėtų būti vertinami 
atsižvelgiant į jų sinergiją su 
transeuropiniu transporto tinklu;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) vykdant dvi ar daugiau valstybių 
narių apimančius TEN-E infrastruktūros 
projektus kyla ypač didelių iššūkių, 
susijusių su leidimų išdavimo procedūrų 
koordinavimu. Todėl atitinkamų valstybių 
narių nacionalinės kompetentingos 
institucijos turėtų bendradarbiauti, kad 
suderintų savo tvarkaraščius ir susitartų 
dėl bendro leidimų išdavimo tvarkos 
tvarkaraščio. Dėl TEN-E infrastruktūros 
tarpvalstybinių bendro intereso projektų 
atitinkamos valstybės narės gali bendru 
sutarimu įsteigti bendrą instituciją, kad 
būtų palengvintos leidimų išdavimo 
procedūros. Tuo atveju valstybės narės 
gali įgalioti savo kompetentingą 
instituciją įsteigti bendrą kompetentingą 
instituciją;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatomos I 
priede nurodytos transeuropinės 
energetikos infrastruktūros prioritetinių 
koridorių ir sričių (toliau – energetikos 
infrastruktūros prioritetiniai koridoriai ir 
sritys) savalaikio plėtojimo ir jų sąveikos 

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

gairės, kuriomis padedama siekti Sąjungos 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
tikslų, kaip nustatyta Reglamento 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos 
ir klimato politikos veiksmų valdymo 2 
straipsnio 11 dalyje, ir ne vėliau kaip 
2050 m. pasiekti poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, laikantis principo 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir reikšmingos žalos 
nedarymo principo.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) palengvinamas bendro intereso 
projektų įgyvendinimas nustatytu laiku, 
supaprastinant, glaudžiau koordinuojant ir 
paspartinant leidimų išdavimo procesus ir 
skatinant visuomenės dalyvavimą;

b) palengvinamas bendro intereso 
projektų įgyvendinimas nustatytu laiku, 
supaprastinant, glaudžiau koordinuojant ir 
paspartinant leidimų išdavimo procesus ir 
skatinant visuomenės dalyvavimą 
nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu;
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) bendra kompetentinga institucija – 
institucija, kuri gali būti įsteigta dviejų ar 
daugiau valstybių narių tarpusavio 
susitarimu siekiant palengvinti leidimų 
išdavimo procedūras, susijusias su 
tarpvalstybiniais projektais. Tuo atveju 
valstybės narės gali įgalioti savo 
kompetentingą instituciją įsteigti bendrą 
instituciją;

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) sąveikumas – visos energetikos 
infrastruktūros reguliavimo, techninės ir 
eksploatavimo sąlygos, reikalavimai ar 
charakteristikos, kad būtų galima 
užtikrinti saugius ir nenutrūkstamus 
energijos srautus ir pasiekti reikiamą 
veiksmingumo lygį Europos energetikos 
tinkle;

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16b) daugiarūšio transporto mazgai – 
vietos, skirtos įvairių rūšių keleivinio ir 
krovininio transporto integravimui ir 
sąveikai, tokiu būdu prisidedant prie 
perėjimo prie tvarios ir efektyviai energiją 
vartojančios daugiarūšio transporto 
sistemos įgyvendinimo;

Pakeitimas 31
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena grupė priima savo darbo 
tvarkos taisykles, atsižvelgdama į III 
priedo nuostatas.

2. Atsižvelgdama į III priedo 
nuostatas, kiekviena grupė priima savo 
darbo tvarkos taisykles, į kurias taip pat 
įtraukiamos interesų konfliktų prevencijos 
ir skaidrumo principo taikymo taisyklės.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) yra vienos valstybės narės 
teritorijoje, salose, kurios nėra 
pakankamai prijungtos prie 
transeuropinių energetikos tinklų, 
kurioms pagal Direktyvą 2019/944 
taikoma mažų sujungtų sistemų arba 
atskirų sistemų apibrėžtis;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) juo skatinamas konkrečių 
transporto sektorių priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas, pvz., remiant 
varymo sistemų, kuriose naudojami 
alternatyvieji švarūs degalai, įskaitant 
tiekimo sistemas, diegimą ir aprūpinant 
atitinkama infrastruktūra, atsižvelgiant į 
galimą sinergiją su kitais tinklais, visų 
pirma transeuropiniu transporto tinklu;

Pakeitimas 34
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) projektas dera su Sąjungos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslais ir juo atitinkamai 
padedama siekti Sąjungos 2030 m. 
klimato ir energetikos politikos tikslų, 
kaip nustatyta Reglamento (ES) dėl 
energetikos sąjungos ir klimato politikos 
veiksmų valdymo 2 straipsnio 11 dalyje, ir 
2050 m. poveikio klimatui neutralumo 
tikslo;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) vykdant projektą reikšmingai 
prisidedama prie Sąjungos ir trečiosios 
valstybės priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų, taip pat ir 
transporto sektoriuje, ir tvarumo, be kita 
ko, užtikrinant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos integravimą į tinklą ir iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagaminamos 
energijos perdavimą į pagrindinius 
vartojimo centrus ir saugyklas, taip pat ir 
stiprinant bendradarbiavimą su 
trečiosiomis valstybėmis tvarios 
energetikos technologijų, įskaitant 
vandenilį, srityje siekiant skatinti tvarų 
augimą ir vystymąsi, propaguoti ES 
standartus ir taisykles bei diegti naują 
infrastruktūrą, visų pirma degalų 
papildymo ir įkrovimo tinklus, ir

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) ypatingas dėmesys skiriamas 
Europos Sąjungos kaimyninėms šalims, 
visų pirma narystės siekiančioms šalims, 
siekiant paspartinti reguliavimo derinimą 
ir atitinkamų taisyklių taikymą ir išplėsti 
infrastruktūros tinklą, kad būtų išplėstas 
Europos žaliojo kurso išorės aspektas;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) rinkos integracijos didinant 
valstybių narių sujungimo mastą, 
mažinant energetikos infrastruktūros 
trūkumus, didinant konkurenciją ir 
sistemos lankstumą;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) energijos tiekimo saugumo, be kita 
ko, užtikrinant sąveiką, sistemos 
lankstumą, kibernetinį saugumą, tinkamas 
jungtis ir saugų bei patikimą sistemos 
eksploatavimą;

ii) energijos tiekimo saugumo, be kita 
ko, užtikrinant sąveiką, sistemos 
lankstumą, kibernetinį saugumą, didesnį 
energijos vartojimo efektyvumą, tinkamas 
jungtis ir saugų bei patikimą sistemos 
eksploatavimą;

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) sektoriaus integracijos gerinant 
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įvairių energijos nešiklių ar energetikos 
sektorių sąveiką, pvz., didinant 
tarpsektorinę sinergiją ir koordinuojant 
energetikos, transporto bei 
telekomunikacijų sektorių veiklą;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) anglies dioksido transportavimo 
patikimumo ir saugumo didinimo;

ii) anglies dioksido surinkimo, 
panaudojimo, saugojimo ir transportavimo 
atsparumo ir saugumo didinimo;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) rinkos integracijos, be kita ko, 
sujungiant valstybėse narėse esančius ar 
atsirandančius vandenilio tinklus arba 
kitaip prisidedant prie Sąjungos masto 
vandenilio transportavimo, skirstymo ir 
saugyklų tinklo arba degalų tiekimo 
vandeniliu varomam judumui ar iš 
vandenilio pagamintų sintetinių degalų 
tinklo sukūrimo ir užtikrinant susietųjų 
sistemų sąveiką; 

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) II priedo 4 punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų elektrolizerių ir 
elektros energijos konversijos į kitą 
energiją technologijų atveju – projektas 
labai padeda užtikrinti, kad būtų tenkinami 
visi šie konkretūs kriterijai:

Pakeitimas 45
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) pažangios energetikos sektoriaus 
integracijos palengvinimo susiejant įvairius 
energijos nešiklius ir sektorius ir sudarant 
sąlygas lankstumo paslaugoms, pvz., 
reguliavimo apkrova ir saugojimo 
paslaugoms; 

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) II priedo 2 punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų pažangiojo dujų 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo suteikiama 
galimybė ir sudaromos palankesnės 
sąlygos integruoti daug atsinaujinančiųjų 
išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio 
dujų, tokių kaip biometanas, sintetinis 
metanas arba vandenilis, į dujų skirstymo 
ir perdavimo tinklus, visapusiškai paisant 
sąveikumo, siekiant sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
(arba) svariai prisidėti prie sektorių, 
kuriuose dar nėra perspektyvių 
technologinių alternatyvų, 
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priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo. Be to, projektas labai padeda 
užtikrinti, kad būtų tenkinamas bent vienas 
iš toliau nurodytų konkrečių kriterijų:

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) tinklo saugumo ir tiekimo kokybės 
gerinant dujų perdavimo ir skirstymo 
veiksmingumą ir sąveiką vykdant kasdienę 
tinklo eksploatavimo veiklą, be kita ko, 
sprendžiant problemas, kylančias dėl 
skirtingų savybių dujų įleidimo, diegiant 
novatoriškas technologijas ir užtikrinant 
kibernetinį saugumą, užtikrinant tiekimo 
saugumą ir skatinant naudoti 
atsinaujinančius ir mažo anglies dioksido 
pėdsako energijos išteklius ir varymo 
sistemas, mažinančias taršą;

Pakeitimas 49

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) naujų technologijų ir inovacijų 
diegimo siekiant skatinti efektyviai 
energiją vartojančias sistemas ir 
alternatyviuosius švarius degalus;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projekto tinkamumą papildyti kitus 
pasiūlytus projektus;

b) kitų siūlomų projektų, kurie galėtų 
papildyti vertinamą projektą, konkuruoti 
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su juo arba potencialiai su juo 
konkuruoti, poveikį;

Pakeitimas 51

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kiekvieno siūlomo projekto 
sukuriamą energetikos infrastruktūros ir 
transporto bei turizmo sektorių 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslų sinergiją ir galimą 
siūlomų projektų sąveiką su kitais 
tinklais, įskaitant, be kita ko, 
transeuropinį transporto tinklą ir 
alternatyviųjų degalų infrastruktūrą;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu projektas išbraukiamas iš 
Sąjungos sąrašo, panaikinamos visos pagal šį 
reglamentą nustatytos su bendro intereso 
projekto statusu susijusios teisės ir prievolės. 

9. Jeigu projektas išbraukiamas iš 
Sąjungos sąrašo, panaikinamos visos pagal šį 
reglamentą nustatytos su bendro intereso 
projekto statusu susijusios teisės ir prievolės. 

Tačiau, jeigu projektas yra išbrauktas iš 
Sąjungos sąrašo, bet kompetentinga 
institucija priėmė nagrinėti jo paraiškos 
dokumentus, III skyriuje numatytos teisės 
ir prievolės išlieka, išskyrus atvejus, kai 
projektas išbrauktas iš sąrašo dėl 8 dalyje 
nurodytų priežasčių.

Tačiau, jeigu projektas yra išbrauktas iš 
Sąjungos sąrašo, bet kompetentinga 
institucija priėmė nagrinėti jo paraiškos 
dokumentus, III skyriuje numatytos teisės 
ir prievolės išlieka, išskyrus atvejus, kai 
projektas išbrauktas iš sąrašo dėl 8 dalyje 
nurodytų priežasčių.
Projektas, kuriam pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 347/2013 buvo suteiktas BIP statusas, 
gali išlaikyti III skyriuje nustatytas teises 
ir prievoles, jeigu jis reikalingas siekiant 
baigti kurti trūkstamas tarpvalstybines 
grandis jungtyse tarp valstybių narių ir 
juo padedama siekti Sąjungos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslų, be kita ko, integruojant 
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atsinaujinančiųjų išteklių energiją.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija 
gali, pritarus atitinkamoms valstybėms 
narėms, ne ilgesniam nei vienų metų 
laikotarpiui (jį leidžiama pratęsti du kartus) 
paskirti Europos koordinatorių.

1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso 
projektą iškyla didelių sunkumų ir 
atsiranda vėlavimų, Komisija, pritarus 
atitinkamoms valstybėms narėms, ne 
ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui (jį 
leidžiama pratęsti du kartus) paskiria 
Europos koordinatorių.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą su 
bendro intereso projektais susijusių 
paraiškų dokumentų administracinį 
tvarkymą, projekto rengėjai ir visos 
atitinkamos institucijos pasirūpina, kad šie 
dokumentai būtų sutvarkyti kuo greičiau.

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą su 
bendro intereso projektais susijusių 
paraiškų dokumentų administracinį 
tvarkymą, projekto rengėjai ir visos 
atitinkamos institucijos pasirūpina, kad šių 
dokumentų tvarkymui būtų teikiama 
pirmenybė.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio Sąjungos teisėje 
nustatytoms prievolėms, jei toks statusas 
numatytas nacionalinės teisėje, bendro 
intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios galimos nacionalinės svarbos 
statusas ir į tokį jų statusą tinkamai 
atsižvelgiama vykdant leidimų išdavimo 

3. Nedarant poveikio Sąjungos teisėje 
nustatytoms prievolėms, jei toks statusas 
numatytas nacionalinės teisėje, bendro 
intereso projektams suteikiamas 
aukščiausios galimos nacionalinės svarbos 
statusas ir į tokį jų statusą tinkamai 
atsižvelgiama vykdant leidimų išdavimo 
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procesus (ir, jei tai numatyta nacionalinėje 
teisėje, – vykdant teritorinį planavimą), 
įskaitant poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras, jeigu toks statusas numatytas 
nacionalinėje teisėje, kuri taikoma 
atitinkamo tipo energetikos infrastruktūrai.

procesus (ir, jei tai numatyta nacionalinėje 
teisėje, – vykdant teritorinį planavimą), 
įskaitant poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras, jeigu toks statusas numatytas 
nacionalinėje teisėje, kuri taikoma 
atitinkamo tipo energetikos infrastruktūrai, 
ir nedarant poveikio visapusiškam ir 
nuosekliam atitinkamų Sąjungos aplinkos 
srities teisės aktų taikymui.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnio 4 dalies ir Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalies nuostatas 
dėl poveikio aplinkai, viešojo intereso 
projektai laikomi viešojo intereso 
projektais energetikos politikos požiūriu ir 
gali būti laikomi viršesnio viešojo intereso 
projektais, jei tenkinamos visos tose 
direktyvose nustatytos sąlygos.

Atsižvelgiant į Direktyvos 92/43/EEB 6 
straipsnio 4 dalies ir Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalies nuostatas 
dėl poveikio aplinkai, viešojo intereso 
projektai laikomi viešojo intereso 
projektais energetikos politikos požiūriu ir 
laikomi viršesnio viešojo intereso 
projektais, jei tenkinamos visos tose 
direktyvose nustatytos sąlygos.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamų institucijų kompetencija 
galėtų būti įtraukta į nacionalinės 
kompetentingos institucijos, paskirtos 
pagal 8 straipsnio 1 dalį, kompetenciją 
arba jos tam tikru mastu išlaikytų savo 
atskirą kompetenciją pagal atitinkamą 
leidimų išdavimo schemą, kurią valstybė 
narė pasirinko pagal šią dalį, kad 
palengvintų bendrojo sprendimo 
priėmimą ir atitinkamai bendradarbiautų 
su nacionaline kompetentinga institucija.

Išbraukta.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jeigu su bendro intereso projektu 
susijusius sprendimus reikia priimti 
dviejose ar daugiau valstybių narių, 
atitinkamos kompetentingos institucijos 
imasi visų reikiamų veiksmų efektyviam ir 
veiksmingam tarpusavio 
bendradarbiavimui ir koordinavimui 
užtikrinti, įskaitant 10 straipsnio 5 dalyje 
nurodytus veiksmus. Valstybės narės 
užtikrina, kad atitinkamos jų nacionalinės 
kompetentingos institucijos nustatytų 
bendras procedūras, visų pirma susijusias 
su poveikio aplinkai vertinimu, 
koordinuotų savo tvarkaraščius ir 
susitartų dėl bendro leidimų išdavimo 
tvarkos tvarkaraščio.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Tarpvalstybinių bendro intereso 
projektų atveju gali būti įsteigta 2 
straipsnio 10a punkte (naujas) apibrėžta 
bendra kompetentinga institucija.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per preliminarų trijų mėnesių laikotarpį 
nuo leidimų išdavimo proceso pradžios, 
kaip nustatyta 10 straipsnio 1 dalies a 
punkte, projekto rengėjas, laikydamasis 1 

Per preliminarų trijų mėnesių laikotarpį 
nuo leidimų išdavimo proceso pradžios, 
kaip nustatyta 10 straipsnio 1 dalies a 
punkte, projekto rengėjas, laikydamasis 1 
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dalyje nurodytame vadove nustatytos 
tvarkos ir VI priede pateiktų gairių, 
parengia ir kompetentingai institucijai 
pateikia visuomenės dalyvavimo 
koncepciją. Kompetentinga institucija per 
tris mėnesius nuo visuomenės dalyvavimo 
koncepcijos gavimo prašo ją pakeisti arba 
ją patvirtina. Taip kompetentinga 
institucija atsižvelgia į bet kokio pobūdžio 
visuomenės dalyvavimą ir į konsultacijas, 
kurios buvo vykdomos prieš pradedant 
leidimų išdavimo procesą, jei tas 
visuomenės dalyvavimas ir konsultacijos 
atitinka šiame straipsnyje išdėstytus 
reikalavimus.

dalyje nurodytame vadove nustatytos 
tvarkos ir VI priede pateiktų gairių, 
parengia ir kompetentingai institucijai 
pateikia visuomenės dalyvavimo 
koncepciją. Kompetentinga institucija 
arba, kai tinkama, bendra kompetentinga 
institucija per tris mėnesius nuo 
visuomenės dalyvavimo koncepcijos 
gavimo prašo ją pakeisti arba ją patvirtina. 
Taip kompetentinga institucija atsižvelgia į 
bet kokio pobūdžio visuomenės 
dalyvavimą ir į konsultacijas, kurios buvo 
vykdomos prieš pradedant leidimų 
išdavimo procesą, jei tas visuomenės 
dalyvavimas ir konsultacijos atitinka šiame 
straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei projekto rengėjas planuoja daryti 
svarbių patvirtintos koncepcijos pakeitimų, 
jis apie tai informuoja kompetentingą 
instituciją. Tokiu atveju kompetentinga 
institucija gali prašyti pateikti pakeitimus.

Jei projekto rengėjas planuoja daryti 
svarbių patvirtintos koncepcijos pakeitimų, 
jis apie tai informuoja kompetentingą 
instituciją arba, kai tinkama, bendrą 
kompetentingą instituciją. Tokiu atveju 
kompetentinga institucija gali prašyti 
pateikti pakeitimus.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projekto rengėjas sukuria ir reguliariai 
atnaujina projektui skirtą interneto 
svetainę, kurioje pateikiama svarbi 
informacija apie bendro intereso projektą ir 
kuri susiejama su Komisijos interneto 
svetaine ir 23 straipsnyje nurodyta 
skaidrumo platforma ir atitinka VI priedo 6 
punkte nustatytus reikalavimus. Slapta 

Projekto rengėjas sukuria ir reguliariai 
atnaujina projektui skirtą interneto 
svetainę, kurioje pateikiama svarbi 
informacija apie bendro intereso projektą, 
įskaitant 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
įgyvendinimo planą, ir kuri susiejama su 
Komisijos interneto svetaine ir 23 
straipsnyje nurodyta skaidrumo platforma 
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komercinė informacija neatskleidžiama. ir atitinka VI priedo 6 punkte nustatytus 
reikalavimus. Slapta komercinė 
informacija neatskleidžiama.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalies b punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tarpvalstybiniuose projektuose 
dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, 
atitinkamų valstybių narių kompetentingos 
institucijos imasi koordinuotų veiksmų, 
kad parengtų bendrą tvarkaraštį, kuriame 
jos suderina savo tvarkaraščius;

Jei tarpvalstybiniuose projektuose 
dalyvauja dvi ar daugiau valstybių narių, 
gali būti įsteigta 2 straipsnio 10a punkte 
(naujas) apibrėžta bendra kompetentinga 
institucija arba atitinkamų valstybių narių 
kompetentingos institucijos imasi 
koordinuotų veiksmų, kad parengtų bendrą 
tvarkaraštį, kuriame jos suderina savo 
tvarkaraščius;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Ne vėliau kaip [2023 m. gruodžio 
31 d.] ENTSO-E ir ENTSO-G Komisijai ir 
Agentūrai kartu pateikia suderintą ir susietą 
energijos rinkos ir tinklo modelį, kuris 

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

apima elektros energijos, dujų ir vandenilio 
perdavimo infrastruktūrą, saugyklas, 
šilumą, SGD įrenginius ir elektrolizerius, 
taip pat energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir sritis ir yra 
parengtas laikantis V priede nustatytų 
principų.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vertindami infrastruktūros spragas, 
ENTSO-E ir ENTSO-G laikosi principo 
„svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir visų pirma atsižvelgia į 
tas spragas, kurios daro poveikį gebėjimui 
pasiekti Sąjungos priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo tikslus ir 
pirmiausia apsvarsto visus svarbius su 
infrastruktūra nesusijusius sprendimus, 
įskaitant sektorių susiejimo projektus, 
nustatytoms spragoms pašalinti.
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 3 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, judumo ir reguliavimo 
apkrova sektoriaus suinteresuotieji 
subjektai ir pilietinė visuomenė bei visi 
valstybių narių, priklausančių I priede 
nurodytiems prioritetiniams koridoriams, 
atstovai. 

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 72

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 ir ENTSO-G patikslina 
infrastruktūros spragų ataskaitas, tinkamai 
atsižvelgdami į Agentūros ir Komisijos 
nuomones. Jei į šias nuomones 
neatsižvelgiama galutinėse 
infrastruktūros spragų ataskaitose, turi 
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būti pateikiamas pagrindimas.

Pakeitimas 73

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 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 konkrečiuose jūrų baseinuose, 
aplinkosaugos lygį, prisitaikymą prie 
klimato kaitos ir kitus jūros naudojimo 
būdus, taip pat Sąjungos priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus. Ta 
ketinimų deklaracija sudaroma raštu dėl 
kiekvieno su Sąjungos teritorija susijusio 
jūros baseino.

Pakeitimas 74

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 

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 
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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.

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. Į integruoto jūros jėgainių 
tinklo planus taip pat gali būti įtraukta 
vandenilio infrastruktūra, jei manoma, 
kad tai svarbu. Tie integruoto jūros 
jėgainių tinklo plėtros planai atnaujinami 
kas trejus metus.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies 4 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 projektas, 
parengti.

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 
atliekame vertinime atsižvelgiama į tą patį 
scenarijų, kuris buvo naudojamas vykdant 
atranką Sąjungos sąrašui, į kurį įtrauktas 
bendro intereso projektas, parengti.

Pakeitimas 76

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 

4. II priedo 1 punkto d papunktyje ir 
2, 4 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 
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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.

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.

Pakeitimas 77

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

2. 3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[2022 m. sausio 1 d.] Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių 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 
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno 
laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 
straipsnis.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
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22 straipsnio 1 pastraipos 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 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 bei indėlis į 
lankstumą, energetikos sistemos 
integravimą ir sektorių susiejimą;

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio d a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pažanga, susijusi su teigiamu poveikiu 
biologinei įvairovei ir žalos nedarymo 
principu;

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pagrindinė numatoma projektų 
nauda, visų pirma susijusi su išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, ir sąnaudos, neįtraukiant 
neskelbtinos komercinės informacijos;

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 8 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Vandenilio jungtys Vakarų 
Europoje (angl. HI West): vandenilio 
infrastruktūra, sudaranti sąlygas sukurti 

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

paskirties infrastruktūrą, sudaranti sąlygas 
sukurti integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą, be kita ko, 
prijungiant atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamybos zonas prie 
elektrolizerių ir vėliau prie sintetinių 
degalų gamybos centrų, ir visuose 
sektoriuose sudarant tinkamas sąlygas 
galutiniams vartotojams.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 9 punkto 1 pastraipa

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, įskaitant 
pakeistos paskirties infrastruktūrą, 
sudaranti sąlygas sukurti integruotą 
vandenilio magistralę, jungiančią regiono 
šalis ir tenkinančią jų konkrečius 
vandenilio infrastruktūros poreikius, 
remiant visos ES vandenilio transporto 
tinklo sukūrimą, be kita ko, prijungiant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos zonas prie elektrolizerių ir vėliau 
prie sintetinių degalų gamybos centrų ar 
transporto mazgų, ir visuose sektoriuose 
sudarant tinkamas sąlygas galutiniams 
vartotojams.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 10 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Baltijos energijos rinkos vandenilio 
jungčių planas (angl. BEMIP Hydrogen): 
vandenilio infrastruktūra, sudaranti sąlygas 

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

pakeistos paskirties infrastruktūrą, 
sudaranti sąlygas sukurti integruotą 
vandenilio magistralę, jungiančią regiono 
šalis ir tenkinančią jų konkrečius 
vandenilio infrastruktūros poreikius, 
remiant visos ES vandenilio transporto 
tinklo sukūrimą, be kita ko, prijungiant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos zonas prie elektrolizerių ir vėliau 
prie sintetinių degalų gamybos centrų, ir 
visuose sektoriuose sudarant tinkamas 
sąlygas galutiniams vartotojams.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 11 punkto 1 pastraipa

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 atsinaujinančiųjų 
išteklių ar decentralizuotųjų energijos 
išteklių elektros energijos gamybą dideliais 
kiekiais ir vartotojų poreikių reguliavimą 
apkrova.

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 atsinaujinančiųjų 
išteklių ar decentralizuotųjų energijos 
išteklių elektros energijos gamybą dideliais 
kiekiais, energijos kaupimo ir 
transformavimo įrenginius ir vartotojų 
poreikių reguliavimą apkrova.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) Elektros energijos konversijos į 
kitą energiją technologijos: 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.
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Susijusios valstybės narės: 3 dalyje 
išvardytos valstybės narės.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 punkto 1 pastraipa

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, 
remti novatoriškų tinklo valdymo 
sprendimų diegimą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas pažangiam energetikos sektoriaus 
integravimui ir reguliavimui apkrova, iš 
esmės prisidėti prie sektorių, kuriuose dar 
nėra perspektyvių technologinių 
alternatyvų, priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo, kurti sinergiją 
su TEN-T, be kita ko, atsižvelgiant į 
tarpvalstybinį jūrų ir vidaus vandenų 
transporto ir uostų aspektą.

Pakeitimas 89
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) 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.
Susijusios valstybės narės: visos.

Pakeitimas 90

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b) Mažų sujungtų ar atskirtų sistemų 
ir salų, įskaitant atokiausius regionus, 
integravimas: elektros energijos 
perdavimo ir kaupimo infrastruktūros 
plėtojimas (kaip nurodyta 4 straipsnio 
trečios dalies a punkte), prisidedant prie 
geresnio salų sujungimo, veiksmingesnio 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimo ir energetikos sistemos 
integravimo apskritai.
Susijusios valstybės narės: visos.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AD\1233659LT.docx 47/62 PE689.672v02-00

LT

tiesiogiai prijungti prie aukštos įtampos 
perdavimo linijų, skirtų 110 kV ar 
aukštesnei įtampai;

tiesiogiai prijungti prie aukštos įtampos 
perdavimo linijų, skirtų 110 kV ar 
aukštesnei įtampai, arba yra tiesiogiai 
sujungti su transporto mazgais ar kita 
susijusia energetikos sistemos 
infrastruktūra;

Pakeitimas 92

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) elektra varomų transporto 
priemonių įkrovimo infrastruktūra visoje 
teritorijoje, įskaitant sunkiai prieinamas 
zonas, pvz., salas, atokiausius regionus ir 
negyvenamas vietoves;

Pakeitimas 93

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) telematikos priemonės, kuriomis 
siekiama integruoti transporto ir judumo 
sprendimus į elektros tinklą, įskaitant, be 
kita ko, transporto priemonių įkrovimą, 
energijos kaupimą ir apkrovos valdymą; 

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 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) 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 (pvz., 
biometano ir vandenilio) integravimą į 
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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;

tinklą: skaitmeninės sistemos ir 
komponentai, integruojantys IRT, valdymo 
sistemas ir jutiklių technologijas, kad būtų 
galima vykdyti interaktyvią ir pažangią 
dujų gamybos, perdavimo, skirstymo, 
laikymo ir vartojimo dujų tinkle 
integraciją, 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, ir susijusias reikalingas 
naujas tinklų jungtis bei pakeistos 
paskirties infrastruktūros objektus;

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įranga ar įrenginiai, kuriais 
siekiama paspartinti priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą sektoriuose, 
kuriuose dar nėra perspektyvių 
technologinių alternatyvų, pvz., jūrų, 
aviacijos ir sunkiojo krovininio transporto 
bei tolimojo susisiekimo transporto 
sektoriuose.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) vandenilio sektoriuje: 3) vandenilio sektoriuje, įskaitant 
vandenilį iš atsinaujinančių energijos 
išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako 
vandenilį;

Pakeitimas 97
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) vandeniliui transportuoti ir skirstyti 
skirti perdavimo vamzdynai, kurių 
paskirtis – skaidriai ir nediskriminuojant 
suteikti prieigą visiems tinklo 
naudotojams ir kuriuos daugiausia sudaro 
aukšto slėgio vandenilio vamzdynai, 
išskyrus vandenilio vietinio skirstymo 
vamzdynus;

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 3 punkto d papunktis

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, įskaitant 
naują ar pakeistos paskirties 
infrastruktūrą, veiktų saugiai, patikimai ir 
veiksmingai arba kad būtų užtikrintas 
pajėgumas transportuoti abiem kryptimis, 
įskaitant kompresorines.

Pakeitimas 99

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vandenilio infrastruktūra, esanti 
daugiarūšio transporto mazguose arba 
sujungianti elektrolizerių vietas su 
sintetinių degalų gamybos vietomis;

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 3 punkto d b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) įranga ar įrenginiai, skirti tiekti 
vandenilį vandeniliu varomiems judumo 
sprendimams, visų pirma TEN-T 
pagrindiniame tinkle, ir atsižvelgiantys į 
telematikos priemones, skirtas transporto 
ir judumo sprendimų integravimui į 
vandenilio tinklą;

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 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, d, da ir db punktuose 
nurodyta infrastruktūra gali būti naujai 
įrengta infrastruktūra arba pritaikyta ar 
pakeistos paskirties vandeniliui naudoti 
parengta gamtinių dujų infrastruktūra arba 
jų derinys;

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) elektrolizerių sektoriuje: 4) elektrolizerių ir elektros energijos 
konversijos į kitą energiją sektoriuje:

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) elektrolizeriai: i)kurie yra bent 
60 MW galios; ii)novatoriškų vidurinės 
grandies vertės grandinių atveju (pvz., 
jūriniuose keliuose naudojant skystąjį 
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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 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;

organinį vandenilio nešiklį, suskystintą 
vandenilį ar amoniaką) – kurie yra bent 
30 MW galios, ii) kurių gamyba atitinka 
reikalavimą sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų būvio ciklą 
70 proc., palyginti su lyginamuoju 94 g 
CO2e / MJ iškastiniu kuru, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
(ES) 2018/20011 25 straipsnio 2 dalyje ir V 
priede. Per gyvavimo ciklą sumažintas 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis apskaičiuojamas pagal 
Direktyvos (ES) 2018/2001 28 straipsnio 5 
dalyje nurodytą metodiką arba taikant ISO 
14067 arba ISO 14064-1. Kiekybinis 
išmetamo ŠESD kiekio sumažinimas per 
gyvavimo ciklą tikrinamas pagal 
Direktyvos (ES) 2018/2001 30 straipsnį, 
kai taikoma, arba jį tikrina nepriklausoma 
trečioji šalis, ir iii) kurie taip pat atlieka su 
tinklu susijusią funkciją;

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

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susijusi įranga; b) susijusi įranga, įskaitant, be kita 
ko, jungtis su perdavimo ir skirstymo 
tinklais;

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 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) speciali infrastruktūra ir įranga 
(įskaitant laivus ir sunkvežimius), 
naudojama anglies dioksidui saugoti ir 
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, skirta nuolatiniam geologiniam 
anglies dioksido saugojimui pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/31/EB61 arba anglies dioksido 
saugojimui ir naudojimui;

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

Pakeitimas 107
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) anglies dioksido skystinimo ir 
tarpinio saugojimo įrenginiai ketinant jį 
toliau transportuoti. 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 skystinimo ir 
saugojimo įrenginiai, skirti nuolatiniam 
geologiniam anglies dioksido saugojimui 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2009/31/EB;

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
II 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, panaudojimo, 
saugojimo ir 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.

Pakeitimas 109

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, arba tinklo stabilumas 
prie tos valstybės narės sienos su viena ar 
keliomis kitomis valstybėmis narėmis 
padidėja, 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;

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 111

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 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, aprūpinančio pramonės 
klasterius, daugiarūšio transporto mazgus 
ar saugyklas, dalis, taip pat pateikiama 
pakankamai įrodymų apie esamus planus ir 
bendradarbiavimą su kaimyninėmis 
valstybėmis ir tinklo operatoriais;



AD\1233659LT.docx 55/62 PE689.672v02-00

LT

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) elektrolizerių projektu užtikrinama 
bent 60 MW įrengtoji galia ir jis suteikia 
tiesioginės arba netiesioginės naudos bent 
dviem valstybėms narėms; novatoriškų 
vidurinės grandies vertės grandinių 
projektu užtikrinama bent 30 MW 
įrengtoji galia ir jis suteikia tiesioginės 
arba netiesioginės naudos bent dviem 
valstybėms narėms. Projektu galima 
pasiekti šią galią įgyvendinant kelis 
etapus ir (arba) projektus;

Pakeitimas 114

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) elektros energijos konversijos į 
kitą energiją projektu užtikrinama bent 
100 MW įrengtoji galia ir jis suteikia 
tiesioginės arba netiesioginės naudos bent 
dviem valstybėms narėms;
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Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) 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;

h) 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, arba 
padidinamas tinklo stabilumas 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;

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) 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.

j) II priedo 5 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų abipusio intereso 
projektų atveju projektas gali būti 
naudojamas antropogeniniam anglies 
dioksidui surinkti, panaudoti, saugoti ir 
transportuoti bent dviejose valstybėse 
narėse ir trečiojoje valstybėje.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiekimo saugumas, sąveikumas ir 
saugus sistemos eksploatavimas vertinami 

c) tiekimo saugumas, sąveikumas ir 
saugus sistemos eksploatavimas vertinami 
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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, kiekybiškai 
vertinamas projekto poveikis 
nepriklausomai ir patikimai sistemos 
veikimo kontrolei ir paslaugoms.

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 bei numatomą elektros 
energijos paklausos didėjimą transporto 
sektoriuje, visų pirma elektra varomoms 
transporto priemonėms prie greitkelių ir 
miestų teritorijose. Jei taikoma, 
kiekybiškai vertinamas projekto poveikis 
nepriklausomai ir patikimai sistemos 
veikimo kontrolei ir paslaugoms.

Pakeitimas 118

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 
sektorių, kuriuose jį sunku mažinti, 
galutinio vartojimo srityse, pvz., pramonės 
ar sunkiojo krovininio ir tolimojo 
susisiekimo transporto sektoriuose; 
lankstumą ir sezoninio bei trumpalaikio 
kaupimo galimybes gaminant elektros 
energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių; arba 
iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamo 
vandenilio integravimą;

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto c papunktis
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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, 
įskaitant vandenilį iš atsinaujinančių 
energijos išteklių ir mažo anglies dioksido 
pėdsako vandenilį, tiekimo atsparumo, 
įvairovės ir lankstumo;

Pakeitimas 120

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;

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) II priedo 4 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų elektrolizerių 
projektų atveju 4 straipsnyje išvardyti 
kriterijai vertinami taip:

7) II priedo 4 punkte nurodytai 
kategorijai priskiriamų elektrolizerių ir 
elektros energijos konversijos į kitą 
energiją projektų atveju 4 straipsnyje 
išvardyti kriterijai vertinami taip:

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 punkto a papunktis



AD\1233659LT.docx 59/62 PE689.672v02-00

LT

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;

Pakeitimas 123

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 ir išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą ir efektyvų energijos 
vartojimą, kuriuos buvo galima pasiekti 
sujungtuose energetikos sektoriuose ir 
sistemose, pvz., dujų, vandenilio, elektros 
energijos ir šilumos tinkluose, transporto ir 
pramonės sektoriuose, ir pasiektą 
reguliavimo apkrova apimtį.

Pakeitimas 124

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, 

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, pajėgumo integruoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybą gerinimą, tarpsektorinių 
investicijų optimizavimą ir konkurenciją, 
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kodėl nauda ir sąnaudos yra kiekvieną 
kartą nustatomos, kokia tai nauda ir kokios 
sąnaudos ir kaip jos yra apskaičiuojamos;

socialinį poveikį ir poveikį aplinkai bei 
klimatui, įskaitant tarpsektorinį poveikį 
veiksmingumui ir tvarumui. 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;

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) kiek įmanoma, jo turinio vertimas į 
visas ES oficialiąsias kalbas, turinčias 
pagrindinės kalbos statusą kaimyninėse 
valstybėse narėse, kuris turi būti atliktas 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos turinio vertimas į visas su 
projektu susijusių valstybių narių arba 
valstybių narių, kurioms projektas turi 
didelį tarpvalstybinį poveikį, kalbas pagal 
IV priedo 1 punktą;

b) jos turinio vertimas į visas su 
projektu susijusių valstybių narių arba 
valstybių narių, kurioms projektas turi 
didelį tarpvalstybinį poveikį, ES 
oficialiąsias kalbas, tose valstybėse narėse 
turinčias pagrindinės kalbos statusą, 
pagal IV priedo 1 punktą;
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