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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Transeuropinio energetikos tinklo (TEN-E) politikoje TEN-E reglamente nustatytos bendros 
svarbos projektų (BIP) įgyvendinimo nustatymo, atrankos ir prioritetų nustatymo gairės, 
siekiant sukurti atsparų transeuropinį energetikos tinklą, užtikrinti ir įvairinti energijos tiekimą 
ir didinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos integraciją. 

Siūloma peržiūra siekiama toliau modernizuoti Europos energetikos sistemą ir tarpvalstybinę 
infrastruktūrą, kad būtų laiku sumažintas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
atsižvelgiant į siekį iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, kaip nurodyta Žaliajame kurse. 
Todėl peržiūrėtose TEN-E gairėse daugiausia dėmesio būtų skiriama švarios energijos, visų 
pirma elektros energijos ir vandenilio, plėtojimui. 

Kalbant apie alternatyvius transporto sektoriui skirtus degalus, ypač svarbios siūlomos 
pažangiųjų (elektros) tinklų ir vandenilio TEN-E infrastruktūros kategorijos. Komisija tikisi, 
kad elektra varomų transporto priemonių elektros energijos paklausa labai padidės ir teigia, kad 
pažangiųjų tinklų technologijos turėtų padėti pagerinti su energetikos tinklais susijusią paramą 
tarpvalstybiniam didelio pajėgumo įkrovimui. 

Nuomonės referentas palankiai vertina bendrą persvarstytų TEN-E gairių tikslą modernizuoti 
energetikos infrastruktūrą Europoje siekiant remti ES ir jos valstybių narių pastangas visuose 
sektoriuose, įskaitant transportą, ambicingai sumažinti išmetamo CO2 ir kitų teršalų kiekį. 
Tačiau TEN-E politika turi būti integruota į bendrą perėjimą prie nuo iškastinio kuro 
nepriklausomos energetikos sistemos, užtikrinančios saugų ir prieinamą švarios energijos 
tiekimą piliečiams ir remiančios ekonomikos konkurencingumą bei užimtumą visose valstybėse 
narėse ir regionuose. Sėkmingas perėjimas turi būti sąžininga ir ekonomiškai efektyvus, todėl 
turėtų būti daroma laipsniška pažanga, pritaikyta prie rinkos poreikių ir technologinių inovacijų 
teikiamų galimybių. 

Kaip Parlamentas akcentavo neseniai priimtoje rezoliucijoje dėl TEN-T gairių persvarstymo, 
artimiausiais metais transporto infrastruktūros politikoje pirmenybė bus teikiama visapusiškam 
alternatyviųjų degalų naudojimui visų rūšių transporte, įskaitant atitinkamų technologijų 
kūrimą, įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūrą (e. įkrovos įrenginius ir suskystintų 
gamtinių dujų bei vandenilio papildymo įrenginius). Todėl transporto sektoriaus 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas taip pat turėtų būti pagrindinė užduotis plėtojant 
TEN-E, o energetikos ir transporto tinklų sinergija turėtų būti kuo didesnė.  

Nors transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo pastangos įgauna 
pagreitį, dar reikia išspręsti svarbius uždavinius. Baterijomis varomos elektrinės transporto 
priemonės jau užtikrina perspektyvius mažos ir nulinės taršos sprendimus lengviesiems 
automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. Tačiau sunkiosioms 
komercinėms transporto priemonėms (sunkvežimiams, tolimojo susisiekimo autobusams), jūrų 
ir vidaus vandenų laivybai ir aviacijai vis dar trūksta apgalvotų sprendimų naudojant 
alternatyvius degalus, kuriais būtų visiškai pakeistas tradicinis kuras. Kad būtų galima greitai 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų teršalų kiekį, reikia išnaudoti visas 
lengvai įgyvendinamas technologines galimybes. Šiomis aplinkybėmis labai svarbu naudoti 
suskystintų gamtinių dujų (SGD) ir suslėgtų gamtinių dujų (SGD) potencialą kaip pereinamojo 
laikotarpio sprendimus, ypač jūrų sektoriuje. 
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Atsižvelgdamas į tai, nuomonės referentas siūlo pakeitimus, kuriais siekiama sustiprinti su 
transportu susijusius reglamento projekto elementus, įtraukiant  
- bendro intereso projektuose ir abipusio intereso projektuose taikomuose kriterijuose: TEN-

E projektų indėlį mažinant transporto priklausomybę nuo iškastinio kuro (įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą ir alternatyviųjų ekologiškų degalų naudojimą) ir galimą 
energetikos tinklų sąveiką su kitais tinklais (4 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 2 dalis ir 4 
straipsnio 5 dalis);

- konkrečios kategorijos „pažangieji dujų tinklai“ projektų konkrečiuose kriterijuose: 
projektus, kuriais labai prisidedama prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 
tiekiant suskystintas gamtines dujas, kai dar nėra kitų atsinaujinančiųjų išteklių arba mažo 
anglies dioksido kiekio dujų (4 straipsnio 3 dalis), ir panašiai – energetikos infrastruktūros 
prioritetinius koridorius ir I priede nurodytas sritis; 

- energetikos infrastruktūros kategorijose, kurios bus plėtojamos pagal II priedą: įrangą arba 
įrenginius, kuriais remiamas energijos tiekimas ir visų rūšių transporto priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas; be to, transporto sektoriuose pvz., jūrų ir vidaus vandenų 
transporte ir jų uostų infrastruktūroje, turėtų būti naudojami atitinkami alternatyvieji 
degalai, pavyzdžiui, suskystintos gamtinės dujos. 

Galiausiai, atsižvelgdamas į pažangą, kuri jau padaryta tarpvalstybinių dujų jungčių srityje, 
kuria prisidedama prie tiekimo saugumo ir atsparumo didinimo, ir į tai, kad reikia atsižvelgti į 
jau prisiimtus įsipareigojimus, nuomonės referentas siūlo, kad į dabartinį 4-ąjį BIP sąrašą 
įtrauktiems projektams ir toliau būtų taikomas persvarstytas reglamentas (4 straipsnio 4a dalis). 
Valstybių narių interesai šiuo atžvilgiu turėtų būti ginami labiau įtraukiant jas į komitologijos 
procedūras rengiant naujus projektų sąrašus (16 ir 21 straipsniai).
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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
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) energijos tiekimo saugumas – 
vienas iš SESV nustatytų Sąjungos 
energetikos politikos tikslų ir vienas iš 
pagrindinių Reglamento (ES) Nr. 347/2013 
veiksnių, buvo gerokai pagerintas vykdant 
bendro intereso projektus. Atsižvelgiant į 
tai, gamtinių dujų projektams tenka 
svarbus vaidmuo ir jie turėtų būti remiami 
pagal TEN-E politiką, kad būtų baigta 
kurti trūkstama perdavimo infrastruktūra 
ir sudarytos sąlygos pereiti nuo anglių. Iki 
2050 m. labai padidės biodujų, 
atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies 
dioksido kiekio vandenilio ir sintetinių 
dujinių degalų vartojimas, o gamtinės 
dujos vis dar yra labai svarbios energijos 
tiekimui visiems Europos pramonės 
sektoriams, nes artimiausiu metu 
neįmanoma naudoti elektros energijos 
išteklių procesuose, kuriuose suvartojama 
daugiausia energijos. Todėl gamtinių dujų 
infrastruktūrai turėtų būti teikiama 
parama pereinamajam etapui tuose 
regionuose, kurie turi pereiti nuo labai 
taršiu iškastiniu kuru pagrįsto energijos 
rūšių derinio, ir tuose sektoriuose, 
kuriuose nėra jokių brandžių 
technologinių alternatyvų, pavyzdžiui, 
jūrų, aviacijos ir tolimojo krovinių vežimo 
keliais, kuriuose SGD gali atlikti svarbų 
vaidmenį laipsniškai nutraukiant labai 
taršių degalų naudojimą.

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

Or. en



PE689.672v01-00 6/28 PA\1226193LT.docx

LT

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) be to, suskystintos gamtinės dujos 
(SGD) ir suslėgtos gamtinės dujos (SGD) 
yra esminis pereinamojo laikotarpio 
sprendimas siekiant sumažinti išmetamą 
ŠESD kiekį, visų pirma jūrų ir vidaus 
vandenų transporto sektoriuje, nes vis 
daugiau laivų eksploatuoja suskystintas 
gamtines dujas, kurios išmeta mažiau 
CO2, NOx ir kietųjų dalelių nei tradicinis 
jūrinis kuras. tačiau, šiuo metu SGD 
varomi laivai ir jų paskirstymo 
infrastruktūra galėtų būti pritaikyti 
biodujoms, todėl labai svarbu padidinti 
ekologiškų SDG kaip jūrinio kuro 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) peržiūrėtuose projektų tinkamumo 
finansuoti kriterijuose turėtų būti 
išsaugota galimybė gauti paramą 
vykdomiems projektams, jau įtrauktiems į 
ankstesnį BIP sąrašą, ir projektams, 
kuriais skatinamas tam tikrų sektorių, 
pavyzdžiui, transporto, priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimas, kad būtų 
užtikrintas energijos tiekimo saugumas.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) atkreipia dėmesį į 2020 m. 
gruodžio 10-11 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas ir pripažįsta, kad reikia 
užtikrinti jungtis, energetinį saugumą 
visoms valstybėms narėms ir gerbti 
valstybių narių teisę spręsti dėl savo 
energijos rūšių derinio ir pasirinkti 
tinkamiausias technologijas, kad būtų 
bendrai pasiektas 2030 m. klimato tikslas, 
įskaitant pereinamojo laikotarpio 
technologijas, pavyzdžiui, dujas.

Or. en

Pakeitimas 5

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 
paramą tarpvalstybinei didelės galios 
įkrovimo infrastruktūrai, kad būtų 
remiamas transporto sektoriaus 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 

(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 
paramą tarpvalstybinei didelės galios 
įkrovimo infrastruktūrai, kad būtų 
remiamas transporto sektoriaus 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 



PE689.672v01-00 8/28 PA\1226193LT.docx

LT

mažinimas; mažinimas, kartu užtikrinant laipsnišką ir 
sąžiningą energetikos pertvarką 
transporto sektoriuose, kuriuose dar nėra 
perspektyvių technologinių alternatyvų, 
kartu išsaugant Europos energetikos 
sistemos konkurencingumą.

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

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Sąjungos energetikos 
infrastruktūra turėtų būti remiamas 
visapusiškas alternatyviųjų ekologiškų 
degalų naudojimas visų rūšių transportui, 
siekiant mažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, įskaitant atitinkamų 
technologijų kūrimą, įkrovimo ir degalų 
papildymo infrastruktūrą (t. y. e. įkrovimo 
įrenginius ir SGD bei vandenilio 
papildymo įrenginius), saugos, saugumo 
ir sąveikumo standartus.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) atrenkant bendro intereso 
projektus ir abipusio intereso projektus, 
vertinant projektų tinkamumo kriterijus 
reikėtų atsižvelgti į tarpvalstybinį jūrų ir 
vidaus vandenų transporto bei uostų 
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aspektą. Iš tiesų uostai yra ne tik vandens 
transporto sudedamoji dalis, o vis daugiau 
visų transporto rūšių grupių bei 
energetikos, pramonės ir mėlynosios 
ekonomikos dalis. Todėl būtina remti 
projektus, kuriais siekiama didinti 
transporto, energetikos ir skaitmeninės 
infrastruktūros sinergiją uostuose, kartu 
skatinant perėjimą prie kitų transporto 
rūšių ir stiprinant tvarią logistiką. 

Or. en

Pakeitimas 8

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 

(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. Atsižvelgiant į 
tai, ypač svarbu užtikrinti paramą jau 
parengtoms naudoti technologijoms, pvz., 
SGD, kurios gali labai sumažinti 
išmetamą ŠESD kiekį ir teršalų kiekį. 
Investicijos apima investicijas į vandenilį ir 
elektrolizerius, kurie diegiami dideliu 
komerciniu mastu, o tolesni vertinimai, 
grindžiami patikima sąnaudų ir naudos 
analizės metodika, laikomi būtinais 
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greičiau pakeisti esamos formos vandenilį 
ir paskatinti masto ekonomiją, reikia kitų 
mažo anglies dioksido kiekio vandenilio 
formų;

siekiant įvertinti jų įgyvendinamumą ir 
poveikį rinkai. 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;

Or. en

Pakeitimas 9

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 

(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 
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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;

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 laikytis laipsniško požiūrio į ES 
vandenilio strategiją, kad būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos ir apsaugotas ES 
pramonės konkurencingumas, kartu 
numatant „parengiamąjį etapą“ vykdant 
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.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) alternatyvieji ekologiški degalai - 
tokie kaip, pavyzdžiui, elektra, vandenilis, 
biodegalai (skystieji), sintetiniai degalai, 
metanas (gamtinės dujos (suslėgtos 
gamtinės dujos ir suskystintos gamtinės 
dujos), bioSND, bio SGD ir biometanas, 
kurie bent iš dalies yra transporto 
energijos šaltinių organinio kuro išteklių 
pakaitalas, prisideda prie transporto 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo ir didina transporto sektoriaus 
aplinkosauginį veiksmingumą.

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 13

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, laikantis technologijų 
nediskriminavimo principo;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 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 

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

nuo iškastinio kuro šaltinių 
nepriklausančių ir mažo anglies dioksido 
kiekio dujų dalį ir sukurtos sąsajos su kitais 
energijos nešikliais ir sektoriais, taip 
užtikrinant didesnį energijos tiekimo 
saugumą ir lankstumą energetikos 
sistemai;

Or. en

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) remiamas konkrečių transporto 
sektorių priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimas, skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas ir diegiamos 
varymo sistemos, kuriose naudojami 
alternatyvūs ekologiški degalai, įskaitant 
tiekimo sistemas, ir užtikrinama 
atitinkama infrastruktūra, atsižvelgiant į 
galimą sinergiją su kitais tinklais, visų 
pirma transeuropiniu transporto tinklu;

Or. en

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) remiamas konkrečių transporto 
sektorių priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimas, skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas ir diegiamos 
varymo sistemos, kuriose naudojami 
alternatyvūs ekologiški degalai, įskaitant 
tiekimo sistemas, ir užtikrinama 
atitinkama infrastruktūra, atsižvelgiant į 
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galimą sinergiją su kitais tinklais, visų 
pirma transeuropiniu transporto tinklu;

Or. en

Pakeitimas 17

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 efektyvumą, tinkamas jungtis ir 
saugų bei patikimą sistemos 
eksploatavimą;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 21

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) II priedo 2 punkte nurodytoms 
kategorijoms priskiriamų pažangiojo dujų 
tinklo projektų atveju – projektas labai 
padeda siekti tvarumo, nes juo suteikiama 
galimybė ir sudaromos palankesnės 
sąlygos integruoti atsinaujinančiųjų 
išteklių, nuo iškastinio kuro 
nepriklausančių ir mažo anglies dioksido 
kiekio dujas, tokias kaip biometanas, 
sintetinis metanas arba vandenilį iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, ypač įmaišant 
juos į dujų skirstymo ir perdavimo tinklus 
siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir svariai 
prisidedant prie sektorių, kuriuose dar 
nėra perspektyvių technologinių 
alternatyvų, pvz., suskystintų gamtinių 
dujų tiekimo tam tikruose transporto 
sektoriuose, priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo. Be to, projektas 
labai padeda užtikrinti, kad būtų 
tenkinamas bent vienas iš toliau nurodytų 
konkrečių kriterijų:

Or. en
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Pakeitimas 23

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 kuro 
saugumą ir skatinant naudoti mažai 
anglies dioksido išskiriančius energijos 
šaltinius ir varymo sistemas, mažinančias 
taršą, pvz., vandens ir oro taršą, energijos 
suvartojimą ir taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

Or. en

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) naujų technologijų ir inovacijų 
diegimą siekiant skatinti efektyviai 
energiją vartojančias sistemas ir 
alternatyvius švarius degalus, įskaitant 
suskystintas gamtines dujas.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. projektai, kurie jau buvo įtraukti į 
ankstesnį bendro intereso projektų sąrašą, 
laikomi tinkamais įtraukti į būsimus 
sąrašus, sudarytus pagal šį reglamentą, 
siekiant išsaugoti jau prisiimtus 
įsipareigojimus, išvengti 
neveiksmingumo, atsirandančio dėl 
įstrigusių investicijų, ir remti energijos 
tiekimo saugumą.

Or. en

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) galimos sinergijos su 
transeuropinio transporto tinklo 
projektais;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
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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.

Or. en

Pakeitimas 30

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.

Or. en

Pakeitimas 31

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 
integruotą vandenilio magistralę, 

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

jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą ir visuose 
sektoriuose sudaryti tinkamas sąlygas 
galutiniams vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 32

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, sudaranti sąlygas 
sukurti integruotą vandenilio magistralę, 
jungiančią regiono šalis ir tenkinančią jų 
konkrečius vandenilio infrastruktūros 
poreikius, remiant visos ES vandenilio 
transporto tinklo sukūrimą ir visuose 
sektoriuose sudaryti tinkamas sąlygas 
galutiniams vartotojams.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 12 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 34

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, labai 
prisideda prie sektorių, kuriuose dar nėra 
perspektyvių technologinių alternatyvų, 
pvz., suskystintų gamtinių dujų tiekimo 
tam tikruose transporto sektoriuose, 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, kurti sinergiją su TEN-T, be 
kita ko, atsižvelgiant į tarpvalstybinį jūrų 
ir vidaus vandenų transporto ir uostų 
aspektą. 

Or. en

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bet kokia įranga ar įrenginiai, 
kuriais siekiama tiekti visų rūšių 
transportą ir mažinti jo priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, įskaitant energijos 
tiekimui būtinus tinklus ir kitus 
įrenginius, atsižvelgiant į infrastruktūros 
ir transporto priemonės sąsają bei 
telematikos priemones.
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Or. en

Pakeitimas 36

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) 
integravimą į tinklą: skaitmeninės sistemos 
ir komponentai, integruojantys IRT, 
valdymo sistemas ir jutiklių technologijas, 
kad būtų galima vykdyti interaktyvią ir 
pažangią dujų gamybos, perdavimo, 
skirstymo ir vartojimo dujų tinkle 
stebėseną, matavimą, kokybės kontrolę ir 
valdymą. Be to, tokie projektai taip pat gali 
apimti įrangą, kurią įrengus galima 
užtikrinti srautus priešinga kryptimi nuo 
skirstymo iki perdavimo lygio ir atlikti 
atitinkamus būtinus esamo tinklo 
patobulinimus;

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

Or. en

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bet kokia įranga ar įrenginiai, 
įskaitant dujų infrastruktūros projektus, 
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kuriais labai prisidedama prie sektorių, 
kuriuose dar nėra perspektyvių 
technologinių alternatyvų priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo, pvz., 
suskystintų gamtinių dujų tiekimas tam 
tikruose transporto sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 38

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 
paskirstyti skirti perdavimo vamzdynai, 
skirti skaidriai ir nediskriminuojant suteikti 
prieigą visiems tinklo naudotojams ir 
kuriuos daugiausia sudaro aukšto slėgio 
vandenilio vamzdynai, išskyrus vandenilio 
vietinio skirstymo vamzdynus;

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 3 punkto d dalies 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 ir da punktuose nurodyta 
infrastruktūra gali būti naujai įrengta 
infrastruktūra arba vandeniliui parengta 
gamtinių dujų infrastruktūra arba jų 
derinys;

Or. en
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Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) bet kokia įranga ar įrenginiai, 
kuriais siekiama tiekti visų rūšių 
transportą ir mažinti jo priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, įskaitant energijos 
tiekimui būtinus tinklus ir kitus 
įrenginius, atsižvelgiant į infrastruktūros 
ir transporto priemonės sąsają bei 
telematikos priemones.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) anglies dioksido sektoriuje: 5) anglies dioksido surinkimo, 
transportavimo, utilizavimo ir saugojimo 
sektoriuje:

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) specialūs vamzdynai ir visa 
infrastruktūra bei įranga, įskaitant laivus 
ir sunkvežimiai, naudojami antropogeninės 
kilmės anglies dioksidui transportuoti 
daugiau nei iš vieno šaltinio (t. y. iš 
pramoninių įrenginių (įskaitant elektrines), 
kuriuose vykstant degimo procesui ar 
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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;

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

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

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 dalies a punktas

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 

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

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tvarumas vertinamas įvertinant į 
tinklą integruoto iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminto vandenilio arba 
vandenilio, atitinkančio II priedo 4 punkto 
a papunkčio ii papunktyje nustatytus 
kriterijus, dalį ir susijusį išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimą;

a) tvarumas vertinamas įvertinant į 
tinklą integruoto iš atsinaujinančiųjų 
išteklių pagaminto vandenilio arba 
vandenilio, atitinkančio II priedo 4 punkto 
a papunkčio ii papunktyje nustatytus 
kriterijus arba sintetinio metano, dalį ir 
susijusį išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą;

Or. en


