
AM\1133367LT.docx PE609.625v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2016/0379(COD)

25.9.2017

PAKEITIMAI
762 - 1116

Pranešimo projektas
Krišjānis Kariņš
Elektros energijos vidaus rinka (nauja redakcija)

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))



PE609.625v01-00 2/187 AM\1133367LT.docx

LT

AM_Com_LegReport



AM\1133367LT.docx 3/187 PE609.625v01-00

LT

Pakeitimas 762
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose. STO ir PSO turi teisę patvirtinti 
lanksčias paslaugas, kuriomis 
užtikrinamas energijos tinklo stabilumas 
naudojant tinklo veiklos išteklius, t. y. 
tokių paslaugų įsigijimo arba saugyklos, 
užtikrinančios reikiamą lankstumą, 
įrengimo ir veiklos išlaidos turi būti 
laikomos tinklo infrastruktūra ir turi būti 
traktuojamos taip pat kaip investicijos į 
tinko plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 763
Hans-Olaf Henkel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
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tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose. STO ir PSO leidžiama 
patvirtinti lanksčias paslaugas, kuriomis 
užtikrinamas energijos tinklo stabilumas 
naudojant tinklo veiklos išteklius. Tokių 
paslaugų įsigijimo arba saugyklos, 
užtikrinančios reikiamą lankstumą, 
įrengimo ir veiklos išlaidos turi būti 
laikomos tinklo infrastruktūra ir turi būti 
traktuojamos taip pat kaip investicijos į 
tinko plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 764
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas 
ir integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato 
siektinus rezultatus, kad skatintų
skirstomųjų tinklų operatorius didinti 
efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą, savo tinkluose.

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius 
skirstomajame tinkle taikyti novatoriškus 
sprendimus. Šiuo tikslu reguliavimo 
institucijos pripažins visas pagrįstas 
skirstomųjų tinklų operatorių išlaidas 
novatoriškiems sprendimams. Šiuos 
sprendimus, be kita ko, sudaro moksliniai 
tyrimai ir technologinė plėtra, bandomųjų 
projektų įgyvendinimas ir naujų 
technologijų naudojimas, taip pat 
paslaugų sutartys, kurias tinklų 
operatoriai suteikia savo tinklų 
eksploatavimo ir plėtros tikslais. Į šias 
sąnaudas skirstomųjų tinklų operatoriai 
atsižvelgia nustatydami skirstymo tarifus.
Reguliavimo sistemos skatina skirstomųjų 
tinklų operatorius didinti efektyvumą, 
įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, 
savo tinkluose.
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Or. en

Pagrindimas

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted.Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them.Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers.DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid.Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and 
fail.A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk 
of innovation.Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize 
the costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of 
innovation with the customers.

Pakeitimas 765
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas
ir integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomuosius tinklus užtikrinti 
veiksmingiausią savo tinklų eksploatavimą 
ir plėtrą ir integruoti į skirstomuosius 
tinklus naujoviškus sprendimus, ypač 
perkant paslaugas, be kita ko, užuot 
plėtojus tinklą ir telkiant saugojimo 
pajėgumus pagalbinėms paslaugoms, 
mažinant apkrovą ją reguliuojant. Tuo 
tikslu reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, sudarant 
sąlygas apkrovos mažinimui ir jį skatinant 
bei skatinant lankstumą savo tinkluose.

Or. en

Pakeitimas 766
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

8. Reguliavimo institucijos gali 
skatinti skirstomųjų tinklų operatorius 
pirkti savo tinklų eksploatavimo ir plėtros 
paslaugas ir integruoti į skirstomuosius 
tinklus naujoviškus sprendimus, jei 
manoma, kad tokios paskatos duos 
atitinkamos naudos vartotojams, ir 
visuomet atsižvelgiama į vietos aplinkybes. 
Tuo tikslu reguliavimo institucijos 
pripažįsta tinkamomis ir į leidžiamas 
pajamas, gaunamas iš skirstymo tarifų,
įtraukia pagrįstas ir veiksmingas sąnaudas 
ir nustato siektinus rezultatus, kad skatintų 
skirstomųjų tinklų operatorius didinti 
efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą, savo tinkluose.

Or. en

Pakeitimas 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas
ir integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius užtikrinti
savo tinklų eksploatavimą ir plėtrą ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus, be kita ko, 
perkant paslaugas. Tuo tikslu reguliavimo 
institucijos pripažįsta tinkamomis ir į 
skirstymo tarifus įtraukia visas svarbias 
sąnaudas ir nustato siektinus rezultatus, 
kad skatintų skirstomųjų tinklų operatorius 
didinti efektyvumą, įskaitant energijos 
vartojimo efektyvumą ir skirstomųjų 
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tinklų skaitmeninimą, be kita ko, diegiant 
pažangiuosius tinklus ir pažangias 
matavimo sistemas, savo tinkluose.

Or. en

Pakeitimas 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus 
įtraukia tik svarbias sąnaudas ir nustato 
siektinus rezultatus, kad skaidriai 
modernizuotų esamus tinklus ir diegtų 
pažangiuosius tinklus, skatintų 
skirstomųjų tinklų operatorius didinti 
efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą ir energijos kaupimą, savo 
tinkluose.

Or. en

Pakeitimas 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
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reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
lankstumą, savo tinkluose ir skatintų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą.

Or. en

Pagrindimas

Esama formuluotė atspindi tik būtinybę didinti veiksmingumą skirstomuosiuose tinkluose.
Pagal COM(2016)864 pasiūlytą naujos redakcijos Direktyvos 2009/72/EB 59 straipsnio 1 
dalies k punkto formuluotę skirstomųjų tinklų operatoriai taip pat turėtų būti skatinami didinti 
lankstumą tinkle ir skatinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimą.

Pakeitimas 770
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
lankstumą, savo tinkluose ir skatintų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą.

Or. en
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Pagrindimas

Esama formuluotė atspindi tik būtinybę didinti veiksmingumą skirstomuosiuose tinkluose.
Pagal COM(2016)864 pasiūlytą naujos redakcijos Direktyvos 2009/72/EB 59 straipsnio 1 
dalies k punkto formuluotę skirstomųjų tinklų operatoriai taip pat turėtų būti skatinami didinti 
lankstumą tinkle ir skatinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimą.

Pakeitimas 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, 
skaitmeninimą ir lankstumą, savo 
tinkluose.

Or. en

Pakeitimas 772
Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
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tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą ir 
energijos kaupimą, savo tinkluose.

Or. en

Pakeitimas 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Reguliavimo institucijos skatina 
skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo 
tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
reguliavimo institucijos pripažįsta 
tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia 
visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus 
rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų 
operatorius didinti efektyvumą, įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, savo 
tinkluose.

8. Valstybės narės skatina skirstomųjų 
tinklų operatorius pirkti savo tinklų 
eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir 
integruoti į skirstomuosius tinklus 
naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu 
valstybės narės pripažįsta tinkamomis ir į 
skirstymo tarifus įtraukia visas svarbias 
sąnaudas ir nustato siektinus rezultatus, 
kad skatintų skirstomųjų tinklų operatorius 
didinti efektyvumą, įskaitant energijos 
vartojimo efektyvumą, savo tinkluose.

Or. en

Pakeitimas 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Iki [Leidinių biurui: prašome 
įrašyti konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų 

Išbraukta.
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nustatymo metodikų vienodinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

(a) gamintojams ir vartotojams taikomų 
tarifų santykis;

(b) per tarifus susigrąžinamos sąnaudos;

(c) pagal laiką diferencijuoti tinklo 
tarifai;

(d) vietos signalai;

(e) perdavimo ir skirstymo tarifų ryšys, 
įskaitant su nediskriminavimu susijusius 
principus;

(f) tarifų nustatymo ir struktūros 
skaidrumo užtikrinimo būdai;

(g) tinklo naudotojų, kuriems taikomi 
tarifai ir tarifų išimtys, grupės.

Or. de

Pagrindimas

Tarifų nustatymo metodai ir tinklo mokesčiai grindžiami nacionaline ir regionine įtaka.
Tinklo mokesčių suderinimas prieštarauja subsidiarumo principui. Todėl ACER nėra įgaliota 
teikti rekomendacijos šiuo klausimu.

Pakeitimas 775
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Iki [Leidinių biurui: prašome 
įrašyti konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų 
nustatymo metodikų vienodinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

Išbraukta.

(a) gamintojams ir vartotojams taikomų 
tarifų santykis;
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(b) per tarifus susigrąžinamos sąnaudos;

(c) pagal laiką diferencijuoti tinklo 
tarifai;

(d) vietos signalai;

(e) perdavimo ir skirstymo tarifų ryšys, 
įskaitant su nediskriminavimu susijusius 
principus;

(f) tarifų nustatymo ir struktūros 
skaidrumo užtikrinimo būdai;

(g) tinklo naudotojų, kuriems taikomi 
tarifai ir tarifų išimtys, grupės.

Or. en

Pagrindimas

Skirstymo tarifai turi atitikti struktūrines ir regionines sąlygas, priklausančias nuo vartojimo, 
todėl pridėtinė vertė kelia abejonių. Suderinta struktūra ir dvejų metų atnaujinimo ciklas gali 
lemti iškraipymus tarifų nustatymo sistemoje, pvz., susijusius su reglamentavimo sprendimų 
nuspėjamumu.

Pakeitimas 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų 
nustatymo metodikų vienodinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] NRI, bendradarbiaudamos 
tarpusavyje pasitelkiant Agentūrą, nustato 
skelbimo šabloną siekdamos užtikrinti 
perdavimo tarifų nustatymo ir jų 
struktūros skaidrumą. Šablonas apima 
bent šiuos su tarifais susijusius 
minimalius skelbimo reikalavimus:
(a) gamintojams ir vartotojams taikomų 
tarifų santykį;
(b) perdavimo sistemų operatorių 
sąnaudas ir (arba) leidžiamąsias ar 
tikslines pajamas, susigrąžinamas per 
tarifus;
(c) pagal laiką diferencijuotus tinklo 
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tarifus;
(d) vietos signalus;
(e) perdavimo ir skirstymo tarifų santykį;
(f) tinklo naudotojų, kuriems taikomi 
tarifai ir tarifų išimtys, grupes.
Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] ir vėliau reguliariai kas 
dvejus metus nacionalinė reguliavimo 
institucija arba, kaip nusprendė 
nacionalinė reguliavimo institucija, 
perdavimo sistemos (-ų) operatorius (-iai) 
pagal minimalių skelbimo reikalavimų 
šabloną paskelbia informaciją apie 
atitinkamo tinklo tarifų nustatymo 
metodiką.

Or. en

Pakeitimas 777
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų 
nustatymo metodikų vienodinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra nustato skelbimo 
šabloną siekdama užtikrinti perdavimo 
tarifų nustatymo ir jų struktūros 
skaidrumą. Šablonas apima bent šiuos su 
tarifais susijusius minimalius skelbimo 
reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 778
Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų 
nustatymo metodikų vienodinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų 
nustatymo metodikų suderinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

Or. en

Pakeitimas 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų 
nustatymo metodikų vienodinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – vieni metai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų 
nustatymo metodikų suderinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyto 3 mėnesių laikotarpio nepakanka konsultacijoms su visais 
suinteresuotaisiais subjektais. Skirstymo ir tarifų srityje pastebimi labai dideli skirtumai.
Komisijos pasiūlytas suvienodinimas yra per ankstyvas. Vis dėlto tikras suderinimas būtų 
didelė pažanga.

Pakeitimas 780
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų 
nustatymo metodikų vienodinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo tarifų nustatymo 
metodikų vienodinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

Or. en

Pagrindimas

Dėl regioninių skirtumų šiuo metu skirstymo tarifų nustatymo metodika neturėtų būti 
suderinta.

Pakeitimas 781
Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų 
nustatymo metodikų vienodinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

9. Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti 
konkrečią datą – trys mėnesiai po 
įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo 
institucijoms pateikia rekomendaciją dėl 
laipsniško perdavimo tarifų nustatymo 
metodikų vienodinimo. Toje 
rekomendacijoje nurodomi bent šie 
dalykai:

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energijos sistemos vystosi labai sparčiai, nėra reikalo laipsniškai suvienodinti 
skirstymo tarifų struktūros. Tai nėra pagrįsta dėl menko jų tarpvalstybinio poveikio ir stiprios 
jų sąsajos su vietos ypatybėmis.

Pakeitimas 782
Kathleen Van Brempt
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) perdavimo ir skirstymo tarifų ryšys, 
įskaitant su nediskriminavimu susijusius 
principus;

(e) perdavimo ir skirstymo tarifų ryšys, 
įskaitant su nediskriminavimu susijusius 
principus, kaip sutarta su ES STO 
subjektu;

Or. en

Pakeitimas 783
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) tinklo naudotojų, kuriems taikomi 
tarifai ir tarifų išimtys, grupės.

(g) tinklo naudotojų, kuriems taikomi 
tarifai, grupės ir tai, kaip joms taikomi 
skirtingi tarifai atitinka sąžiningą 
sąnaudų paskirstymą ir juos taikant 
išvengiama nepagrįstos valstybės 
pagalbos.

Or. en

Pakeitimas 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) tinklo naudotojų, kuriems taikomi 
tarifai ir tarifų išimtys, grupės.

(g) tinklo naudotojų, kuriems 
atsižvelgiant į vartojimo charakteristikas 
ir formas taikomi tarifai ir tarifų išimtys, 
grupės.

Or. en
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Pakeitimas 785
Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g a) pasigamintos energijos vartojimo, 
paskirstytosios gamybos, kaupimo ir 
reguliavimo apkrova bei jų papildomumo 
naudos nustatymo metodai.

Or. en

Pagrindimas

Plėtojant perdavimo ir skirstymo tarifų nustatymo metodikas turi būti pradėti taikyti aktyvių 
vartotojų tikro ekonominio, techninio ir socialinio poveikio įvertinimo principai. Todėl 
atsižvelgiant į sąnaudas taip pat turi būti atsižvelgiama į naudą, kurią atneš pasigamintos 
energijos vartojimas, paskirstytoji gamyba, kaupimas ir reguliavimas apkrova. Šią naudą visų 
pirma sudaro mažesnis išmetamas anglies dioksido kiekis, mažesni supirkimo tarifai ir 
mažesni tinklo plėtojimo poreikiai.

Pakeitimas 786
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g a) pasigamintos energijos vartojimo, 
paskirstytosios gamybos, kaupimo ir 
reguliavimo apkrova bei jų papildomumo 
naudos nustatymo metodai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 1 straipsnyje nustatytą platesnę šio reglamento taikymo sritį į šio straipsnio 
nuostatas reikėtų įtraukti naujų veikėjų.

Pakeitimas 787
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Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) paskirstytų energijos išteklių sąnaudų 
ir naudos analizė.

Or. en

Pakeitimas 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g a) paskirstytų energijos išteklių 
sąnaudų ir naudos analizė.

Or. en

Pagrindimas

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc).Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Pakeitimas 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 a. Pagal 9 dalies b punktą, teikiant 
rekomendacijas dėl per tarifus 
susigrąžinamų sąnaudų, Sąjungos vidurkį 
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viršijantys patirti nuostoliai ir perkrova 
nepripažįstami tinkamomis finansuoti 
sąnaudomis.

Or. en

Pakeitimas 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 9 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 b. Reguliavimo institucijos priima 
perdavimo sistemų operatorių ir 
skirstomųjų tinklų operatorių veiklai 
vertinti naudojamų rodiklių rinkinį, kuris 
turėtų apimti bent:

– apribotos energijos kiekį, išreikštą MWh 
ir suskirstytą pagal gamybos šaltinio rūšį;

– pagal dinaminį linijų reitingą 
eksploatuojamų linijų ilgio procentinę 
dalį;

– nuotoliniu būdu stebimų ir realiu laiku 
kontroliuojamų pastočių procentinę dalį;

– pagal dinaminę nominaliąją reikšmę 
eksploatuojamų linijų ilgio procentinę 
dalį;

–nuostolius aukštos, vidutinės ir žemos 
įtampos tinkluose;

– energijos pertrūkių tinkle dažnumą ir
trukmę.

Iki [dveji metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos] ir kas dvejus metus po 
to reguliavimo institucijos skelbia 
perdavimo sistemų operatorių ir 
skirstomųjų tinklų operatorių veiklos 
ataskaitą, jei reikia, kartu su tobulinimo 
rekomendacijomis.

Or. en
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Pakeitimas 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Nedarant poveikio tolesniam 
suderinimui deleguotaisiais aktais pagal 
šio reglamento 55 straipsnio 1 dalies k 
punktą, reguliavimo institucijos, pagal 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 59 straipsnio 
6 dalies a punktą tvirtindamos arba 
nustatydamos perdavimo tarifus arba jų 
nustatymo metodikas, tinkamai atsižvelgia 
į Agentūros rekomendaciją.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tarifų nustatymo metodai ir tinklo mokesčiai grindžiami nacionaline ir regionine įtaka.
Tinklo mokesčių suderinimas prieštarauja subsidiarumo principui. Todėl ACER nėra įgaliota 
teikti rekomendacijos šiuo klausimu. Nėra pagrindo priimti deleguotąjį aktą.

Pakeitimas 792
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Nedarant poveikio tolesniam 
suderinimui deleguotaisiais aktais pagal 
šio reglamento 55 straipsnio 1 dalies k 
punktą, reguliavimo institucijos, pagal 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 59 straipsnio 
6 dalies a punktą tvirtindamos arba 
nustatydamos perdavimo tarifus arba jų 
nustatymo metodikas, tinkamai atsižvelgia 
į Agentūros rekomendaciją.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Skirstymo tarifai turi atitikti struktūrines ir regionines sąlygas, priklausančias nuo vartojimo, 
todėl pridėtinė vertė kelia abejonių. Suderinta struktūra ir dvejų metų atnaujinimo ciklas gali 
lemti iškraipymus tarifų nustatymo sistemoje, pvz., susijusius su reglamentavimo sprendimų 
nuspėjamumu.

Pakeitimas 793
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Nedarant poveikio tolesniam 
suderinimui deleguotaisiais aktais pagal 
šio reglamento 55 straipsnio 1 dalies k 
punktą, reguliavimo institucijos, pagal 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 59 straipsnio 
6 dalies a punktą tvirtindamos arba 
nustatydamos perdavimo tarifus arba jų 
nustatymo metodikas, tinkamai atsižvelgia 
į Agentūros rekomendaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Nedarant poveikio tolesniam 
suderinimui deleguotaisiais aktais pagal 
šio reglamento 55 straipsnio 1 dalies k 
punktą, reguliavimo institucijos, pagal 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 59 straipsnio 
6 dalies a punktą tvirtindamos arba 
nustatydamos perdavimo tarifus arba jų 

10. Pagal 16 straipsnio 9 dalį 
skelbiama informacija yra viešai 
prieinama ir nemokama ir ja naudotis 
galima be jokių apribojimų. Ji turi būti 
skelbiama: a) patogia naudoti forma; b) 
aiškiai, prieinamai ir be diskriminavimo;
c) tinkama parsisiųsti forma; d) viena 
arba keliomis oficialiosiomis valstybės 
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nustatymo metodikas, tinkamai atsižvelgia 
į Agentūros rekomendaciją.

narės kalbomis ir, jei įmanoma, vokiečių 
kalba, nebent viena iš oficialiųjų valstybės 
narės kalbų būtų vokiečių kalba.

Or. en

Pakeitimas 795
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Nedarant poveikio tolesniam 
suderinimui deleguotaisiais aktais pagal 
šio reglamento 55 straipsnio 1 dalies k 
punktą, reguliavimo institucijos, pagal 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 59 straipsnio 
6 dalies a punktą tvirtindamos arba 
nustatydamos perdavimo tarifus arba jų 
nustatymo metodikas, tinkamai atsižvelgia 
į Agentūros rekomendaciją.

10. Per šešis mėnesius nuo 
įsigaliojimo dienos ir po to kas dvejus 
metus nacionalinė reguliavimo institucija 
arba, kaip nusprendė nacionalinė 
reguliavimo institucija, kompetentingi 
perdavimo sistemų operatoriai pagal 
minimalių skelbimo reikalavimų šabloną 
skelbia informaciją apie metodiką ir visą 
sąnaudų informaciją, reikalingą 
atitinkamiems tinklo tarifams 
apskaičiuoti.

Or. en

Pakeitimas 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Nedarant poveikio tolesniam 
suderinimui deleguotaisiais aktais pagal 
šio reglamento 55 straipsnio 1 dalies k 
punktą, reguliavimo institucijos, pagal 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 59 straipsnio 
6 dalies a punktą tvirtindamos arba 
nustatydamos perdavimo tarifus arba jų 

10. Nedarant poveikio tolesniam 
suderinimui taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą, reguliavimo institucijos, pagal 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 59 straipsnio 
6 dalies a punktą tvirtindamos arba 
nustatydamos perdavimo tarifus arba jų 
nustatymo metodikas, taiko Agentūros 
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nustatymo metodikas, tinkamai atsižvelgia 
į Agentūros rekomendaciją.

gaires.

Or. en

Pakeitimas 797
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Agentūra stebi savo 
rekomendacijos įgyvendinimą ir kasmet 
iki sausio 31 d. pateikia ataskaitą 
Komisijai. Ji atnaujina rekomendaciją 
bent kas dvejus metus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 798
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Agentūra stebi savo 
rekomendacijos įgyvendinimą ir kasmet 
iki sausio 31 d. pateikia ataskaitą 
Komisijai. Ji atnaujina rekomendaciją 
bent kas dvejus metus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 11 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Agentūra stebi savo 
rekomendacijos įgyvendinimą ir kasmet 
iki sausio 31 d. pateikia ataskaitą 
Komisijai. Ji atnaujina rekomendaciją 
bent kas dvejus metus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tarifų nustatymo metodai ir tinklo mokesčiai grindžiami nacionaline ir regionine įtaka.
Tinklo mokesčių suderinimas prieštarauja subsidiarumo principui. Todėl ACER nėra įgaliota 
teikti rekomendacijos šiuo klausimu.

Pakeitimas 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Agentūra stebi savo 
rekomendacijos įgyvendinimą ir kasmet 
iki sausio 31 d. pateikia ataskaitą
Komisijai. Ji atnaujina rekomendaciją 
bent kas dvejus metus.

11. Agentūra reguliariai skelbia 
nacionalinių reguliavimo institucijų arba 
perdavimo sistemų operatorių pagal 16 
straipsnio 9 dalį paskelbtos informacijos 
apibendrinamąją ataskaitą. Du kartus 
paskelbusi apibendrinamąją ataskaitą, 
Agentūra gali pateikti reguliavimo 
institucijoms nuomonę dėl perdavimo 
tarifų skaidrumo.

Or. en

Pakeitimas 801
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo (b) išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo 
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pajėgumus investicijomis į tinklą, visų 
pirma investicijomis į naujas jungiamąsias 
linijas.

pajėgumus optimizuojant esamų 
jungiamųjų linijų naudojimą, 
investicijomis į tinklą, visų pirma 
investicijomis į naujas jungiamąsias linijas. 
Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a ir (arba) b 
punktuose nustatytais tikslais, pritarus 
atitinkamos valstybės narės reguliavimo 
institucijoms jas galima panaudoti kaip 
pajamas, į kurias turi būti atsižvelgta 
tvirtinant tinklo tarifų apskaičiavimo ir 
(arba) tinko tarifų nustatymo metodiką.

Or. en

(Ši paskutinė teksto dalis paimta iš pradinio reglamento.)

Pagrindimas

Ne tik naujų jungiamųjų linijų statybos, bet ir esamų jungiamųjų linijų optimizavimas turi būti 
finansuojamas perkrovos pajamomis, nes tai vienodai gali lemti perkrovos panaikinimą. Šis 
pakeitimas taip pat taikytinas šio straipsnio 1 dalyje nustatyto principo kontekste („nei 
trukdyti mažinti perkrovą“) ir jis yra iš esmės susijęs su 59 straipsnio 3 dalimi („taip pat 
taikoma žymiai padidėjus turimų jungiamųjų linijų pajėgumui“.)

Pakeitimas 802
Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo 
pajėgumus investicijomis į tinklą, visų 
pirma investicijomis į naujas 
jungiamąsias linijas.

(b) išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo 
pajėgumus koordinuotais taisomaisiais 
veiksmais ir (arba) investicijomis į tinklą,
visų pirma neviršijant perdavimo 
pajėgumų tikslinės vertės prie kiekvienos 
tarpvalstybinės sienos.

Or. en

Pagrindimas

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported.However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
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justified and would even go against economic efficiency.Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity.Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs.Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past.The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Pakeitimas 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo 
pajėgumus investicijomis į tinklą, visų 
pirma investicijomis į naujas 
jungiamąsias linijas.

(b) išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo 
pajėgumus koordinuotais taisomaisiais 
veiksmais ir (arba) investicijomis į tinklą,
neviršijant perdavimo pajėgumų tikslinės 
vertės prie kiekvienos tarpvalstybinės 
sienos.

Or. en

Pakeitimas 804
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo 
pajėgumus investicijomis į tinklą, visų 
pirma investicijomis į naujas 
jungiamąsias linijas.

(b) išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo 
pajėgumus koordinuotais taisomaisiais 
veiksmais ir (arba) investicijomis į tinklą.

Or. en

Pakeitimas 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
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17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išlaikyti ar išplėsti tinklų 
sujungimo pajėgumus investicijomis į 
tinklą, visų pirma investicijomis į naujas 
jungiamąsias linijas.

(b) išplėsti tinklų sujungimo pajėgumus 
investicijomis į tinklą, visų pirma 
investicijomis į naujas jungiamąsias linijas.

Or. en

Pakeitimas 806
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) integruoti elektros energijos tinklo 
jūroje plėtojimą ir sujungti jūroje 
pagamintą energiją su krante esančiu 
perdavimo tinklu;

Or. en

Pakeitimas 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) sumažinti tarifus;

Or. en

Pakeitimas 808
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b b) plėtoti hidroakumuliacijos 
pajėgumus.

Or. en

Pakeitimas 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos 
eilutę ir naudojamos tiems tikslams 
ateityje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 810
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos 
eilutę ir naudojamos tiems tikslams
ateityje.

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punktuose nustatytiems tikslams, lieka 
galimybė pritarus atitinkamų valstybių 
narių reguliavimo institucijoms jas 
panaudoti neviršijant didžiausios sumos, 
kurią turi nustatyti tos reguliavimo 
institucijos, kaip pajamas, į kurias turi 
atsižvelgti reguliavimo institucijos, 
tvirtindamos tinklo tarifų apskaičiavimo ir 
(arba) tinko tarifų nustatymo metodiką.
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Reguliavimo institucijos šią galimybę gali 
patvirtinti tik tais atvejais, kai perdavimo 
sistemos operatorius priima sprendimą dėl 
įsipareigojimo vykdyti visus sujungimo 
projektus, kurie duoda grynąją naudą, ir 
turi balansą, kuris yra pakankamas šioms 
investicijoms finansuoti.
Likusi pajamų dalis pervedama į atskirą 
vidaus sąskaitos eilutę ir ten laikoma tol, 
kol ją galima išleisti pirmos pastraipos a ir 
(arba) b punktuose nustatytiems tikslams.
Reguliavimo institucija informuoja 
Agentūrą apie antroje pastraipoje 
nurodytą pritarimą.

Or. en

Pagrindimas

Nors idėjai, kad perkrovos pajamos turėtų būti naudojamos Reglamente 714/2009 numatytam 
tarpvalstybinių pajėgumų tvirtumui didinti ir užtikrinti, pritarė Agentūra, draudimas 
perkrovos pajamas naudoti tinklo tarifams mažinti nėra pagrįstas.

Pakeitimas 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos eilutę 
ir naudojamos tiems tikslams ateityje.

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos eilutę 
ir naudojamos tiems tikslams ateityje. 
Antraip, pritarus atitinkamų valstybių 
narių reguliavimo institucijoms jas 
galima panaudoti neviršijant didžiausios 
sumos, kurią turi nustatyti tos 
reguliavimo institucijos, kaip pajamas, į 
kurias turi atsižvelgti reguliavimo 
institucijos, tvirtindamos tinklo tarifų 
apskaičiavimo ir (arba) tinko tarifų 
nustatymo metodiką.
Likusi pajamų dalis pervedama į atskirą 
vidaus sąskaitos eilutę ir ten laikoma tol, 
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kol ją galima išleisti pirmos pastraipos a ir 
(arba) b punktuose nustatytiems tikslams.
Reguliavimo institucija informuoja 
Agentūrą apie antroje pastraipoje 
nurodytą pritarimą.

Or. en

Pakeitimas 812
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos 
eilutę ir naudojamos tiems tikslams
ateityje.

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams. Pritarus 
atitinkamų valstybių narių reguliavimo 
institucijoms jas galima panaudoti 
neviršijant didžiausios sumos, kurią turi 
nustatyti tos reguliavimo institucijos, kaip 
pajamas, į kurias turi atsižvelgti 
reguliavimo institucijos, tvirtindamos 
tinklo tarifų apskaičiavimo ir (arba) tinko 
tarifų nustatymo metodiką. Likusi pajamų 
dalis pervedama į atskirą vidaus sąskaitos 
eilutę ir ten laikoma tol, kol ją galima 
išleisti pirmos pastraipos a ir (arba) b 
punktuose nustatytiems tikslams.
Reguliavimo institucija informuoja 
Agentūrą apie antroje pastraipoje 
nurodytą pritarimą.

Or. en

Pagrindimas

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs.By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available.This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
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rules, and take into account the specific situation of the TSO.It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them.It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs.This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Pakeitimas 813
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b
punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos eilutę 
ir naudojamos tiems tikslams ateityje.

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a, b, ba arba 
bc punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos eilutę 
ir naudojamos tiems tikslams ateityje.
Nepažeidžiant antrosios pastraipos, 
valstybėse narėse, kuriose pasiektas 
Sąjungos 15 proc. jungiamųjų linijų 
pralaidumo tikslinis rodiklis ir 
jungiamosiose linijose nėra jokios 
perkrovos ir ji nėra prognozuojama, 
likutinės pajamos gali būti naudojamos 
kaip įplaukos, į kurias turi atsižvelgti 
atitinkamos valstybės narės nacionalinės 
reguliavimo institucijos, tvirtindamos 
tinklo tarifų apskaičiavimo ir (arba) tinklo 
tarifų nustatymo metodiką.

Or. en

Pakeitimas 814
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų negalima veiksmingai Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
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panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos 
eilutę ir naudojamos tiems tikslams 
ateityje.

panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, pritarus 
atitinkamų valstybių narių reguliavimo 
institucijoms jas galima panaudoti kaip 
pajamas, į kurias reguliavimo institucijos 
turi atsižvelgti tvirtindamos tinklo tarifų 
apskaičiavimo ir (arba) tinko tarifų 
nustatymo metodiką.

Or. en

Pakeitimas 815
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos 
eilutę ir naudojamos tiems tikslams 
ateityje.

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Siūlome siūlomą tekstą panaikinti ir išsaugoti esamą Reglamento 714/2009 2 dalies a punkto 
tekstą.

Pakeitimas 816
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos 
eilutę ir naudojamos tiems tikslams 

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams.
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ateityje.

Or. en

Pakeitimas 817
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, jos 
pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos 
eilutę ir naudojamos tiems tikslams 
ateityje.

Jeigu pajamų negalima veiksmingai 
panaudoti pirmos pastraipos a arba b 
punkte nustatytiems tikslams, jas galima 
panaudoti tarifams mažinti.

Or. en

Pakeitimas 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Jeigu įvykdomi pirmos pastraipos 
a ir b punkte nustatyti tikslai, likutinės 
pajamos naudojamos kaip įplaukos, į 
kurias turi atsižvelgti nacionalinės 
reguliavimo institucijos, tvirtindamos 
tinklo tarifų apskaičiavimo ir (arba) tinklo 
tarifų nustatymo metodiką.

Or. en

Pakeitimas 819
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajamos pagal 2 dalies a ir b 
punktus naudojamos laikantis Agentūros 
pasiūlytos ir Komisijos patvirtintos 
metodikos. Agentūros pasiūlymas 
pateikiamas Komisijai iki [Leidinių 
biurui: 12 mėnesių po įsigaliojimo] ir 
patvirtinamas per šešis mėnesius.

Išbraukta.

Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos 
prašymu gali atnaujinti metodiką, o 
Komisija atnaujintą metodiką patvirtina 
ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams 
nuo jos pateikimo.

Prieš pateikdama metodiką Komisijai, 
Agentūra dėl jos konsultuojasi pagal 
[Reglamento (EB) Nr. 713/2009 nauja 
redakcija, pasiūlyta COM(2016) 863/2] 15 
straipsnį.

Metodikoje nustatomos bent sąlygos, 
kuriomis pajamos gali būti naudojamos 
pagal 2 dalies a ir b punktus, taip pat 
sąlygos, kuriomis ir kaip ilgai jos gali būti 
laikomos atskiroje vidaus sąskaitos 
eilutėje, kad būtų galima panaudoti tiems 
tikslams ateityje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra glaudžiai susijęs su ankstesne dalimi.

Pakeitimas 820
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajamos pagal 2 dalies a ir b 
punktus naudojamos laikantis Agentūros 

Išbraukta.
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pasiūlytos ir Komisijos patvirtintos 
metodikos. Agentūros pasiūlymas 
pateikiamas Komisijai iki [Leidinių 
biurui: 12 mėnesių po įsigaliojimo] ir 
patvirtinamas per šešis mėnesius.

Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos 
prašymu gali atnaujinti metodiką, o 
Komisija atnaujintą metodiką patvirtina 
ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams 
nuo jos pateikimo.

Prieš pateikdama metodiką Komisijai, 
Agentūra dėl jos konsultuojasi pagal 
[Reglamento (EB) Nr. 713/2009 nauja 
redakcija, pasiūlyta COM(2016) 863/2] 15 
straipsnį.

Metodikoje nustatomos bent sąlygos, 
kuriomis pajamos gali būti naudojamos 
pagal 2 dalies a ir b punktus, taip pat 
sąlygos, kuriomis ir kaip ilgai jos gali būti 
laikomos atskiroje vidaus sąskaitos 
eilutėje, kad būtų galima panaudoti tiems 
tikslams ateityje.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente nustatoma ACER kompetencija siūlyti perkrovos pajamų naudojimo metodiką.
Toks reikalavimas turi tiesioginį poveikį išimtinei perdavimo sistemų operatorių 
kompetencijai prisiimti visapusišką atsakomybę už investicijas į perdavimo sistemą. Dėl šio 
reikalavimo dėl naujos ACER kompetencijos netinkamai panaudotų investicijų atveju gali būti 
patirtos negrįžtamosios sąnaudos. Dėl šių priežasčių siūloma išbraukti šio straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pajamos pagal 2 dalies a ir b punktus 
naudojamos laikantis Agentūros 
pasiūlytos ir Komisijos patvirtintos 
metodikos. Agentūros pasiūlymas 
pateikiamas Komisijai iki [Leidinių 

Išbraukta.
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biurui: 12 mėnesių po įsigaliojimo] ir 
patvirtinamas per šešis mėnesius.

Or. en

Pakeitimas 822
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pajamos pagal 2 dalies a ir b punktus 
naudojamos laikantis Agentūros 
pasiūlytos ir Komisijos patvirtintos 
metodikos. Agentūros pasiūlymas 
pateikiamas Komisijai iki [Leidinių 
biurui: 12 mėnesių po įsigaliojimo] ir 
patvirtinamas per šešis mėnesius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 823
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos 
prašymu gali atnaujinti metodiką, o 
Komisija atnaujintą metodiką patvirtina 
ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams 
nuo jos pateikimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 824
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
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17 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama metodiką Komisijai, 
Agentūra dėl jos konsultuojasi pagal 
[Reglamento (EB) Nr. 713/2009 nauja 
redakcija, pasiūlyta COM(2016) 863/2] 15 
straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 825
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metodikoje nustatomos bent sąlygos, 
kuriomis pajamos gali būti naudojamos 
pagal 2 dalies a ir b punktus, taip pat 
sąlygos, kuriomis ir kaip ilgai jos gali būti 
laikomos atskiroje vidaus sąskaitos 
eilutėje, kad būtų galima panaudoti tiems 
tikslams ateityje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 826
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metodikoje nustatomos bent sąlygos, 
kuriomis pajamos gali būti naudojamos 
pagal 2 dalies a ir b punktus, taip pat 
sąlygos, kuriomis ir kaip ilgai jos gali būti 
laikomos atskiroje vidaus sąskaitos 
eilutėje, kad būtų galima panaudoti tiems 
tikslams ateityje.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 827
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Valstybėse narėse arba trečiosiose 
šalyse, kurios, vykdydamos politiką, 
konkrečiai skirtą naujoms investicijoms į 
jungiamųjų linijų pralaidumą pritraukti, 
jungiamųjų linijų pajamas naudoja kaip 
pajamas, į kurias turi būti atsižvelgiama 
apskaičiuojant tinklo tarifus, visos 
pajamos, gaunamos iš jungiamųjų linijų, 
kurias valdo ir eksploatuoja atskiras 
pagrindinės perdavimo sistemos juridinis 
subjektas, pralaidumo paskirstymo, gali, 
pritarus atitinkamų valstybių narių 
reguliavimo institucijoms, būti 
naudojamos neviršijant didžiausios 
sumos, kurią turi nustatyti tos 
reguliavimo institucijos, kaip pajamas, į 
kurias turi atsižvelgti reguliavimo 
institucijos, tvirtindamos tinklo tarifų 
apskaičiavimo ir (arba) tinko tarifų 
nustatymo metodiką.

Or. en

Pakeitimas 828
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perdavimo sistemos operatoriai iš 
anksto aiškiai nustato, kaip bus 
naudojamos visos perkrovos pajamos, ir 
teikia faktinio tų pajamų naudojimo 
ataskaitas. Kasmet iki liepos 31 d. 

4. Perdavimo sistemos operatoriai 
teikia faktinio tų pajamų naudojimo 
ataskaitas. Kasmet nacionalinės 
reguliavimo institucijos skelbia ataskaitą, 
kurioje nurodo per 12 mėnesių iki tų 
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nacionalinės reguliavimo institucijos 
skelbia ataskaitą, kurioje nurodo per 12 
mėnesių iki tų metų birželio 30 d. gautas 
pajamas ir kaip jos panaudotos, įskaitant 
konkrečius projektus arba į atskirą 
sąskaitos eilutę pervestų pajamų sumą, 
taip pat patvirtinimą, kad pajamos 
panaudotos laikantis šio reglamento 
reikalavimų ir pagal šio straipsnio 3 dalį 
parengtos metodikos.

metų gruodžio 31 d. gautas pajamas ir kaip 
jos panaudotos.

Or. en

Pakeitimas 829
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perdavimo sistemos operatoriai iš 
anksto aiškiai nustato, kaip bus 
naudojamos visos perkrovos pajamos, ir 
teikia faktinio tų pajamų naudojimo 
ataskaitas. Kasmet iki liepos 31 d. 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skelbia ataskaitą, kurioje nurodo per 12 
mėnesių iki tų metų birželio 30 d. gautas 
pajamas ir kaip jos panaudotos, įskaitant 
konkrečius projektus arba į atskirą 
sąskaitos eilutę pervestų pajamų sumą, 
taip pat patvirtinimą, kad pajamos 
panaudotos laikantis šio reglamento 
reikalavimų ir pagal šio straipsnio 3 dalį 
parengtos metodikos.

4. Perdavimo sistemos operatoriai 
teikia faktinio perkrovos pajamų 
naudojimo ataskaitas. Kasmet nacionalinės 
reguliavimo institucijos skelbia ataskaitą, 
kurioje nurodo per 12 mėnesių iki tų metų 
gruodžio 31 d. gautas pajamas ir kaip jos 
panaudotos.

Or. en

Pagrindimas

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs.ENTSO-E fully supports the Commission’s objective to 
invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare.However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
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for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors.Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments.Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs.Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community.Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only 
collected by them.It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs.This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Pakeitimas 830
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perdavimo sistemos operatoriai iš 
anksto aiškiai nustato, kaip bus 
naudojamos visos perkrovos pajamos, ir 
teikia faktinio tų pajamų naudojimo 
ataskaitas. Kasmet iki liepos 31 d. 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skelbia ataskaitą, kurioje nurodo per 12 
mėnesių iki tų metų birželio 30 d. gautas 
pajamas ir kaip jos panaudotos, įskaitant 
konkrečius projektus arba į atskirą 
sąskaitos eilutę pervestų pajamų sumą, 
taip pat patvirtinimą, kad pajamos 
panaudotos laikantis šio reglamento 
reikalavimų ir pagal šio straipsnio 3 dalį 
parengtos metodikos.

4. Perdavimo sistemos operatoriai 
teikia perkrovos pajamų naudojimo 
ataskaitas. Kasmet nacionalinės 
reguliavimo institucijos skelbia ataskaitą, 
kurioje nurodo per 12 mėnesių iki tų metų 
gruodžio 31 d. gautas pajamas ir kaip jos 
panaudotos, įskaitant konkrečius projektus.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo išbraukti galimybę perdavimo sistemų operatoriams naudoti perkrovos 
pajamas perdavimo tarifams mažinti.

Pakeitimas 831
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Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perdavimo sistemos operatoriai iš 
anksto aiškiai nustato, kaip bus 
naudojamos visos perkrovos pajamos, ir 
teikia faktinio tų pajamų naudojimo 
ataskaitas. Kasmet iki liepos 31 d. 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skelbia ataskaitą, kurioje nurodo per 12 
mėnesių iki tų metų birželio 30 d. gautas 
pajamas ir kaip jos panaudotos, įskaitant 
konkrečius projektus arba į atskirą 
sąskaitos eilutę pervestų pajamų sumą, taip 
pat patvirtinimą, kad pajamos panaudotos 
laikantis šio reglamento reikalavimų ir 
pagal šio straipsnio 3 dalį parengtos 
metodikos.

4. Perdavimo sistemos operatoriai iš 
anksto aiškiai nustato, kaip bus 
naudojamos visos perkrovos pajamos, ir 
teikia faktinio tų pajamų naudojimo 
ataskaitas. Kasmet iki liepos 31 d. 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
skelbia ataskaitą, kurioje nurodo per 12 
mėnesių iki tų metų birželio 30 d. gautas 
pajamas ir kaip jos panaudotos, įskaitant 
konkrečius projektus, į atskirą sąskaitos 
eilutę pervestų pajamų sumą arba sumą, 
kuri buvo panaudota apskaičiuojant 
tinklo tarifus, taip pat patvirtinimą, kad 
pajamos panaudotos laikantis šio 
reglamento reikalavimų. Tokiais atvejais, 
kai tam tikra perkrovos pajamų dalis yra 
naudojama apskaičiuojant tinklo tarifus, 
ataskaitoje gali būti nustatyti PSO 
įsipareigojimų įvykdymo ir balanso 
kriterijai pagal 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas naudoti perkrovos pajamas tinklo tarifams mažinti nėra pagrįstas.

Pakeitimas 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Valstybėse narėse arba trečiosiose 
šalyse, kurios, vykdydamos politiką, 
konkrečiai skirtą naujoms investicijoms į 
jungiamųjų linijų pralaidumą pritraukti, 
jungiamųjų linijų pajamas naudoja kaip 
pajamas, į kurias turi būti atsižvelgiama 
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apskaičiuojant tinklo tarifus, visos 
pajamos, gaunamos iš jungiamųjų linijų, 
kurias valdo ir eksploatuoja atskiras 
pagrindinės perdavimo sistemos juridinis 
subjektas, pralaidumo paskirstymo, gali, 
pritarus atitinkamų valstybių narių 
reguliavimo institucijoms, būti 
naudojamos neviršijant didžiausios 
sumos, kurią turi nustatyti tos 
reguliavimo institucijos, kaip pajamas, į 
kurias turi atsižvelgti reguliavimo 
institucijos, tvirtindamos tinklo tarifų 
apskaičiavimo ir (arba) tinko tarifų 
nustatymo metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands.This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Pakeitimas 833
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Valstybėse narėse arba trečiosiose 
šalyse, kurios, vykdydamos politiką, 
konkrečiai skirtą naujoms investicijoms į 
jungiamųjų linijų pralaidumą pritraukti, 
jungiamųjų linijų pajamas naudoja kaip 
pajamas, į kurias turi būti atsižvelgiama 
apskaičiuojant tinklo tarifus, visos 
pajamos, gaunamos iš jungiamųjų linijų, 
kurias valdo ir eksploatuoja atskiras 
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pagrindinės perdavimo sistemos juridinis 
subjektas, pralaidumo paskirstymo, gali, 
pritarus atitinkamų valstybių narių 
reguliavimo institucijoms, būti 
naudojamos neviršijant didžiausios 
sumos, kurią turi nustatyti tos 
reguliavimo institucijos, kaip pajamas, į 
kurias turi atsižvelgti reguliavimo 
institucijos, tvirtindamos tinklo tarifų 
apskaičiavimo ir (arba) tinko tarifų 
nustatymo metodiką.

Or. en

Pakeitimas 834
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
nacionaliniu išteklių adekvatumo 
vertinimu, kuriame atsižvelgiama į 
Europos išteklių adekvatumo vertinimą
pagal 19 straipsnį. Nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinimo metodiką nustato 
valstybė narė ir ją nustatant atsižvelgiama 
į 19 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
metodiką.

Or. en

Pakeitimas 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
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teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu
pagal 19 straipsnį.

teritorijoje adekvatumą remdamosi 
nacionaliniu išteklių adekvatumo 
vertinimu, kuriame atsižvelgiama į 
Europos išteklių adekvatumo vertinimą
pagal 19 straipsnį. Nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinimo metodologija 
apibrėžia valstybės narės ir taip pat 
atsižvelgia į metodologiją, išdėstytą 19 
straipsnio 4 dalyje.

Or. pl

Pagrindimas

Pajėgumų mechanizmo įdiegimo pagrindu turėtų būti nacionalinis išteklių adekvatumo 
vertinimas.

Pakeitimas 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
nacionaliniu išteklių adekvatumo 
vertinimu, kuriame atsižvelgiama į 
Europos išteklių adekvatumo vertinimą
pagal 19 straipsnį. Nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinimo metodiką nustato 
valstybė narė ir ją nustatant atsižvelgiama 
į 19 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Elektros energijos saugumas bus užtikrintas tik jei kompetencija atlikti išteklių adekvatumo 
vertinimą teks valstybėms narėms. Nors išteklių adekvatumo stebėjimas ir vertinimas Europos 
lygmeniu būtų naudingi, jie turėtų papildyti ir remti nacionalinio lygmens vertinimą. Į 
Europos lygmens vertinimą neįmanoma kaip reikiant išsamiai įtraukti visų nacionalinių 
reikalavimų, taigi ir deramai įvertinti sistemos adekvatumą.
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Pakeitimas 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
nacionaliniu išteklių adekvatumo 
vertinimu, kuriame atsižvelgiama į 
Europos išteklių adekvatumo vertinimą
pagal 19 straipsnį. Nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinimo metodiką nustato 
valstybė narė ir ją nustatant atsižvelgiama 
į 19 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
metodiką.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgta į subsidiarumo principą. Nors išteklių adekvatumo 
stebėjimas ir vertinimas Europos lygmeniu yra reikalingi ir būtų naudingi, Europos išteklių 
adekvatumo vertinimas turėtų tik papildyti ir remti nacionalinį išteklių adekvatumo vertinimą.
Tik nacionaliniu lygmeniu atlikti vertinimai būtų pakankamai išsamūs. Į Europos išteklių 
adekvatumo vertinimą neįmanoma kaip reikiant išsamiai įtraukti visų nacionalinių 
aplinkybių, taigi ir deramai įvertinti sistemos adekvatumą.

Pakeitimas 838
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
nacionaliniu išteklių adekvatumo 
vertinimu, kuriame atsižvelgiama į 
Europos išteklių adekvatumo vertinimą
pagal 19 straipsnį. Nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinimo metodiką nustato 
valstybė narė ir ją nustatant atsižvelgiama 
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į 19 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
metodiką.

Or. en

Pakeitimas 839
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį ir regioninės ir 
nacionalinės geografinės apimties 
adekvatumo vertinimu, apimančiu 
valstybės narės teritoriją ir pagrįstu 19 
straipsnyje nustatyta metodika.

Or. en

Pakeitimas 840
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį. Bet kurioje išteklių 
adekvatumo vertinimo metodikoje turi 
būti deramai atsižvelgta į elektros 
energijos paklausos pokyčius ir Sąjungos 
energijos vartojimo efektyvumo teisės 
aktus.

Or. en
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Pakeitimas 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
nacionaliniu išteklių adekvatumo 
vertinimu. Valstybės narės gali remtis 
Europos išteklių adekvatumo vertinimo 
metodika pagal 19 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 842
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi
nacionalinius išteklių adekvatumo 
vertinimus papildančiu Europos išteklių 
adekvatumo vertinimu pagal 19 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi
Europos išteklių adekvatumo vertinimu
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės atlieka išteklių 
savo teritorijoje adekvatumo vertinimą 
atsižvelgdamos į sistemos tarpusavio 
jungtis ir į Europos išteklių adekvatumo 
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vertinimo pagal 19 straipsnį duomenis.

Or. fr

Pakeitimas 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės Europos išteklių 
adekvatumo vertinimo pagal 19 straipsnį 
rezultatais naudojasi vertindamos išteklių 
adekvatumo problemas savo teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 845
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį, teikia ir skelbia apie jį 
ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 846
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį, teikia ir skelbia apie jį 
ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 847
Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi
Europos išteklių adekvatumo vertinimu
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą vadovaudamosi
Europos išteklių adekvatumo vertinimo 
metodika pagal 19 straipsnio 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti skirtingų lygmenų vertinimus (Europos ir nacionalinius) ir galimai 
palyginti skirtingų tyrimų ir vertinimų rezultatus, reikia bendrų taisyklių ir ES adekvatumo 
vertinimo metodikų.

Pakeitimas 848
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi
Europos išteklių adekvatumo vertinimu
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą vadovaudamosi
Europos išteklių adekvatumo vertinimo 
metodika pagal 19 straipsnio 4 dalį.

Or. en
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Pagrindimas

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation).Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Pakeitimas 849
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą remdamosi 
Europos išteklių adekvatumo vertinimu 
pagal 19 straipsnį.

1. Valstybės narės stebi išteklių savo 
teritorijoje adekvatumą 
remdamosi nacionaliniu išteklių 
adekvatumo vertinimu pagal 19 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Tik nacionaliniu lygmeniu atlikti vertinimai būtų pakankamai išsamūs.

Pakeitimas 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei nacionalinis išteklių 
adekvatumo vertinimas, kuriame 
atsižvelgiama į sistemos tarpusavio jungtis 
ir į išteklių adekvatumo vertinimo 
duomenis, atskleidžia problemą, valstybės 
narės nustato, kokie reglamentavimo 
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iškraipymai sukėlė problemą arba prisidėjo 
prie jos atsiradimo.

Or. fr

Pakeitimas 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei nacionaliniame išteklių 
adekvatumo vertinime nurodyta išteklių 
adekvatumo problema, valstybės narės 
nustato, kokie rinkos ir reglamentavimo 
iškraipymai sukėlė problemą arba prisidėjo 
prie jos atsiradimo ir ilgalaikiškumo.

Or. en

Pakeitimas 852
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei nacionaliniuose vertinimuose 
arba Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

Or. en

Pakeitimas 853
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
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18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, koks 
rinkos nepakankamumas ir (arba)
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

Or. en

Pakeitimas 854
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
rinkos nepakankamumo atvejai ir (arba) 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi rinkos nepakankamumas taip pat gali būti adekvatumo problemų priežastimi, tokie 
rinkos nepakankamumo atvejai taip pat turėtų būti nustatyti ir sprendžiami.

Pakeitimas 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
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reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

reglamentavimo iškraipymai ir koks rinkos 
nepakankamumas sukėlė problemą arba 
prisidėjo prie jos atsiradimo.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikroms technologijoms ar veikėjams neproporcingą naštą gali sudaryti ir tokiu būdu 
kelti adekvatumo problemų ne tik reglamentavimo iškraipymai, bet ir rinkos 
nepakankamumas, pvz., kliūtys patekti į rinką, antikonkurencinis elgesys, ribota prieiga prie 
finansavimo.

Pakeitimas 856
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai ir koks rinkos 
nepakankamumas sukėlė problemą arba 
prisidėjo prie jos atsiradimo.

Or. en

Pakeitimas 857
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai ir koks rinkos 
nepakankamumas sukėlė problemą arba 
prisidėjo prie jos atsiradimo.
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Or. en

Pagrindimas

Tam tikroms technologijoms ar rinkos dalyviams neproporcingą naštą gali sudaryti ir kelti 
adekvatumo problemų ne tik reglamentavimo iškraipymai, bet ir rinkos nepakankamumas, 
pvz., kliūtys patekti į rinką, antikonkurencinis elgesys, ribota prieiga prie finansavimo. Svarbu 
atkreipti dėmesį į kitas nei grynai su reglamentavimu susijusias kliūtis.

Pakeitimas 858
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai ir koks rinkos 
nepakankamumas sukėlė problemą arba 
prisidėjo prie jos atsiradimo.

Or. en

Pakeitimas 859
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei nacionaliniame išteklių 
adekvatumo vertinime nurodyta išteklių 
adekvatumo problema, valstybės narės 
nustato, kokie reglamentavimo iškraipymai 
sukėlė problemą arba prisidėjo prie jos 
atsiradimo.

Or. en
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Pakeitimas 860
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei nacionaliniame išteklių 
adekvatumo vertinime nurodyta išteklių 
adekvatumo problema, valstybės narės 
nustato, kokie reglamentavimo iškraipymai 
sukėlė problemą arba prisidėjo prie jos 
atsiradimo.

Or. en

Pagrindimas

Adekvatumo vertinimus turėtų atlikti valstybės narės ir patvirtinti nacionalinės reguliavimo 
institucijos ir jie turėtų būti atliekami vadovaujantis ENTSO-E nustatyta Europos metodika.

Pakeitimas 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei nacionaliniame išteklių 
adekvatumo vertinime nurodyta išteklių 
adekvatumo problema, valstybės narės 
nustato, kokie reglamentavimo iškraipymai 
sukėlė problemą arba prisidėjo prie jos 
atsiradimo.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgta į subsidiarumo principą. Nors išteklių adekvatumo 
stebėjimas ir vertinimas Europos lygmeniu yra reikalingi ir būtų naudingi, Europos išteklių 
adekvatumo vertinimas turėtų tik papildyti ir remti nacionalinį išteklių adekvatumo vertinimą.
Tik nacionaliniu lygmeniu atlikti vertinimai būtų pakankamai išsamūs. Į Europos išteklių 
adekvatumo vertinimą neįmanoma kaip reikiant išsamiai įtraukti visų nacionalinių 
aplinkybių, taigi ir deramai įvertinti sistemos adekvatumą.
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Pakeitimas 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei nacionaliniame išteklių 
adekvatumo vertinime nurodyta išteklių 
adekvatumo problema, valstybės narės 
nustato, kokie reglamentavimo iškraipymai 
sukėlė problemą arba prisidėjo prie jos 
atsiradimo.

Or. en

Pakeitimas 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei nacionaliniame išteklių 
adekvatumo vertinime nurodyta išteklių 
adekvatumo problema, valstybės narės 
nustato, kokie reglamentavimo iškraipymai 
sukėlė problemą arba prisidėjo prie jos 
atsiradimo.

Or. pl

Pagrindimas

Pajėgumų mechanizmo įdiegimo pagrindu turėtų būti nacionalinis išteklių adekvatumo 
vertinimas.

Pakeitimas 864
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
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18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nurodyta išteklių adekvatumo 
problema, valstybės narės nustato, kokie 
reglamentavimo iškraipymai sukėlė 
problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2. Jei nacionaliniame išteklių 
adekvatumo vertinime nurodyta išteklių 
adekvatumo problema, valstybės narės 
nustato, kokie reglamentavimo iškraipymai 
sukėlė problemą arba prisidėjo prie jos 
atsiradimo.

Or. en

Pakeitimas 865
András Gyürk, György Hölvényi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi pašalinti 
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti 
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, 
plėtoti sujungimo, energijos kaupimo, 
paklausos valdymo priemones ir didinti 
energijos vartojimo efektyvumą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 866
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
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nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi pašalinti
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti
sujungimo, energijos kaupimo, paklausos 
valdymo priemones ir didinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

nustatytus reglamentavimo iškraipymus ir 
rinkos nepakankamumą, priėmimo 
tvarkaraštį ir įgyvendinimo planą. 
Spręsdamos išteklių adekvatumo 
problemas, valstybės narės visų pirma 
užtikrina savo indėlį siekiant ES 2030 m. 
kovos su klimato kaita ir energetikos 
tikslų ir 2050 m. iškastinio kuro mažinimo 
tikslų ir šalina reglamentavimo 
iškraipymus, užtikrindamos galimybę 
taikyti stygiaus kainodarą, plėtodamos
sujungimo, energijos kaupimo, paklausos 
valdymo lankstumo ir energijos išteklių 
paskirstymo priemones ir didindamos
energijos vartojimo efektyvumą. Valstybės 
narės tvarkaraščius teikia tvirtinti 
Europos Komisijai. Komisija įvertina, ar 
šių priemonių pakanka rinkos 
iškraipymams pašalinti, ir priima 
sprendimą dėl valstybių narių 
tvarkaraščiuose pateiktų veiksmų 
suderinamumo su bendrais energetikos 
sąjungos tikslais. Valstybės narės 
reguliariai teikia pažangos, padarytos 
įgyvendinant jų tvarkaraščiuose 
nustatytus veiksmus, ataskaitas.
Gali būti nustatyti šie veiksmai:
(a) pašalinti reglamentavimo iškraipymus 
ir rinkos nepakankamumą, ypač didesnio 
energijos vartojimo efektyvumo, 
lankstumo ir atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos naudojimo kliūtis;
(b) pašalinti galimą pernelyg didelę 
pajėgumų pasiūlą rinkoje visų pirma iš 
tinklo pašalinant labiausiai teršiančius ir 
nelanksčiausius išteklius;
(c) panaikinti viršutines kainų ribas;
(d) įvesti administracinę stygiaus 
kainodaros funkciją, kaip nurodyta 
[Komisijos reglamento, kuriuo 
nustatomos elektros energijos 
balansavimo gairės] 44 straipsnyje;
(e) didinti jungiamųjų linijų pralaidumą, 
jei reikia, vadovaujantis adekvatumo 
vertinimu ir jungiamųjų linijų 
pralaidumo tiksliniu rodikliu, ir stiprinti 
bei optimizuoti vidaus tinklą siekiant 
spręsti perkrovos problemą;
(f) didinti energijos vartojimo efektyvumą, 
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plėtoti paklausos valdymo priemones ir 
kaupimo pajėgumus;

Or. en

Pagrindimas

Išteklių adekvatumo nuostatos turi apimti visus ankstesniuose straipsniuose, pvz., 3 ar 16 
straipsnyje, nustatytus rinkos principus, kad galiausiai būtų sukurtas pagrindas sprendimams 
dėl pajėgumų. Todėl reikia jas visas kartu išvardyti.

Pakeitimas 867
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi pašalinti
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti 
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti 
sujungimo, energijos kaupimo, paklausos 
valdymo priemones ir didinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

3. Sprendimas taikyti pajėgumų 
mechanizmą turi būti kraštutinė 
priemonė. Sprendimas dėl pajėgumų 
mechanizmo taikymo turi būti 
grindžiamas regioniniais išteklių 
adekvatumo vertinimais. Šie vertinimai 
yra lemiamas veiksnys sprendžiant, ar 
taikyti pajėgumų mechanizmus. Valstybės 
narės paskelbia priemonių, kuriomis 
siekiama pašalinti nustatytus 
reglamentavimo iškraipymus, priėmimo 
tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
pašalinti reglamentavimo iškraipymus, 
užtikrinti galimybę taikyti stygiaus 
kainodarą, plėtoti sujungimo, energijos 
kaupimo, paklausos valdymo priemones ir 
didinti energijos vartojimo efektyvumą. 
Spręsdamos išteklių adekvatumo 
problemas valstybės narės vadovaujasi 
aiškių ir skaidrių kriterijų rinkiniu 
ir, pasikonsultavusios dėl siūlomo 
mechanizmo bent su kaimyninėmis 
valstybėmis narėmis, su kuriomis turi 
elektros energijos jungtis, kaip 
gaunančios naudą iš pajėgumų 
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mechanizmo pirmenybę teikia 
tvariausioms priemonėms. Valstybės 
narės visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi pašalinti
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti 
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti 
sujungimo, energijos kaupimo, paklausos 
valdymo priemones ir didinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

3. Valstybės narės, turinčios išteklių 
adekvatumo problemų, paskelbia veiksmų 
planą ir jame pateikia priemonių, kuriomis 
siekiama pašalinti nustatytus 
reglamentavimo iškraipymus, priėmimo 
tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės 
narės vadovaujasi 3 straipsnyje nustatytais 
principais ir visų pirma stengiasi:
a) pašalina reglamentavimo iškraipymus;
b) panaikinti esamas viršutines kainų 
ribas;
c) užtikrinti galimybę taikyti stygiaus 
kainodarą taikant laisvą kainų nustatymą;
d) padidinti jungiamųjų linijų 
pralaidumą;
e) sudaryti galimybes visiems rinkos 
dalyviams netrukdomiems pateikti į rinką;
f) plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;
g) parengti paklausos valdymo priemones;
h) investuoti į energijos vartojimo 
efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės
visų pirma stengiasi pašalinti
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti 
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti 
sujungimo, energijos kaupimo, paklausos 
valdymo priemones ir didinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

3. Spręsdamos išteklių adekvatumo 
problemas, valstybės narės stengiasi
pašalinti reglamentavimo iškraipymus, 
užtikrinti galimybę taikyti stygiaus 
kainodarą, plėtoti sujungimo, energijos 
kaupimo, paklausos valdymo priemones ir 
didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Or. fr

Pakeitimas 870
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi pašalinti 
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti 
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti 
sujungimo, energijos kaupimo, paklausos 
valdymo priemones ir didinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, ir 
veiksmų, kuriais šalinamas rinkos 
nepakankamumas, priėmimo tvarkaraštį. 
Spręsdamos išteklių adekvatumo 
problemas, valstybės narės visų pirma 
stengiasi pašalinti reglamentavimo 
iškraipymus, užtikrinti galimybę taikyti 
stygiaus kainodarą, plėtoti sujungimo, 
energijos kaupimo, paklausos valdymo 
priemones ir didinti energijos vartojimo 
efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 871
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
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18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi pašalinti 
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti 
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti 
sujungimo, energijos kaupimo, paklausos 
valdymo priemones ir didinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi pašalinti 
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti 
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti 
sujungimo, energijos kaupimo, paklausos 
valdymo priemones, savarankišką 
energijos gamybą ir didinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 872
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi pašalinti 
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti 
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti 
sujungimo, energijos kaupimo, paklausos 
valdymo priemones ir didinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi pašalinti 
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti 
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, 
savarankišką energijos gamybą, plėtoti 
sujungimo, energijos kaupimo, paklausos 
valdymo priemones ir didinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paskelbia 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
visų pirma stengiasi pašalinti 
reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti 
galimybę taikyti stygiaus kainodarą, 
plėtoti sujungimo, energijos kaupimo, 
paklausos valdymo priemones ir didinti 
energijos vartojimo efektyvumą.

3. Valstybės narės, turinčios 
nustatytų išteklių adekvatumo problemų,
paskelbia įgyvendinimo planą ir jame 
pateikia nuoseklų priemonių, kuriomis 
siekiama pašalinti nustatytus 
reglamentavimo ir rinkos iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių 
adekvatumo problemas, valstybės narės 
laikosi 3 straipsnio ir visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 874
Cornelia Ernst

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pašalina reglamentavimo 
iškraipymus ir rinkos nepakankamumą, 
ypač didesnio energijos vartojimo 
efektyvumo, lankstumo ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimo kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 875
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pašalina galimą pernelyg didelę 
pajėgumų pasiūlą rinkoje visų pirma iš 
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tinklo pašalindamos labiausiai teršiančius 
ir nelanksčiausius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 876
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jei reikia, didina jungiamųjų linijų 
pralaidumą ir sprendžia vidaus tinklo 
perkrovos problemą;

Or. en

Pakeitimas 877
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) didina energijos vartojimo 
efektyvumą, plėtoja paklausos valdymo 
priemones ir kaupimo pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 878
Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Valstybės narės nustato rodiklius, 
kuriais remdamosi teikia pagal 3 dalį 
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priimtų priemonių veiksmingumo 
ataskaitą, ir atitinkamai peržiūri galimą 
nustatytą pajėgumų mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu nustatyti sistemą, kuri užtikrintų, kad pajėgumų mechanizmo taikymas būtų 
kraštutinė priemonė. Nustačius rodiklius ir prievolę teikti nustatytos problemos sprendimo 
pažangos ataskaitas bus prisidėta prie pajėgumų mechanizmo iškraipomojo poveikio rinkai 
apribojimo.

Pakeitimas 879
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Naujo pajėgumų mechanizmo 
taikymo atveju įgyvendinimo planas taip 
pat turi apimti išsamią laipsniško 
nutraukimo strategiją, įskaitant šio 
pajėgumų mechanizmo tvarkaraštį.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis su 23 straipsniu (ir 18a straipsniu) susijusiomis nuostatomis, pajėgumų 
mechanizmas, pradėtas taikyti kilus išteklių adekvatumo problemai (23 straipsnio paskutinė 
pastraipa), turi būti laikino pobūdžio ir apimti laipsniško nutraukimo tvarkaraštį.

Pakeitimas 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3 a. Valstybės narės pateikia Komisijai 
peržiūrėti veiksmų planą, kuriame nurodo 
priemonių, kuriomis siekiama pašalinti 
nustatytus reglamentavimo iškraipymus, 
priėmimo tvarkaraštį.

Or. en

Pakeitimas 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 b. Per du mėnesius nuo veiksmų 
plano gavimo dienos Komisija gali 
nuspręsti, ar priemonės yra pakankamos, 
kad būtų pašalinti reglamentavimo 
iškraipymai, ir gali reikalauti, kad 
valstybės narės veiksmų planą atitinkamai 
pakeistų.

Or. en

Pakeitimas 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 c. Valstybės narės stebi veiksmų 
plano taikymą ir rezultatus skelbia 
metinėje ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 883
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 d. Valstybės narės pateikia 
įgyvendinimo plano taikymo stebėsenos 
ataskaitą Agentūrai, kad ji pateiktų 
nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 e. Agentūra pateikia Komisijai savo 
nuomonę pagal 3 d dalį. Komisija 
nusprendžia, ar reformos buvo 
pakankamai įgyvendintos.

Or. en

Pakeitimas 885
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 a straipsnis

Pajėgumų mechanizmų taisyklės

1.Jei atlikus Europos išteklių adekvatumo 
vertinimą nustatoma adekvatumo 
problema, vadovaujantis šio straipsnio 
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nuostatomis ir Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklėmis valstybės narės turi 
sugebėti spręsti likusias problemas, kurių 
negalima pašalinti priemonėmis pagal 18 
straipsnio 3 dalį.

2.Valstybės narės įvertina, ar pajėgumų 
mechanizmas strateginio rezervo forma 
gali išspręsti išteklių adekvatumo 
problemas. Tik jeigu taip nėra, valstybės 
narės gali taikyti kitokios rūšies 
mechanizmą. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir netrukdoma tarpvalstybinei 
prekybai. Juos taikant galima naudoti bet 
kokią elektros energijos gamybos, 
energijos vartojimo efektyvumo, energijos 
kaupimo ar reguliavimo apkrovos 
technologiją. Pajėgumų kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti. Pagal 
pajėgumų mechanizmą įsigyjamo 
pralaidumo kiekį tvirtina nacionalinė 
reguliavimo institucija.

3.Jei valstybė narė taiko pajėgumų 
mechanizmą, ji iki [dveji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] ir po to 
kas metus peržiūri tą mechanizmą ir 
numato, kad pagal tą mechanizmą nebūtų 
sudaromos jokios naujos sutartys, jeigu:

(a) atlikus Europos išteklių adekvatumo 
vertinimą nebuvo nustatyta išteklių 
adekvatumo problemų; ir (arba)

(b) 3 dalyje nurodytos priemonės nebuvo 
pakankamai įgyvendintos pagal 3e dalį.

4.Pajėgumų mechanizmai yra laikini.

Juos tvirtina Komisija ne ilgesniam nei 
ketverių metų laikotarpiui. Jų laipsniškai 
atsisakoma arba bent jau jie laipsniškai 
mažinami, remiantis įgyvendinimo planu 
pagal 18 straipsnio 3 ir 3a dalį.

5.Elektros energijos gamybos pajėgumai 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei:

(a) jų bendras vienai įrenginyje 
pagamintos elektros energijos 
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kilovatvalandei tenkantis išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
nuo [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą] nėra 
didesnis nei 350 g CO2 ekvivalento;ir

(b) jie gali bent 5 proc. didinti ir mažinti 
savo pajėgumus per minutę ir gali būtinos 
elektrinių, kurios naudojasi pajėgumų 
mechanizmu, stabilios gamybos lygį 
sumažinti iki mažiau kaip 40 proc.

6. Pajėgumų teikėjai turi vadovautis ES 
aplinkos kokybės standartais ir veiklos 
rezultatai neturi viršyti griežtesnių 
išmetamųjų teršalų kiekių, susietų su 
GPGB ir įvairiais visose atitinkamose 
GPGB išvadose naujoms elektrinėms 
nustatytais, kad jos galėtų dalyvauti 
pajėgumų mechanizme, su GPGB 
susijusiais energijos vartojimo efektyvumo 
lygiais.

7.Nedarant poveikio tiesioginiam 5 dalyje 
nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių 
verčių [ir lankstumo] reikalavimų 
taikymui, iki [dveji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės 
narės baigia peržiūrėti esamus pajėgumų 
mechanizmus ir susijusį sutartimi 
įformintą arba administracinį susitarimą 
ir užtikrina jų atitiktį šio reglamento 
nuostatoms. Jos pateikia Komisijai 
išsamią peržiūros ir priemonių, kurių 
imtasi, rezultatų ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Prastai parengti ir laikini pajėgumų mechanizmai gali sukelti reikšmingų rinkos iškraipymų.
Jie neturi būti naudojami kaip įprastų gamybos pajėgumų gyvybiškai svarbi priemonė.
Svarbiausia, kad toks mechanizmas būtų atviras visiems rinkos dalyviams, įskaitant kitas 
šalis, ir kad jis apimtų lankstumo kriterijus, jog galėtų veiksmingai per trumpą laiką užtikrinti 
įvairios apimties pajėgumus.

Pakeitimas 886
Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 a straipsnis

Pajėgumų mechanizmo taisyklės

1.Valstybės narės įvertina, ar pajėgumų 
mechanizmas strateginio rezervo forma 
gali išspręsti išteklių adekvatumo 
problemą. Jeigu taip nėra, valstybės narės 
gali taikyti kitokios rūšies mechanizmą.
Pajėgumų mechanizmais nesukuriama 
nereikalingo rinkos iškraipymo ir 
netrukdoma tarpvalstybinei prekybai.
Juos taikant galima naudoti bet kokią 
elektros energijos gamybos, energijos 
vartojimo efektyvumo, energijos kaupimo 
ar reguliavimo apkrovos technologiją.
Pajėgumo kiekis, dėl kurio įsipareigojama 
mechanizme, neviršija to, kas būtina 
problemai išspręsti. Parametrus, 
lemiančius pagal pajėgumo mechanizmą 
perkamo pralaidumo kiekį, tvirtina 
nacionalinė reguliavimo institucija.

2.Jei valstybė narė taiko pajėgumų 
mechanizmą, ji iki [dveji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] peržiūri 
tą mechanizmą ir numato, kad pagal tą 
mechanizmą nebūtų sudaromos jokios 
naujos sutartys, jeigu: (a) atlikus Europos 
išteklių adekvatumo vertinimą nebuvo 
nustatyta išteklių adekvatumo problemų; 
ir (arba) (b) 3 dalyje nurodytos priemonės 
nebuvo pakankamai įgyvendintos.

3.Pajėgumų mechanizmai yra laikini.
Juos tvirtina Komisija ne ilgesniam nei 
ketverių metų laikotarpiui. Jų laipsniškai 
atsisakoma arba bent jau jie laipsniškai 
mažinami, remiantis įgyvendinimo planu 
pagal 18 straipsnio 3 dalį.

Elektros energijos gamybos pajėgumai 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei:

(a) jų bendras vienai įrenginyje 
pagamintos elektros energijos 
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kilovatvalandei tenkantis išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
nuo [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą] nėra 
didesnis nei 350 g CO2 ekvivalento;ir

(b) jie gali bent 5 proc. didinti ir mažinti 
savo pajėgumus per minutę.

4.Pajėgumų teikėjai turi vadovautis ES 
aplinkos kokybės standartais ir 
geriausiais prieinamais gamybos būdais 
(GPGB), kad galėtų dalyvauti pajėgumų 
mechanizme.

Or. en

Pakeitimas 887
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos išteklių adekvatumo 
vertinimas apima duomenis apie bendrą 
elektros energijos sistemos adekvatumą 
tenkinti esamus ir prognozuojamus
energijos poreikius dešimties metų 
laikotarpiu nuo vertinimo datos, 
suskirstytus pagal metus.

1. Atliekant Europos išteklių 
adekvatumo vertinimą įvertinamas išteklių 
adekvatumas Europos Sąjungoje.
Vertinimas turėtų būti grindžiamas 
valstybių narių adekvatumo lygiais ir jį 
atliekant turėtų būti numatytos prekybos 
zonos regioniniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos išteklių adekvatumo 1. Europos išteklių adekvatumo 
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vertinimas apima duomenis apie bendrą 
elektros energijos sistemos adekvatumą 
tenkinti esamus ir prognozuojamus 
energijos poreikius dešimties metų 
laikotarpiu nuo vertinimo datos, 
suskirstytus pagal metus.

vertinimas apima duomenis apie bendrą 
elektros energijos sistemos adekvatumą 
tenkinti esamus ir prognozuojamus 
energijos poreikius Sąjungoje, 
atitinkamose regioną sudarančiose 
valstybėse narėse ir pagal kiekvieną 
valstybę narę ateinančių vienų, penkerių 
ir dešimties metų laikotarpiais nuo 
vertinimo datos.

Or. en

Pakeitimas 889
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos išteklių adekvatumo 
vertinimas apima duomenis apie bendrą 
elektros energijos sistemos adekvatumą 
tenkinti esamus ir prognozuojamus 
energijos poreikius dešimties metų 
laikotarpiu nuo vertinimo datos, 
suskirstytus pagal metus.

1. Europos išteklių adekvatumo 
vertinimas apima duomenis apie bendrą 
elektros energijos sistemos adekvatumą 
tenkinti esamus ir atsižvelgiant į turimus 
pirminius išteklius prognozuojamus 
energijos poreikius dešimties metų 
laikotarpiu nuo vertinimo datos, 
suskirstytus pagal metus.

Or. en

Pagrindimas

Įvedus naują terminą „išteklių adekvatumo vertinimas“ būtina apibrėžti naujo gamybos 
adekvatumo masto santykį su pirminiais ištekliais. Klaidinančiai suformuluoti reikalavimai 
dėl pirminių išteklių prieinamumo gali daryti poveikį galutinei metodikai ir siūlomų 
priemonių mastui sistemos ir išteklių adekvatumo srityje.

Pakeitimas 890
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Europos išteklių adekvatumo 
vertinimas apima duomenis apie bendrą 
elektros energijos sistemos adekvatumą 
tenkinti esamus ir prognozuojamus 
energijos poreikius dešimties metų 
laikotarpiu nuo vertinimo datos, 
suskirstytus pagal metus.

1. Europos išteklių adekvatumo 
vertinimas apima duomenis apie bendrą
elektros energijos sistemos adekvatumą 
tenkinti esamus ir atsižvelgiant į turimus 
pirminius išteklius prognozuojamus 
energijos poreikius dešimties metų 
laikotarpiu nuo vertinimo datos, 
suskirstytus pagal metus.

Or. en

Pakeitimas 891
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos išteklių adekvatumo 
vertinimas apima duomenis apie bendrą 
elektros energijos sistemos adekvatumą 
tenkinti esamus ir prognozuojamus 
energijos poreikius dešimties metų 
laikotarpiu nuo vertinimo datos, 
suskirstytus pagal metus.

1. Europos išteklių adekvatumo 
vertinimas ir regioninis adekvatumo 
vertinimas apima duomenis apie bendrą 
elektros energijos sistemos adekvatumą 
tenkinti esamus ir prognozuojamus 
energijos poreikius dešimties metų 
laikotarpiu nuo vertinimo datos, 
suskirstytus pagal metus.

Or. en

Pakeitimas 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos išteklių adekvatumo 
vertinimas apima duomenis apie bendrą 
elektros energijos sistemos adekvatumą 
tenkinti esamus ir prognozuojamus 
energijos poreikius dešimties metų 
laikotarpiu nuo vertinimo datos, 
suskirstytus pagal metus.

1. Europos išteklių adekvatumo 
vertinime nustatomos išteklių adekvatumo 
problemos Sąjungoje, atitinkamose
sistemos operatoriaus regiono valstybėse 
narėse ir kiekvienoje valstybėje narėje, jei 
reikia, pagal kiekvieną prekybos zoną.
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Or. en

Pakeitimas 893
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perdavimo sistemos operatoriai 
ENTSO-E pateikia duomenis, būtinus 
metiniam Europos išteklių adekvatumo 
vertinimui atlikti. ENTSO-E vertinimą 
atlieka kiekvienais metais.

3. Perdavimo sistemos operatoriai 
ENTSO-E pateikia duomenis, būtinus 
metiniam Europos išteklių adekvatumo 
vertinimui atlikti. ENTSO-E vertinimą 
atlieka kiekvienais metais. Rinkos dalyviai, 
remdamiesi savo galimybėmis ir turimais 
duomenimis, perdavimo sistemų 
operatoriams teikia tikėtino būsimo 
gamybos šaltinių naudojimo duomenis.

Or. en

Pakeitimas 894
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perdavimo sistemos operatoriai 
ENTSO-E pateikia duomenis, būtinus 
metiniam Europos išteklių adekvatumo 
vertinimui atlikti. ENTSO-E vertinimą 
atlieka kiekvienais metais.

3. Perdavimo sistemos operatoriai 
ENTSO-E pateikia duomenis, būtinus 
metiniam Europos išteklių adekvatumo 
vertinimui atlikti. ENTSO-E vertinimą 
atlieka kiekvienais metais. Rinkos dalyviai, 
remdamiesi savo galimybėmis ir turimais 
duomenimis, perdavimo sistemų 
operatoriams teikia tikėtino būsimo 
gamybos šaltinių naudojimo duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level.It is necessary to clearly set roles and 
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responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment.Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Pakeitimas 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perdavimo sistemos operatoriai 
ENTSO-E pateikia duomenis, būtinus 
metiniam Europos išteklių adekvatumo 
vertinimui atlikti. ENTSO-E vertinimą 
atlieka kiekvienais metais.

3. Perdavimo sistemos operatoriai 
ENTSO-E pateikia duomenis, būtinus 
metiniam Europos išteklių adekvatumo 
vertinimui atlikti.

Or. en

Pakeitimas 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Pagal nacionalinius teisės aktus 
perdavimo sistemų operatoriai gali turėti 
teisę iš gamintojų, skirstomųjų tinklų 
operatorių ir kitų rinkos dalyvių prašyti 
atitinkamų duomenų, kuriuose nėra 
komerciniu požiūriu neskelbtinos 
informacijos.

Or. en

Pakeitimas 897
Bendt Bendtsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Perdavimo sistemos operatoriai 
turi teisę iš gamintojų ir kitų rinkos 
dalyvių prašyti atitinkamų duomenų, 
kuriuose nėra komerciniu požiūriu 
neskelbtinos informacijos ir kurių dar 
nesurinko atitinkami STO.

Or. en

Pakeitimas 898
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos išteklių adekvatumas 
vertinamas pagal metodiką, kuri užtikrina, 
kad vertinimas:

4. Europos išteklių adekvatumas 
vertinamas pagal skaidrią metodiką, kuri 
užtikrina, kad vertinimas:

Or. en

Pakeitimas 899
Cornelia Ernst

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) būtų grindžiamas atitinkamais 
scenarijais, kurie atitiktų 2020–2030 m. 
laikotarpio klimato ir energetikos 
politikos sistemoje nustatytus tikslus ir ES 
2050 m. iškastinio kuro mažinimo tikslus 
bei Paryžiaus susitarimą.

Or. en
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Pakeitimas 900
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) būtų grindžiamas atitinkamais 
scenarijais, kurie atitiktų 2020–2030 m. 
laikotarpio klimato ir energetikos 
politikos sistemoje nustatytus tikslus ir ES 
2050 m. iškastinio kuro mažinimo tikslus 
bei Paryžiaus susitarimą;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su 18 straipsnio 3 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 901
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) būtų grindžiamas tinkamais 
prognozuojamos paklausos ir pasiūlos 
scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo 
tikimybės vertinimą, statomus naujus 
elektros energijos gamybos išteklius, 
priemones energijos vartojimo efektyvumo 
tikslams pasiekti ir tinkamą jautrumą 
didmeninių kainų ir anglies dioksido 
kainos pokyčiams;

(b) būtų grindžiamas tinkamais 
prognozuojamos paklausos ir pasiūlos 
scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo 
tikimybės vertinimą, užkonservavimą, 
statomus naujus elektros energijos 
gamybos išteklius, priemones energijos 
vartojimo efektyvumo ir elektros tinklų 
jungčių tikslams pasiekti ir tinkamą 
jautrumą didmeninių kainų ir anglies 
dioksido kainos pokyčiams, ir jį atliekant 
būtų deramai atsižvelgiama į visų išteklių 
indėlį ir jų technologinės pažangos 
galimybes, t. y. stebint sistemoje esamą 
lankstumą, įskaitant esamą ir galimą 
gamybos, apkrovos, sujungimo ir 
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kaupimo priemonėmis užtikrinamą 
lankstumą;

Or. en

Pakeitimas 902
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) būtų grindžiamas tinkamais 
prognozuojamos paklausos ir pasiūlos 
scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo 
tikimybės vertinimą, statomus naujus 
elektros energijos gamybos išteklius, 
priemones energijos vartojimo efektyvumo 
tikslams pasiekti ir tinkamą jautrumą 
didmeninių kainų ir anglies dioksido 
kainos pokyčiams;

(b) būtų grindžiamas tinkamais 
prognozuojamos paklausos ir pasiūlos 
scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo 
tikimybės vertinimą, užkonservavimą, 
statomus naujus elektros energijos 
gamybos išteklius, priemones energijos 
vartojimo efektyvumo tikslams pasiekti, 
priemones elektros energijos jungiamųjų 
tinklų tikslams pasiekti ir tinkamą 
jautrumą didmeninių kainų ir anglies 
dioksido kainos pokyčiams;

Or. en

Pakeitimas 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) būtų grindžiamas tinkamais 
prognozuojamos paklausos ir pasiūlos 
scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo 
tikimybės vertinimą, statomus naujus 
elektros energijos gamybos išteklius, 
priemones energijos vartojimo efektyvumo 
tikslams pasiekti ir tinkamą jautrumą 
didmeninių kainų ir anglies dioksido 
kainos pokyčiams;

(b) būtų grindžiamas tinkamais 
prognozuojamos paklausos ir pasiūlos 
scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo 
tikimybės vertinimą, statomus naujus 
elektros energijos gamybos išteklius, 
priemones energijos vartojimo efektyvumo 
ir jungiamųjų tinklų tikslams pasiekti ir 
tinkamą jautrumą didmeninių kainų ir 
anglies dioksido kainos pokyčiams;
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Or. en

Pakeitimas 904
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) būtų grindžiamas tinkamais 
prognozuojamos paklausos ir pasiūlos 
scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo 
tikimybės vertinimą, statomus naujus 
elektros energijos gamybos išteklius, 
priemones energijos vartojimo efektyvumo 
tikslams pasiekti ir tinkamą jautrumą 
didmeninių kainų ir anglies dioksido 
kainos pokyčiams;

(b) būtų grindžiamas tinkamais 
nacionaliniais prognozuojamos paklausos 
ir pasiūlos scenarijais, įskaitant ekonominį 
nurašymo tikimybės vertinimą, statomus 
naujus elektros energijos gamybos 
išteklius, priemones energijos vartojimo 
efektyvumo tikslams pasiekti ir tinkamą 
jautrumą didmeninių kainų ir anglies 
dioksido kainos pokyčiams;

Or. en

Pakeitimas 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) būtų atliekamas tinkamai 
atsižvelgiant į visų išteklių, įskaitant 
esamus ir būsimus elektros energijos 
gamybos, energijos kaupimo ir reguliavimo 
apkrova išteklius, indėlį, taip pat importo ir 
eksporto galimybes ir į tai, kaip jie padeda 
užtikrinti lankstų sistemos eksploatavimą;

(c) būtų atliekamas tinkamai 
atsižvelgiant į visų išteklių, įskaitant 
esamus ir būsimus elektros energijos 
gamybos, energijos kaupimo ir reguliavimo 
apkrova išteklius, indėlį ir jų 
technologinės pažangos galimybes, taip 
pat importo ir eksporto galimybes ir į tai, 
kaip jie padeda užtikrinti lankstų sistemos 
eksploatavimą;

Or. en

Pakeitimas 906
Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) būtų atliekamas tinkamai 
atsižvelgiant į visų išteklių, įskaitant 
esamus ir būsimus elektros energijos 
gamybos, energijos kaupimo ir reguliavimo 
apkrova išteklius, indėlį, taip pat importo ir 
eksporto galimybes ir į tai, kaip jie padeda 
užtikrinti lankstų sistemos eksploatavimą;

(c) būtų atliekamas tinkamai 
atsižvelgiant į visų išteklių, įskaitant 
esamus ir būsimus elektros energijos 
gamybos, energijos kaupimo ir reguliavimo 
apkrova išteklius, indėlį ir jų 
technologinės pažangos galimybes, taip 
pat importo ir eksporto galimybes ir į tai, 
kaip jie padeda užtikrinti lankstų sistemos 
eksploatavimą;

Or. en

Pakeitimas 907
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) būtų atliekamas tinkamai 
atsižvelgiant į visų išteklių, įskaitant 
esamus ir būsimus elektros energijos 
gamybos, energijos kaupimo ir reguliavimo 
apkrova išteklius, indėlį, taip pat importo ir 
eksporto galimybes ir į tai, kaip jie padeda 
užtikrinti lankstų sistemos eksploatavimą;

(c) būtų atliekamas tinkamai 
atsižvelgiant į visų išteklių, įskaitant 
esamus ir būsimus elektros energijos 
gamybos, energijos kaupimo, sektorių 
integravimo ir reguliavimo apkrova 
išteklius, indėlį, taip pat importo ir 
eksporto galimybes ir į tai, kaip jie padeda 
užtikrinti lankstų sistemos eksploatavimą;

Or. de

Pagrindimas

Į reglamentą įtraukus sektorių integraciją bus užtikrintas stabilumas ir vienodos sąlygos 
visiems rinkos ištekliams, o tai padės pasiekti Sąjungos energijos vidaus rinkos tikslus.

Pakeitimas 908
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
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19 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) apimtų scenarijus be esamų ar 
planuojamų pajėgumų mechanizmų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 909
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies h punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– patikimų pajėgumų, būtinų 
adekvatumui užtikrinti, lygis,

Or. en

Pakeitimas 910
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) jame būtų nurodomos galimų 
išteklių adekvatumo problemų priežastys, 
visų pirma ar tai tinklo, ar ištekliaus 
apribojimas, ar abiejų rūšių apribojimas.

(i) jame būtų nurodomos galimų 
išteklių adekvatumo problemų priežastys, 
visų pirma ar tai tinklo, ar ištekliaus 
apribojimas, ar rinkos nepakankamumas.

Or. en

Pakeitimas 911
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies i a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i a) būtų atliekamas atsižvelgiant į 
realius tinklo pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 912
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i a) būtų atliekamas atsižvelgiant į 
realius tinklo pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 913
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i a) būtų atliekamas atsižvelgiant į 
realius tinklo pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

) We propose to add letter (i a ) Respecting real network development.Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply.In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy.Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Pakeitimas 914
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Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki [Leidinių biurui: šeši mėnesiai 
po šio reglamento įsigaliojimo] ENTSO-E 
Agentūrai pateikia projektą metodikos, 
pagal kurią skaičiuojama:

5. Iki [Leidinių biurui: šeši mėnesiai 
po šio reglamento įsigaliojimo] ENTSO-E 
paskelbia ir Agentūrai pateikia projektą 
metodikos, pagal kurią skaičiuojama:

Or. en

Pakeitimas 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies a punktas
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prarastos apkrovos vertė; a) prarastos apkrovos vertė. Prarastos 
apkrovos vertės apskaičiavimo 
metodologija valstybėms narėms suteikia 
galimybių atsižvelgti į vietos ekonomikos 
sąlygas;

Or. pl

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas - valstybėms narėms suteikti galimybę atsižvelgti į jų konkrečias 
aplinkybes ir išvengti diskriminacijos tarp valstybių narių.

Pakeitimas 916
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prarastos apkrovos vertė; (a) prarastos apkrovos vertė. Prarastos 
apkrovos vertės apskaičiavimo 
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metodologija valstybėms narėms suteikia 
galimybę atsižvelgti į vietos ekonomikos 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 917
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prarastos apkrovos vertė; (a) prarastos apkrovos vertė. Prarastos 
apkrovos vertės apskaičiavimo 
metodologija valstybėms narėms suteikia 
galimybę atsižvelgti į vietos ekonomikos 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prarastos apkrovos vertė; (a) prarastos apkrovos vertė. Prarastos 
apkrovos vertės apskaičiavimo 
metodologija valstybėms narėms suteikia 
galimybę atsižvelgti į vietos ekonomikos 
sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama sumažinti tuos valstybių narių ekonominius skirtumus ir 
išvengti bet kurios valstybės narės vartotojų diskriminacijos.
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Pakeitimas 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prarastos apkrovos vertė; (a) prarastos apkrovos vertė
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
tinklų sujungimo laipsnį;

Or. en

Pakeitimas 920
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) patikimumo standartas, išreikštas 
parametrais „numatyta energija, kuri 
nebuvo tiekiama“ ir „numatomas apkrovos 
sumažėjimas“.

(c) patikimumo standartas, išreikštas 
parametrais „numatyta energija, kuri 
nebuvo tiekiama“ ir „numatomas apkrovos 
sumažėjimas“. Valstybės narės, 
vadovaudamosi ENTSO-E parengta ES 
adekvatumo vertinimo metodika, nustato 
patikimumo standarto tikslinį rodiklį.

Or. en

Pakeitimas 921
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies c punkto 1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) (d) techninės elektros energijos 
gamybos ir tinklo eksploatavimo sąlygos, 
įskaitant įrenginių tipo parametrus, 
techninės priežiūros tvarkaraščius, 
elektrinės veiklos ir elektros energijos 
tiekimo nutraukimus ir visų gamybos 
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įrenginių charakteristikų blogėjimą;

Or. en

Pakeitimas 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Elektros energijos gamintojų ir 
tinklo operatorių techninės sąlygos, 
atsižvelgiant į atitinkamam gamybos 
vienetui būdingus parametrus, terminų 
priežiūrą, gamybos vienetų ypatumus, 
perdavimo išjungimus ir veiksnius, 
mažinančius visų gamybos vienetų vertę;

Or. pl

Pagrindimas

ENTSO-E turėtų parengti bendrą metodiką, skirtą apskaičiuoti veiksnių, mažinančių visų 
gamybos vienetų vertę, poveikį, siekiant sudaryti sąlygas, kad Europos elektros energijos 
gamybos adekvatumo vertinime būtų galima atsižvelgti į faktinius gamybos vienetų pajėgumus 
tenkinti sistemą.

Pakeitimas 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c a) techninės elektros energijos 
gamybos ir tinklo eksploatavimo sąlygos, 
įskaitant įrenginių tipo parametrus, 
techninės priežiūros tvarkaraščius, 
elektrinės veiklos ir elektros energijos 
tiekimo nutraukimus ir visų gamybos 
įrenginių charakteristikų blogėjimo 
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veiksnius;

Or. en

Pagrindimas

ENTSO-E turėtų parengti bendrą visų gamybos įrenginių charakteristikų blogėjimo veiksnių 
nustatymo metodiką, kad atliekant Europos išteklių adekvatumo vertinimą būtų galima 
deramai atsižvelgti į visų išteklių faktinį indėlį.

Pakeitimas 924
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis ir 
Europos išteklių adekvatumo vertinimo 
pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje 
nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis, 
scenarijų ir prielaidų, kuriais jie yra 
paremti, ir Europos išteklių adekvatumo 
vertinimo pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi su 
visais suinteresuotaisiais subjektais ir 
pagal 22 straipsnyje nustatytą procedūrą 
juos tvirtina Agentūra.

Or. en

Pakeitimas 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis ir 
Europos išteklių adekvatumo vertinimo 
pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje 
nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis, 
scenarijų ir prielaidų, kuriais jie yra 
paremti, ir Europos išteklių adekvatumo 
vertinimo pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi su visais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir pagal 22 
straipsnyje nustatytą procedūrą juos 
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tvirtina Agentūra.

Or. en

Pagrindimas

Kad suinteresuotieji subjektai tinkamai prižiūrėtų Europos išteklių adekvatumo vertinimą, jis, 
įskaitant pagrindinius scenarijus ir prielaidas, turi būti visiškai skaidrus.

Pakeitimas 926
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis ir 
Europos išteklių adekvatumo vertinimo 
pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje 
nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis, 
scenarijų ir prielaidų, kuriais jie yra 
paremti, ir Europos išteklių adekvatumo 
vertinimo pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi su visais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir pagal 22 
straipsnyje nustatytą procedūrą juos 
tvirtina Agentūra.

Or. en

Pakeitimas 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis ir 
Europos išteklių adekvatumo vertinimo 
pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje 
nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis, 
scenarijų ir prielaidų, kuriais jie yra 
paremti, ir Europos išteklių adekvatumo 
vertinimo pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje 
nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

Or. en
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Pakeitimas 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis ir 
Europos išteklių adekvatumo vertinimo 
pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje 
nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis iš 
anksto konsultuojamasi ir pagal 22 
straipsnyje nustatytą procedūrą juos 
tvirtina Agentūra.

Or. en

Pakeitimas 929
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis ir 
Europos išteklių adekvatumo vertinimo 
pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje 
nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis iš 
anksto konsultuojamasi ir pagal 22 
straipsnyje nustatytą procedūrą juos 
tvirtina Agentūra.

Or. en

Pagrindimas

5 dalyje nurodytus rodiklius nustato ir pasiūlo valstybės narės, vadovaudamosi ENTSO-E 
parengta adekvatumo vertinimo metodika.

Pakeitimas 930
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis ir 
Europos išteklių adekvatumo vertinimo 
pagal 3 dalį rezultatų iš anksto 
konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje 
nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

6. Dėl pasiūlymų dėl metodikos pagal 
2, 4 ir 5 dalis ir Europos išteklių 
adekvatumo vertinimo pagal 3 dalį 
rezultatų iš anksto konsultuojamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais ir pagal 22 
straipsnyje nustatytą procedūrą juos 
tvirtina Agentūra.

Or. en

Pakeitimas 931
Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis

Pajėgumų mechanizmai

1. Siekdamos išspręsti likusias problemas, 
kurių negalima pašalinti 18 straipsnio 3 
dalyje nurodytomis priemonėmis, 
valstybės narės, laikydamosi šio straipsnio 
nuostatų ir Sąjungos valstybės pagalbos 
taisyklių, kraštutiniu atveju gali pradėti 
taikyti pajėgumų mechanizmus.
Pajėgumo kiekis, dėl kurio įsipareigojama 
mechanizme, neviršija to, kas būtina 
nustatytai problemai išspręsti.
Parametrus, lemiančius pagal pajėgumo 
mechanizmą perkamo pralaidumo kiekį, 
tvirtina nacionalinė reguliavimo 
institucija.

Dėl pajėgumų mechanizmų nereikalingai 
neiškraipoma rinka ir netrukdoma 
tarpvalstybinei prekybai. Juos taikant 
galima naudoti bet kokią elektros 
energijos gamybos, kaupimo ar 
reguliavimo apkrova technologiją.

3. Prieš pradėdama taikyti pajėgumų 
mechanizmus pagal 2 dalį, valstybė narė 
atlieka išsamų tyrimą dėl galimo jų 



AM\1133367LT.docx 91/187 PE609.625v01-00

LT

poveikio kaimyninėms valstybėms narėms, 
pasikonsultavusi bent su kaimyninėmis 
valstybėmis narėmis, su kuriomis ji turi 
elektros energijos jungčių, ir su tokių 
valstybių narių suinteresuotaisiais 
subjektais.

4. Valstybės narės įvertina, ar pajėgumų 
mechanizmas strateginio rezervo forma 
gali išspręsti išteklių adekvatumo 
problemas, nustatytas atliekant Europos 
išteklių rezervo vertinimą. Tokiu atveju 
valstybės narės pradeda naudoti strateginį 
rezervą. Tik jeigu taip nėra, valstybės 
narės gali taikyti kitą nei strateginis 
rezervas mechanizmą.

5. Valstybės narės netaiko pajėgumų 
mechanizmų tais atvejais, kai:

a) atlikus Europos išteklių adekvatumo 
vertinimą nebuvo nustatyta išteklių 
adekvatumo problemų arba

b) dėl 18 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
išsamaus veiksmų plano Komisija 
nepateikė teigiamo sprendimo, kaip 
nurodyta 18 straipsnio 3b dalyje.

6. Jei valstybė narė taiko pajėgumų 
mechanizmą, ji peržiūri tą mechanizmą ir 
užtikrina, kad pagal tą mechanizmą 
nebūtų sudaromos naujos sutartys, jeigu:

a) atlikus Europos išteklių adekvatumo 
vertinimą nebuvo nustatyta išteklių 
adekvatumo problemų ir (arba)

b) 18 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
priemonės nebuvo pakankamai 
įgyvendintos pagal 18 straipsnio 3e dalį.

7. Pajėgumų mechanizmai yra laikini.
Juos tvirtina Komisija ne ilgesniam nei 
penkerių metų laikotarpiui. Jų laipsniškai 
atsisakoma arba jie bent jau laipsniškai 
mažinami, remiantis įgyvendinimo planu 
pagal 18 straipsnio 3 dalį.

8. Išskyrus strateginį rezervą, dėl elektros 
energijos gamybos pajėgumų, išmetančių 
450 g CO2/kWh arba daugiau, po [šio 
reglamento įsigaliojimo data] pajėgumų 
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mechanizmuose neįsipareigojama.

Or. en

Pakeitimas 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis

Pajėgumų mechanizmai

1. Siekdamos išspręsti likusias problemas, 
kurių negalima pašalinti 18 straipsnio 3 
dalyje nurodytomis priemonėmis, 
valstybės narės, laikydamosi šio straipsnio 
nuostatų ir Sąjungos valstybės pagalbos 
taisyklių, kraštutiniu atveju gali pradėti 
taikyti pajėgumų mechanizmus.
Pajėgumo kiekis, dėl kurio įsipareigojama 
mechanizme, neviršija to, kas būtina 
nustatytai problemai išspręsti.
Parametrus, lemiančius pagal pajėgumo 
mechanizmą perkamo pralaidumo kiekį, 
tvirtina nacionalinė reguliavimo 
institucija.

2. Dėl pajėgumų mechanizmų 
nereikalingai neiškraipoma rinka ir 
netrukdoma tarpvalstybinei prekybai.
Juos taikant galima naudoti bet kokią 
elektros energijos gamybos, energijos 
kaupimo ar reguliavimo apkrovos 
technologiją.

3. Prieš pradėdama taikyti pajėgumų 
mechanizmus pagal 2 dalį, valstybė narė 
atlieka išsamų tyrimą dėl galimo jų 
poveikio kaimyninėms valstybėms narėms, 
pasikonsultavusi bent su kaimyninėmis 
valstybėmis narėmis, su kuriomis ji turi 
elektros energijos jungčių, ir su tokių 
valstybių narių suinteresuotaisiais 
subjektais.
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4. Valstybės narės įvertina, ar pajėgumų 
mechanizmas strateginio rezervo forma 
gali išspręsti išteklių adekvatumo 
problemas, nustatytas atliekant Europos 
išteklių rezervo vertinimą. Tokiu atveju 
valstybės narės pradeda taikyti strateginį 
rezervą. Tik jeigu taip nėra, valstybės 
narės gali taikyti kitą nei strateginis 
rezervas mechanizmą.

5. Valstybės narės netaiko pajėgumų 
mechanizmų tais atvejais, kai:

a) atlikus Europos išteklių adekvatumo 
vertinimą nebuvo nustatyta išteklių 
adekvatumo problemų arba

b) dėl 18 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
išsamaus veiksmų plano Komisija 
nepateikė teigiamo sprendimo.

6. Jei valstybė narė taiko pajėgumų 
mechanizmą, ji peržiūri tą mechanizmą ir 
užtikrina, kad pagal tą mechanizmą 
nebūtų sudaromos naujos sutartys, jeigu:

a) atlikus Europos išteklių adekvatumo 
vertinimą nebuvo nustatyta išteklių 
adekvatumo problemų ir (arba)

b) 18 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
priemonės buvo pakankamai 
įgyvendintos.

7. Pajėgumų mechanizmai yra laikini.
Juos tvirtina Komisija ne ilgesniam nei 
penkerių metų laikotarpiui. Jų laipsniškai 
atsisakoma arba bent jau jie laipsniškai 
mažinami, remiantis įgyvendinimo planu 
pagal 18 straipsnio 3 dalį.

8. Išskyrus strateginį rezervą, dėl elektros 
energijos gamybos pajėgumų, išmetančių 
550 g CO2/kWh arba daugiau, po [šio 
reglamento įsigaliojimo data] pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Or. en

Pakeitimas 933
Carolina Punset
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis.

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas reikiamas energijos 
tiekimo saugumo lygis. Būtinybei pasiekti 
tam tikrą tiekimo saugumo lygį ir 
poreikiui priimti pajėgumų mechanizmui,
kurio reikia tokiam reikiamam lygiui 
pasiekti, pagrįsti atliekama išsami 
ekonominės naudos analizė.

Or. en

Pagrindimas

Reikiamas tiekimo saugumo lygis turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į vartotojų elektrai 
teikiamą vertę (prarastos apkrovos vertę, PAV), atitiktį tarp didėjančių sąnaudų, susijusių su 
vartotojų apdraudimu nuo atjungimo, ir sąnaudų, susijusių su dažnėjančiu vartotojų 
atjungimu. Norint pasiekti tokį reikiamą lygį ir kadangi pajėgumų atlyginimo mechanizmai 
iškraipo rinką, jie turėtų būti tvirtinami tik patikrinus jų techninį būtinumą ir ekonominį 
veiksmingumą, įvertinus alternatyvas.

Pakeitimas 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis.

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis. Tarpvalstybinės 
prekybos zonų atveju tokius patikimumo 
standartus bendrai nustato atitinkamos 
institucijos.

Or. en
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Pakeitimas 935
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis.

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai ir objektyviai nurodomas
energijos tiekimo saugumo lygis, kurį jie 
mano esant reikalingą. Nustatomas 
techniškai įmanomas ir ekonomiškai 
efektyvus patikimumo standartas. 

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad siekdama pateisinti pajėgumo mechanizmo naudojimą valstybė narė nustatytų 
nereikalingai aukštą ir neįgyvendinamą patikimumo standartą, kuriam užtikrinti reikėtų 
naudoti tokį pajėgumo mechanizmą. Siekiant gero rinkų veikimo ir kuo mažesnių elektros 
energijos kainų vartotojams, patikimumo standartas turėtų būti techniškai įgyvendinamas ir 
ekonomiškai efektyvus.

Pakeitimas 936
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis.

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas būtinas energijos 
tiekimo saugumo lygis. Šis patikimumo 
standartas turi būti techniškai įmanomas 
ir ekonomiškai efektyvus. 

Or. en
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Pakeitimas 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis.

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kad 
būtų skaidriai nustatytas reikiamas
energijos tiekimo saugumo lygis.

Or. en

Pagrindimas

Nustatydamos būtiną tiekimo saugumo lygį valstybės narės turi atsižvelgti į galimą neigiamą 
elektros energijos gamybos poveikį aplinkai ir į būtinybę vengti aplinkai žalingų subsidijų.

Pakeitimas 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis.

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas joms reikalingas
energijos tiekimo saugumo lygis.

Or. en

Pakeitimas 939
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis.

1. Valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis.

Or. en

Pakeitimas 940
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikydamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis.

1. Valstybės narės turi būti 
nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo 
skaidriai nurodomas jų norimas energijos 
tiekimo saugumo lygis.

Or. en

Pakeitimas 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką 
nustato nacionalinė reguliavimo institucija.

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką 
nustato nacionalinė reguliavimo institucija, 
atsižvelgdama į būtinumo ir 
proporcingumo principus ir būtinybę 
vengti neigiamo aplinkai žalingų 
subsidijų poveikio ir rinkos iškraipymų 
dėl perteklinių pajėgumų kūrimo.

Or. en
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Pagrindimas

Nustatydamos būtiną tiekimo saugumo lygį valstybės narės turi atsižvelgti į galimą neigiamą 
elektros energijos gamybos poveikį aplinkai ir į būtinybę vengti aplinkai žalingų subsidijų.

Pakeitimas 942
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką 
nustato nacionalinė reguliavimo institucija.

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką 
nustato nacionalinė reguliavimo institucija, 
atsižvelgdama į elektros energijos poreikio 
pokyčius, būtinumo ir proporcingumo 
principus ir būtinybę vengti aplinkos ir 
ekonominiu požiūriu žalingų subsidijų.

Or. en

Pakeitimas 943
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką 
nustato nacionalinė reguliavimo institucija.

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką 
nustato nacionalinė reguliavimo institucija, 
atsižvelgdama į būtinumo ir 
proporcingumo principus ir būtinybę 
vengti neigiamo aplinkai žalingų 
subsidijų poveikio.

Or. en

Pakeitimas 944
Evžen Tošenovský
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką 
nustato nacionalinė reguliavimo institucija.

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką 
nustato valstybės narės nacionalinė 
reguliavimo institucija arba valstybės 
narės paskirta institucija.

Or. en

Pakeitimas 945
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką
nustato nacionalinė reguliavimo institucija.

2. Patikimumo standartą pagal sutartą 
metodiką, kaip antai 19 straipsnio 5 dalyje 
nurodyta metodika, nustato nacionalinė 
reguliavimo institucija.

Or. en

Pakeitimas 946
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką 
nustato nacionalinė reguliavimo
institucija.

2. Patikimumo standartą pagal 19 
straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką 
nustato valstybė narė arba valstybės narės 
paskirta institucija.

Or. en
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Pagrindimas

Norėtume, kad patikimumo standartą nustatytų tiesiogiai valstybė narė arba netiesiogiai 
valstybės narės paskirta institucija.

Pakeitimas 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Patikimumo standartas 
apskaičiuojamas pagal prarastos apkrovos 
vertę ir naujo dalyvio kainą tam tikru 
laikotarpiu.

3. Patikimumo standartas 
apskaičiuojamas pagal naujo dalyvio kainą 
tam tikru laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 948
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parametrus, lemiančius pagal 
pajėgumo mechanizmą perkamo 
pralaidumo kiekį, tvirtina nacionalinė 
reguliavimo institucija.

4. Parametrus, lemiančius pagal 
pajėgumo mechanizmą perkamo 
pralaidumo kiekį, tvirtina kompetentinga
institucija.

Or. en

Pakeitimas 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Kai tai techniškai įmanoma, 
tarpvalstybiniu mastu dalyvauti pajėgumų 
mechanizmuose leidžiama kitoms 
valstybėms narėms, jei tas valstybes nares
ir prekybos zoną, kurioje taikomas 
mechanizmas, jungia tiesioginė tinklo 
jungtis. Tokiu atveju leidžiama 
tarpvalstybiniu mastu tiesiogiai dalyvauti 
pajėgumų teikėjams, esantiems 
atitinkamose valstybėse narėse, o kai tai 
neįmanoma – tarpusavio jungtims su 
valstybe nare, kuri įgyvendina pajėgumų 
mechanizmą.

Or. fr

Pakeitimas 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiamas tiesioginis 
tarpvalstybinis dalyvavimas, kuriam 
vykstant pajėgumai, veikiantys kitoje 
valstybėje narėje, jei tą valstybę narę ir 
prekybos zoną, kurioje taikomas 
mechanizmas, jungia tinklo jungtis, arba 
jungiamosios linijos gali būti 
sertifikuojamos pajėgumų mechanizme ir 
jiems gali būti taikomas atlygis už 
dalyvavimą, laikantis 2 ir 2a dalyse 
minimų apribojimų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybių nustatyti tarpvalstybinio dalyvavimo savo pajėgumo 
mechanizme taisykles ir reikalingo masto lankstumą.

Pakeitimas 951
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Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiamas tiesioginis 
tarpvalstybinis dalyvavimas, kuriam 
vykstant pajėgumai, veikiantys kitoje 
valstybėje narėje, jei tą valstybę narę ir 
prekybos zoną, kurioje taikomas 
mechanizmas, jungia tinklo jungtis, arba 
jungiamosios linijos gali būti 
sertifikuojamos pajėgumų mechanizme ir 
jiems gali būti taikomas atlygis už 
dalyvavimą, laikantis 2 ir 2a dalyse 
minimų apribojimų

Or. en

Pakeitimas 952
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiamas tiesioginis 
tarpvalstybinis dalyvavimas, kuriam 
vykstant pajėgumai, veikiantys kitoje 
valstybėje narėje, ir (arba)jungiamosios 
linijos gali būti sertifikuojamos pajėgumų 
mechanizme ir jiems gali būti taikomas 
atlygis už dalyvavimą, laikantis 2a dalyje 
minimų apribojimų.

Or. en

Pakeitimas 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, tokiu 
lygiu, kad valstybėje narėje esančius 
pajėgumus būtų galima sertifikuoti 
pajėgumų mechanizme, atsižvelgiant į 
ribas, nustatytas 2 ir 2a dalyse.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti taisykles dėl tarpvalstybinių pajėgumų 
įtraukimo į pajėgumų mechanizmus, kartu išlaikant tam tikrą lankstumą taikant patvirtintus 
kriterijus.

Pakeitimas 954
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Visuose kituose nei strateginiai 
rezervai pajėgumo mechanizmuose 
leidžiama tiesiogiai dalyvauti pajėgumų 
teikėjams, veikiantiems kitoje valstybėje 
narėje, jei tą valstybę narę ir prekybos 
zoną, kurioje taikomas mechanizmas, 
jungia tinklo jungtis.

Or. en

Pagrindimas

Strateginiams rezervams išimtis neturėtų būti taikoma.

Pakeitimas 955
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia fizinė tinklo 
jungtis.

Or. en

Pakeitimas 956
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Pajėgumo mechanizmuose ir 
strateginiuose rezervuose leidžiama 
tiesiogiai dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

Or. en

Pakeitimas 957
András Gyürk, György Hölvényi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose gali būti leidžiama 
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dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

tiesiogiai dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

Or. en

Pakeitimas 958
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Mechanizmuose leidžiama 
tiesiogiai dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymo 21 straipsnio 1 dalį tarpvalstybinis dalyvavimas pajėgumo 
mechanizmuose, kurie yra strateginiai rezervai, negalimas. Ši išimtis niekur pasiūlyme 
nepagrindžiama ir mes manome, kad tokiai išimčiai taip pat nėra jokio teorinio pagrindo.
Strateginiai rezervai yra standartinė pajėgumo mechanizmo forma, šiuo atveju dėl 
tarpvalstybinio dalyvavimo gali padidėti veiksmingumas. Kalbant apie strateginius rezervus, 
šis klausimas yra ypatingai įdomus, taip pat sudaromos naujos galimybės veiksmingai dalytis 
generacijos adekvatumo pertekliumi su kaimyninėmis šalimis.

Pakeitimas 959
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 

1. Mechanizmuose leidžiama 
tiesiogiai dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
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dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

Or. en

Pakeitimas 960
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Mechanizmuose leidžiama 
tiesiogiai dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

Or. en

Pakeitimas 961
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Pajėgumų mechanizmuose 
leidžiama tiesiogiai dalyvauti pajėgumų 
teikėjams, veikiantiems kitoje valstybėje 
narėje, jei tą valstybę narę ir prekybos 
zoną, kurioje taikomas mechanizmas, 
jungia tinklo jungtis.

Or. en
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Pagrindimas

Tarpvalstybinis dalyvavimas turėtų būti taikomas visų tipų mechanizmams, kuriais siekiama 
užtikrinti tiekimo saugumą, įskaitant strateginius mechanizmus.

Pakeitimas 962
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Pajėgumų mechanizmuose 
leidžiama tiesiogiai dalyvauti pajėgumų 
teikėjams, veikiantiems kitoje valstybėje 
narėje, jei tą valstybę narę ir prekybos 
zoną, kurioje taikomas mechanizmas, 
jungia tinklo jungtis.

Or. en

Pakeitimas 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kituose nei strateginiai rezervai 
mechanizmuose leidžiama tiesiogiai 
dalyvauti pajėgumų teikėjams, 
veikiantiems kitoje valstybėje narėje, jei tą 
valstybę narę ir prekybos zoną, kurioje 
taikomas mechanizmas, jungia tinklo 
jungtis.

1. Mechanizmuose leidžiamas 
tiesioginis tarpvalstybinis pajėgumų 
teikėjų, veikiančių kitoje valstybėje narėje, 
dalyvavimas, atsižvelgiant į tos valstybės 
narės ir prekybos zonos, kurioje taikomas 
mechanizmas, tinklų sujungimo laipsnį.

Or. en

Pakeitimas 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
užsienio pajėgumų, kurie gali užtikrinti 
lygiavertes vidaus pajėgumams technines 
veikimo charakteristikas, teikėjai galėtų 
dalyvauti tame pačiame konkurso procese, 
kuriame dalyvauja vidaus pajėgumų 
teikėjai.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
reikalavimus atitinkančių užsienio 
pajėgumų, kurie gali užtikrinti vidaus 
pajėgumams lygiavertį indėlį į jų sistemos 
adektvatumą, teikėjai galėtų dalyvauti 
tame pačiame konkurso procese, kuriame 
dalyvauja vidaus pajėgumų teikėjai.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybių nustatyti tarpvalstybinio dalyvavimo savo pajėgumo 
mechanizme taisykles ir reikalingo masto lankstumą.

Pakeitimas 965
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
užsienio pajėgumų, kurie gali užtikrinti 
lygiavertes vidaus pajėgumams technines 
veikimo charakteristikas, teikėjai galėtų 
dalyvauti tame pačiame konkurso procese, 
kuriame dalyvauja vidaus pajėgumų 
teikėjai.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
reikalavimus atitinkančių užsienio 
pajėgumų, kurie gali užtikrinti vidaus 
pajėgumams lygiavertį indėlį į jų sistemos 
adektvatumą, teikėjai galėtų dalyvauti 
tame pačiame konkurso procese, kuriame 
dalyvauja vidaus pajėgumų teikėjai.

Or. en

Pakeitimas 966
András Gyürk, György Hölvényi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Valstybės narės užtikrina, kad 
užsienio pajėgumų, kurie gali užtikrinti 
lygiavertes vidaus pajėgumams technines 
veikimo charakteristikas, teikėjai galėtų 
dalyvauti tame pačiame konkurso procese, 
kuriame dalyvauja vidaus pajėgumų 
teikėjai.

2. Valstybės narės gali užtikrinti, kad 
reikalavimus atitinkančių užsienio 
pajėgumų, kurie gali užtikrinti vidaus 
pajėgumams lygiavertį indėlį į jų sistemos 
adektvatumą, teikėjai galėtų dalyvauti 
tame pačiame konkurso procese, kuriame 
dalyvauja vidaus pajėgumų teikėjai.

Or. en

Pagrindimas

Privalomas atvėrimas užsienio pajėgumams gali kirstis su vidaus energetikos politikos 
tikslais. Gali itin stipriai sumažėti paskatų statyti naujas elektrines ES viduje.

Pakeitimas 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
užsienio pajėgumų, kurie gali užtikrinti 
lygiavertes vidaus pajėgumams technines 
veikimo charakteristikas, teikėjai galėtų 
dalyvauti tame pačiame konkurso procese, 
kuriame dalyvauja vidaus pajėgumų 
teikėjai.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
suteiktų užsienio pajėgumų teikėjai, kurie 
gali užtikrinti lygiavertį vidaus pajėgumų 
indėlį į sistemą , galėtų dalyvauti tame 
pačiame konkurso procese, kuriame 
dalyvauja vidaus pajėgumų teikėjai.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti taisykles dėl tarpvalstybinių pajėgumų 
įtraukimo į pajėgumų mechanizmus, kartu išlaikant tam tikrą lankstumą taikant patvirtintus 
kriterijus.

Pakeitimas 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
užsienio pajėgumų, kurie gali užtikrinti 
lygiavertes vidaus pajėgumams technines 
veikimo charakteristikas, teikėjai galėtų 
dalyvauti tame pačiame konkurso procese, 
kuriame dalyvauja vidaus pajėgumų 
teikėjai.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
reikalavimus atitinkantys užsienio 
pajėgumų, kurie gali užtikrinti lygiavertes 
vidaus pajėgumams technines veikimo 
charakteristikas, teikėjai galėtų dalyvauti 
tame pačiame konkurso procese, kuriame 
dalyvauja vidaus pajėgumų teikėjai.

Or. fr

Pakeitimas 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Valstybė narė, taikanti 
mechanizmą, gali taikyti tiesioginį 
tarpvalstybinį dalyvavimą tik:

a) prekybos zonoms, kurias su prekybos 
zonomis, kuriose taikomas mechanizmas, 
jungia tiesioginė tinklo jungtis;

b) prekybos zonoms, kuriose netaikomas 
strateginis rezervas;

c) pajėgumų teikėjams, kurie dar 
nedalyvauja kitame pajėgumo 
mechanizme tą patį tiekimo laikotarpį.

Tačiau konkrečiais atvejais, kai taikomi 
šie apribojimai, valstybės narės, 
nustatydamos pajėgumų reikalavimus, 
turi atsižvelgti į reikalavimų 
neatitinkančių pajėgumų indėlį į savo 
sistemos adekvatumą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybė narė turėtų turėti teisę apriboti tarpvalstybinį prekybos zonos, kurioje taikomas 
strateginis rezervas, pajėgumų teikėjų dalyvavimą.



AM\1133367LT.docx 111/187 PE609.625v01-00

LT

Pakeitimas 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Valstybė narė, taikanti pajėgumų 
mechanizmą, gali apriboti tiesioginį 
tarpvalstybinių pajėgumų įtraukimą:

a. tik toms kainų zonoms, kurios yra 
tiesiogiai susijusios su kainų zona, kurioje 
yra taikomas pajėgumų mechanizmas;

b. tik toms kainų zonoms, kuriose 
netaikomas strateginio rezervo 
mechanizmas;

c. tik tiems pajėgumų teikėjams, kurie 
nedalyvauja jokiame kitame pajėgumų 
mechanizme tuo pačiu tiekimo 
laikotarpiu.

Tais atvejais, kai taikomos pirmiau 
nurodytos ribos, valstybės narės 
atsižvelgia į tai, kiek prisidedama prie tų 
pajėgumų, kurie būtų galėję dalyvauti, jei 
nebūtų taikomos minėtos ribos, gamybos 
adekvatumo.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti taisykles dėl tarpvalstybinių pajėgumų 
įtraukimo į pajėgumų mechanizmus, kartu išlaikant tam tikrą lankstumą taikant patvirtintus 
kriterijus.

Pakeitimas 971
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Valstybė narė, taikanti 
mechanizmą, gali taikyti tiesioginį 
tarpvalstybinį dalyvavimą tik:

a) prekybos zonoms, kurias su prekybos 
zonomis, kuriose taikomas mechanizmas, 
jungia tiesioginė tinklo jungtis;

b) prekybos zonoms, kuriose netaikomas 
strateginis rezervas;

c) pajėgumų teikėjams, kurie dar 
nedalyvauja kitame pajėgumų 
mechanizme tą patį tiekimo laikotarpį. 
Tačiau konkrečiais atvejais, kai taikomi 
šie apribojimai, valstybės narės, 
nustatydamos pajėgumų reikalavimus, 
turi atsižvelgti į reikalavimų 
neatitinkančių pajėgumų indėlį į savo 
sistemos adekvatumą.

Or. en

Pakeitimas 972
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybė narė, taikanti 
mechanizmą, gali taikyti tiesioginį 
tarpvalstybinį dalyvavimą tik:

a) prekybos zonoms, kurias su prekybos 
zonomis, kuriose taikomas mechanizmas, 
jungia tiesioginė tinklo jungtis;

b) prekybos zonoms, kuriose netaikomas 
strateginis rezervas;

c) pajėgumų teikėjams, kurie dar 
nedalyvauja kitame pajėgumo 
mechanizme tą patį tiekimo laikotarpį.

Or. en
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Pakeitimas 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės neriboja savo 
teritorijoje esančių pajėgumų teikėjų 
galimybės dalyvauti kitų valstybių narių 
pajėgumų mechanizmuose.

3. Valstybės narės neriboja savo 
teritorijoje esančių pajėgumų teikėjų 
galimybės dalyvauti kitų valstybių narių 
pajėgumų mechanizmuose. Vis dėlto 
reikėtų atsižvelgti į tai, kad esant itin 
sudėtingoms situacijoms nacionaliniai 
pajėgumai pirmiausia tenkina atitinkamos 
valstybės vidaus poreikius.

Or. de

Pagrindimas

Susidarius itin sudėtingai situacijai, nacionaliniai pajėgumai pirmiausia turėtų būti 
naudojami pačioje valstybėje narėje.

Pakeitimas 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės neriboja savo 
teritorijoje esančių pajėgumų teikėjų 
galimybės dalyvauti kitų valstybių narių 
pajėgumų mechanizmuose.

3. Valstybės narės neriboja savo 
teritorijoje esančių reikalavimus 
atitinkančių pajėgumų teikėjų galimybės 
dalyvauti kitų valstybių narių pajėgumų 
mechanizmuose.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybių nustatyti tarpvalstybinio dalyvavimo savo pajėgumo 
mechanizme taisykles ir reikalingo masto lankstumą.

Pakeitimas 975
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Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės neriboja savo 
teritorijoje esančių pajėgumų teikėjų 
galimybės dalyvauti kitų valstybių narių 
pajėgumų mechanizmuose.

3. Valstybės narės neriboja savo 
teritorijoje esančių leistinų pajėgumų 
teikėjų galimybės dalyvauti kitų valstybių 
narių pajėgumų mechanizmuose.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti taisykles dėl tarpvalstybinių pajėgumų 
įtraukimo į pajėgumų mechanizmus, kartu išlaikant tam tikrą lankstumą taikant patvirtintus 
kriterijus.

Pakeitimas 976
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės neriboja savo 
teritorijoje esančių pajėgumų teikėjų 
galimybės dalyvauti kitų valstybių narių 
pajėgumų mechanizmuose.

3. Valstybės narės neriboja savo 
teritorijoje esančių reikalavimus 
atitinkančių pajėgumų teikėjų galimybės 
dalyvauti kitų valstybių narių pajėgumų 
mechanizmuose.

Or. en

Pakeitimas 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tarpvalstybinis dalyvavimas visos 4. Tarpvalstybinis dalyvavimas 
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rinkos masto pajėgumų mechanizmuose 
nedaro poveikio tarpzoniniams grafikams 
ir fiziniams srautams tarp valstybių narių, 
nustatomiems remiantis vien tik 
pralaidumo paskirstymo pagal 14 straipsnį 
rezultatais.

pajėgumų mechanizmuose nedaro poveikio 
tarpzoniniams grafikams ir fiziniams 
srautams tarp valstybių narių, 
nustatomiems remiantis vien tik 
pralaidumo paskirstymo pagal 14 straipsnį 
rezultatais.

Or. fr

Pakeitimas 978
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tarpvalstybinis dalyvavimas visos 
rinkos masto pajėgumų mechanizmuose 
nedaro poveikio tarpzoniniams grafikams 
ir fiziniams srautams tarp valstybių narių, 
nustatomiems remiantis vien tik 
pralaidumo paskirstymo pagal 14 straipsnį 
rezultatais.

4. Tarpvalstybinis dalyvavimas 
pajėgumų mechanizmuose nedaro poveikio 
tarpzoniniams grafikams ir fiziniams 
srautams tarp valstybių narių, 
nustatomiems remiantis vien tik 
pralaidumo paskirstymo pagal 14 straipsnį 
rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tarpvalstybinis dalyvavimas visos 
rinkos masto pajėgumų mechanizmuose 
nedaro poveikio tarpzoniniams grafikams 
ir fiziniams srautams tarp valstybių narių, 
nustatomiems remiantis vien tik 
pralaidumo paskirstymo pagal 14 straipsnį 
rezultatais.

4. Tarpvalstybinis dalyvavimas 
pajėgumų mechanizmuose nedaro poveikio 
tarpzoniniams grafikams ir fiziniams 
srautams tarp valstybių narių, 
nustatomiems remiantis vien tik 
pralaidumo paskirstymo pagal 14 straipsnį 
rezultatais.

Or. en
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Pakeitimas 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar 
daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų 
teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra 
energijos stygius – du arba daugiau 
neparengties mokėjimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 981
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar 
daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų 
teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra 
energijos stygius – du arba daugiau 
neparengties mokėjimų.

5. Pajėgumų teikėjai negali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 982
Angelika Niebler, Sven Schulze
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar 
daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų 
teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra 
energijos stygius – du arba daugiau 
neparengties mokėjimų.

5. Pajėgumų teikėjai tą patį tiekimo 
laikotarpį ne vietos rinkoje gali 
dalyvauti tik viename mechanizme. Jei jie 
neužtikrina išteklių parengties, jiems 
taikomas neparengties mokėjimas.

Or. de

Pagrindimas

Pajėgumų teikėjai tą patį tiekimo laikotarpį ne vietos rinkoje turėtų dalyvauti tik viename 
mechanizme. Jei pajėgumų teikėjai tą patį tiekimo laikotarpį dalyvautų keliuose ne vietos 
rinkos mechanizmuose, kiltų rizika, jog nebus reikiamų pajėgumų.

Pakeitimas 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar 
daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų 
teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra 
energijos stygius – du arba daugiau 
neparengties mokėjimų.

5. Nepažeidžiant ribų, nustatytų 2 
dalyje, pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas.
.

Or. pl
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Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti taisykles dėl tarpvalstybinių pajėgumų 
įtraukimo į pajėgumų mechanizmus, kartu išlaikant tam tikrą lankstumą taikant patvirtintus 
kriterijus.

Pakeitimas 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar 
daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų 
teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra 
energijos stygius – du arba daugiau 
neparengties mokėjimų.

5. Pajėgumų teikėjai negali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas.

Or. en

Pakeitimas 985
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar 
daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų 
teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra 
energijos stygius – du arba daugiau 
neparengties mokėjimų.

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar 
daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų 
teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra 
energijos stygius – du arba daugiau 
neparengties mokėjimų. Pajėgumų 
teikėjams leidžiama dalyvauti naudojant 
tik turimus didžiausius pajėgumus.
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Or. en

Pagrindimas

Nors pajėgumų teikėjas gali dalyvauti daugiau kaip viename mechanizme tą patį tiekimo 
laikotarpį, tačiau pajėgumų teikėjams neturi būti leidžiama dalyvauti naudojant daugiau 
pajėgumų nei jų turimi didžiausi pajėgumai, kad nekiltų pavojaus tiekimo saugumui.

Pakeitimas 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar 
daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų 
teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra 
energijos stygius – du arba daugiau
neparengties mokėjimų.

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties arba apskritai nevykdo 
įsipareigojimų, jiems taikomas
neparengties mokėjimas.

Or. fr

Pakeitimas 987
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar 
daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų 
teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra 
energijos stygius – du arba daugiau 
neparengties mokėjimų.

5. Nedarant poveikio 2 dalyje 
nustatytiems apribojimams, pajėgumų
teikėjai gali dalyvauti daugiau kaip 
viename mechanizme tą patį tiekimo 
laikotarpį. Jei jie neužtikrina išteklių 
parengties, jiems taikomas neparengties 
mokėjimas pagal 10 dalies d punkte 
nurodytas bendras taisykles.
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Or. en

Pakeitimas 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti 
daugiau kaip viename mechanizme tą patį 
tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina 
išteklių parengties, jiems taikomas 
neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar 
daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų 
teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra 
energijos stygius – du arba daugiau 
neparengties mokėjimų.

5. Nedarant poveikio 2 dalyje 
nustatytiems apribojimams, pajėgumų
teikėjai gali dalyvauti daugiau kaip 
viename mechanizme tą patį tiekimo 
laikotarpį. Jei jie neužtikrina išteklių 
parengties, jiems taikomas neparengties 
mokėjimas pagal 10 dalies d punkte 
nurodytas bendras taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybių nustatyti tarpvalstybinio dalyvavimo savo pajėgumo 
mechanizme taisykles ir reikalingo masto lankstumą.

Pakeitimas 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų 
susidarymą tarp sistemos, kurioje 
taikomas mechanizmas, ir sistemos, 
kurioje yra užsienio pajėgumas. 
Skaičiavimą reikia atlikti kiekvienai 

Išbraukta.
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prekybos zonų ribai.

Or. de

Pagrindimas

Visiškai neaišku, kokia pridėtinė vertė būtų sukurta įsteigus regioninius operatyvinius centrus.
ENTSO-E yra jau veikiantis perdavimo sistemos operatorių ES lygmens susivienijimas.
Papildomas organas sukurtų neproporcingai didelę administracinę ir biurokratinę naštą.
Reikėtų būtinai vengti struktūrų dubliavimosi.

Pakeitimas 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

6. Kur pajėgumų mechanizmai 
įgyvendinti, perdavimo sistemos valdytojai 
padeda susijusioms reguliavimo 
institucijoms apskaičiuoti didžiausią naujų 
dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti iš 
užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į 
numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir 
tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų 
susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Or. fr

Pakeitimas 991
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 

6. Perdavimo sistemos operatoriai, 
koordinuodami veiksmus su atitinkamais 
PSO, kasmet apskaičiuoja didžiausią naujų 
dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti iš 
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pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į 
numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir 
tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų 
susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Or. en

Pakeitimas 992
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

6. Perdavimo sistemos operatoriai
kasmet apskaičiuoja didžiausią naujų 
dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti iš 
užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į 
numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir 
tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų 
susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Or. en

Pakeitimas 993
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 

6. Perdavimo sistemos operatoriai
kasmet apskaičiuoja didžiausią naujų 
dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti iš 
užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į 
numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir 
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jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų 
susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Or. en

Pakeitimas 994
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

6. Perdavimo sistemos operatoriai
kasmet apskaičiuoja didžiausią naujų 
dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti iš 
užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į 
numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir 
tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų 
susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Or. en

Pakeitimas 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 

6. Perdavimo sistemos operatoriai
kasmet apskaičiuoja didžiausią naujų 
dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti iš 
užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į 
numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir 
tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų 



PE609.625v01-00 124/187 AM\1133367LT.docx

LT

nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad regioniniams saugumo koordinatoriams nebūtų suteikti įgaliojimai 
apskaičiuoti didžiausią naujų dalyvių pajėgumą, kurį pajėgumo mechanizme galima teikti iš 
užsienio pajėgumų, ši nuostata turėtų būti atitinkamai pakeista.

Pakeitimas 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

6. Perdavimo sistemos 
operatoriai kasmet apskaičiuoja didžiausią 
naujų dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti 
iš užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į 
numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir 
tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų 
susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Or. pl

Pagrindimas

Ši kompetencija turėtų būti palikta valstybėms narėms.

Pakeitimas 997
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

6. Atitinkami perdavimo sistemos 
operatoriai kasmet apskaičiuoja didžiausią 
naujų dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti 
iš užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į 
numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir 
tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų 
susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Or. en

Pakeitimas 998
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

6. Atitinkami perdavimo sistemos 
operatoriai kasmet apskaičiuoja didžiausią 
naujų dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti 
iš užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į 
numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir 
tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų 
susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Or. en

Pakeitimas 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 32 straipsnį įsteigti 
regioniniai operatyviniai centrai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

6. Kai taikomos pajėgumo sistemos, 
transporto sistemos operatoriai kasmet 
apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių 
pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio 
pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą 
jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną 
nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą 
tarp sistemos, kurioje taikomas 
mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia 
atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Or. en

Pakeitimas 1000
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Bet koks užsienio pajėgumų ir 
vidaus pajėgumų kainos skirtumas, 
atsirandantis dėl 7 dalyje nurodyto 
paskirstymo, atitenka perdavimo sistemos 
operatoriams, o jie tarpusavyje jį 
pasidalija pagal 10 dalies b punkte 
nurodytą metodiką. Perdavimo sistemos 
operatoriai tokias pajamas naudoja 17 
straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Bet koks užsienio pajėgumų ir 8. Visos transporto tinklo 
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vidaus pajėgumų kainos skirtumas, 
atsirandantis dėl 7 dalyje nurodyto 
paskirstymo, atitenka perdavimo sistemos 
operatoriams, o jie tarpusavyje jį 
pasidalija pagal 10 dalies b punkte 
nurodytą metodiką. Perdavimo sistemos 
operatoriai tokias pajamas naudoja 17 
straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais.

valdytojams tenkančios pajamos dėl 7 
dalyje nurodyto paskirstymo turi būti jiems 
padalintos remiantis metodika, kurią 
patvirtino valstybės narės, kurioje 
įgyvendinamas pajėgumų mechanizmas, 
reguliavimo institucijos, atsižvelgusios į
kaimyninių valstybių narių reguliavimo 
institucijų nuomones. Perdavimo sistemos 
operatoriai tokias pajamas naudoja 17 
straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais.

Or. fr

Pakeitimas 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Perdavimo sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas, operatorius:

9. Perdavimo sistemos, kurioje yra 
užsienio pajėgumas, operatoriai:

Or. fr

Pakeitimas 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 9 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustato, ar suinteresuoti pajėgumų 
teikėjai gali užtikrinti pajėgumo
mechanizme, kuriame ketina dalyvauti 
pajėgumo teikėjas, reikalaujamas technines 
veikimo charakteristikas, ir užregistruoja 
pajėgumo teikėją registre kaip 
reikalavimus atitinkantį pajėgumo teikėją;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr
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Pakeitimas 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 9 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prireikus atlieka parengties 
patikrinimus.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 6 dalyje nurodyto didžiausio naujų 
dalyvių pajėgumo, kurį galima teikti iš 
užsienio pajėgumų, apskaičiavimo 
metodiką;

a) 6 dalyje nurodyto didžiausio naujų 
dalyvių pajėgumo, kurį galima teikti iš 
užsienio pajėgumų, vertinimo principus;

Or. fr

Pakeitimas 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pajamų pasidalijimo pagal 8 dalį 
metodiką;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) bendrąsias 9 dalies b punkte 
nurodytų parengties patikrinimų vykdymo 
taisykles;

(c) bendruosius 9 dalies b punkte 
nurodytų parengties patikrinimų vykdymo 
principus;

Or. fr

Pakeitimas 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) bendrąsias nustatymo, kada 
priklauso mokėti neparengties mokėjimą, 
taisykles;

(d) bendruosius nustatymo, kada 
priklauso mokėti neparengties mokėjimą, 
principus;

Or. fr

Pakeitimas 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 10 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) bendrąsias 9 dalies a punkte 
nurodyto dalyvavimo reikalavimus 
atitinkančio pajėgumo nustatymo taisykles.

f) bendruosius 9 dalies a punkte 
nurodyto dalyvavimo reikalavimus 
atitinkančio pajėgumo nustatymo 
principus.

Or. fr

Pakeitimas 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Agentūra patikrina, ar pajėgumai 
buvo apskaičiuoti pagal 10 dalies a punkte 
nurodytą metodiką.

11. Agentūra patikrina, ar pajėgumai 
buvo apskaičiuoti pagal 10 dalies a punkte 
nurodytus principus.

Or. fr

Pakeitimas 1011
Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi 
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

1. Pagal kitus nei strateginis rezervas
mechanizmus:

a) nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba;

b) neviršijama to, kas būtina siekiant 
išspręsti adekvatumo problemą valstybėse 
narėse, jie veikia pagal ENTSO-E 
parengtą ES adekvatumo vertinimo 
metodiką;
c) atrenkami pajėgumų teikėjai pagal 
skaidrų, nediskriminuojantį ir rinkos 
principais paremtą procesą;
d) jie yra neutralūs technologijų požiūriu;
e) jie yra laikini ir patvirtinti Komisijos ne 
ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui;
f) taikomi pajėgumai, suteikti ne ilgiau 
nei dvejiems metams;
g) teikiamos paskatas pajėgumų teikėjams 
būti pasirengusiems, kai numatoma, kad 
sistema veiks nepalankiausiomis 
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sąlygomis;
h) užtikrinama, kad atlygis būtų 
nustatomas taikant rinkos principais 
grindžiamą procesą;
i) iš anksto prieš atrankos procesą 
nustatomos reikiamos techninės 
pajėgumų teikėjų dalyvavimo 
charakteristikos;
j) sudaromos galimybės dalyvauti visiems 
ištekliams, įskaitant atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją, kaupimą ir reguliavimo 
apkrova valdymą, kurie gali užtikrinti 
reikiamas technines veikimo 
charakteristikas;
k) taikomos atitinkamos sankcijos 
pajėgumų teikėjams, jeigu jie 
nepasirengę, kai sistema veikia 
nepalankiausiomis sąlygomis;
l) jie nėra atviri gamybos pajėgumui, šio 
reglamento įsigaliojimo momentu 
išmetančiam 450 g CO2/kWh ar daugiau;
m) jie palaipsniui panaikinami arba bent 
sumažinami iki strateginio rezervo dydžio 
praėjus iš anksto nustatytam laikotarpiui, 
remiantis visapusišku priemonių, 
išdėstytų veiksmų plane, įgyvendinimu 
pagal 18 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

b) Valstybės narės atlieka savo adekvatumo vertinimus ir tyrimus, kuriais grindžia savo 
sprendimus dėl to, ar pradėti taikyti pajėgumų mechanizmus savo sistemoje. Itin reikalingos 
bendros taisyklės ir ES gamybos adekvatumo vertinimo metodika. l) Išmetamųjų teršalų 
normos nustatymas dera su realistiškai plataus užmojo ribų nustatymu.

Pakeitimas 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išspręsti likusias 1. Pagal kitus nei strateginis rezervas
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problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi 
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

mechanizmus:

a) nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba;

b) neviršijama to, kad būtinai reikalinga 
siekiant išspręsti adekvatumo problemą;
c) atrenkami pajėgumų teikėjai pagal 
skaidrų, nediskriminuojantį ir rinkos 
principais paremtą procesą;
d) jie yra pagrįsti rinkos principais ir 
technologiškai neutralūs;
e) jie yra laikini ir patvirtinti Komisijos ne 
ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui;
f) taikomi pajėgumai, suteikti ne ilgiau 
nei dvejiems metams;
g) teikiamos paskatos pajėgumų teikėjams 
būti pasirengusiems, kai numatoma, kad 
sistema veiks nepalankiausiomis 
sąlygomis;
h) užtikrinama, kad atlygis būtų 
nustatomas taikant rinkos principais 
grindžiamą procesą;
i) iš anksto prieš atrankos procesą 
nustatomos reikiamos techninės 
pajėgumų teikėjų dalyvavimo 
charakteristikos;
j) sudaromos galimybės dalyvauti visiems 
ištekliams, įskaitant atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją, kaupimą ir reguliavimo 
apkrova valdymą, kurie gali užtikrinti 
reikiamas technines veikimo 
charakteristikas;
k) taikomos atitinkamos sankcijos 
pajėgumų teikėjams, jeigu jie 
nepasirengę, kai sistema veikia 
nepalankiausiomis sąlygomis;
l) jie nėra atviri gamybos pajėgumui, šio 
reglamento įsigaliojimo momentu 
išmetančiam 550 g CO2/kWh ar daugiau;
m) jie palaipsniui panaikinami arba bent 
sumažinami iki strateginio rezervo dydžio 
praėjus iš anksto nustatytam laikotarpiui, 
remiantis visapusišku priemonių, 
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išdėstytų veiksmų plane, įgyvendinimu 
pagal 18 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1013
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti
pajėgumų mechanizmus.

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės kraštutiniu 
atveju gali laikinai įvesti pajėgumų 
mechanizmus. Komisija gali priimti 
sprendimą, leidžiantį taikyti prašomą 
pajėgumų mechanizmą laikantis šio 
straipsnio nuostatų ir Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių Prieš priimdama 
sprendimą, Komisija apie tokius prašymus 
praneša visoms valstybėms narėms, 
laikydamasi konfidencialumo 
reikalavimų. Tas sprendimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Komisija į savo sprendimą gali įtraukti 
pajėgumų mechanizmo įgyvendinimo 
sąlygas. Taisomosios priemonės, 
grindžiamos elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ribojimu, 
prievartiniu namų ūkių vartotojų 
atjungimu ar ribotu nedidelės galios 
gamintojų pasigamintos elektros energijos 
supirkimu ir (arba) tiekimu netaikomos.
Sprendimas taikomas ribotą laiką, jame 
pateikiamas išsamus tvarkaraštis su
pajėgumų mechanizmo panaikinimo 
priemonėmis ir numatoma pajėgumų 
mechanizmo galiojimo pabaigos data.

Or. en
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Pagrindimas

Prastai parengti ir laikini pajėgumų mechanizmai gali sukelti reikšmingų rinkos iškraipymų.
Jie neturi būti naudojami kaip įprastų gamybos pajėgumų gyvybiškai svarbi priemonė ir turi 
būti naudojami tik kraštutiniu atveju.

Pakeitimas 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi 
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

1. Valstybės narės, laikydamosi šio 
straipsnio nuostatų ir Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių, gali įvesti pajėgumų 
mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi 
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi 
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

Or. pl

Pagrindimas

Energijos tiekimas taip pat yra rinka pagrįstas mechanizmas.

Pakeitimas 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi 
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės pagalbos apibrėžtis turėtų būti taikoma laikantis dinaminio rinkos veikimu 
grindžiamo požiūrio, atsižvelgiant į tai, kad nuo pajėgumų priklausantys mokėjimai nesukurtų 
ekonominio pranašumo, nes jie yra atlygis už indėlį į tiekimo saugumą. Atsižvelgiant į tai, 
pajėgumo mechanizmas būtų ne subsidija generatoriams ir reguliavimo apkrova ištekliams, o 
nešališka priemonė, skirta tam, kad pajėgumų teikėjai ir perdavimo sistemos operatoriai 
dalytųsi atsakomybe už saugumą.
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Pakeitimas 1018
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi 
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės parengia 
planą, kuriame numatomos tinkamos 
priemonės šioms problemoms spręsti ir 
kuris turi būti įgyvendintas per ne ilgesnį 
kaip penkerių metų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi 
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės parengia 
planą, kuriame numatomos tinkamos 
priemonės šioms problemoms spręsti ir 
kuris turi būti įgyvendintas per ne ilgesnį 
kaip penkerių metų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi 
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

1. Siekdamos išspręsti likusias 
problemas, kurių negalima pašalinti 
ekonominiu būdu naudojantis 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi 
šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos 
valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti 
pajėgumų mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 1021
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį parengto plano tikslas –
struktūriškai ir nuolat spręsti išteklių 
adekvatumo problemą naudojantis vienu 
ar keliais iš šių būdų:

a) papildomu atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamybos pajėgumu;

b) energijos vartojimo efektyvumu;

c) reguliavimu apkrova;

d) energijos kaupimu;

e) sujungimu.

Or. en

Pakeitimas 1022
Evžen Tošenovský

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Rengdamos pajėgumo 
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mechanizmus valstybės narės įtraukia 
pasitraukimo nuostatą – nuostatą, pagal 
kurią sudaromos sąlygos veiksmingai 
palaipsniui panaikinti pajėgumo 
mechanizmą tuo atveju, jeigu atlikus 
išteklių adekvatumo vertinimą paaiškėtų, 
kad adekvatumo problemos nebėra.

Or. en

Pakeitimas 1023
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 2 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Laukdamos, kol bus įgyvendintas 1 
dalyje numatytas planas, valstybės narės, 
laikydamosi šio straipsnio nuostatų ir 
Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, gali 
įvesti pajėgumų mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 1024
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 3 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Rengdamos pajėgumo 
mechanizmus, valstybės narės pirmenybę 
ištekliams teikia atsižvelgdamos į jų 
teikiamą naudą ekonomikai ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli



AM\1133367LT.docx 139/187 PE609.625v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal 1 dalį parengto plano tikslas 
– struktūriškai ir nuolat spręsti išteklių 
adekvatumo problemą, ypač planuojant 
paramą toliau nurodytiems veiksmams ar 
investuojant į:

a) papildomą atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos gamybos pajėgumą;

b) energijos vartojimo efektyvumą;

c) reguliavimą apkrova;

d) energijos kaupimą;

e) sujungimą.

Or. en

Pakeitimas 1026
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) Pajėgumų mechanizmai gali būti 
įdiegti tik tuomet, jeigu jie bus: grindžiami 
rinkos principais, skaidrūs, technologiškai 
neutralūs ir atviri.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti Europos masto ir koordinuotą požiūrį, šiame reglamente reikėtų nustatyti 
pajėgumų mechanizmo struktūros principus.

Pakeitimas 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Laukdamos, kol bus įgyvendintas 1 
dalyje numatytas planas, valstybės narės, 
laikydamosi šio straipsnio nuostatų ir 
Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, gali 
įvesti pajėgumų mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 1028
Flavio Zanonato

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 
pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi bent su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 
kuriomis turi elektros energijos jungčių.

2. Pajėgumo mechanizmai, turintys 
strateginių rezervų formą, kai pajėgumai 
saugomi ne rinkoje:
a) taikomi tik tuo atveju, kai prekyba kitos 
paros ir einamosios paros rinkose buvo 
nesėkminga ir perdavimo sistemos 
operatoriai išnaudojo savo balansavimo 
išteklius, kad užtikrintų paklausos ir 
pasiūlos pusiausvyrą;
b) užtikrina, kad laikotarpiais, kuriais 
skirstomi strateginiai rezervai, disbalansai 
atitiktų bent jau rinkos operatorių pagal 9 
straipsnį taikomas technines kainos ribas;
c) taip pat yra atviri gamybos pajėgumui, 
išmetančiam 450 g CO2/kWh ar daugiau, 
kad būtų sudarytos sąlygos sąžiningam 
perkėlimui;
d) strateginiu rezervu besinaudojantiems 
pajėgumo teikėjams neleidžia grįžti į 
rinką.

Or. en

Pagrindimas

Išmetamųjų teršalų normos nustatymas dera su realistiškai plataus užmojo ribų nustatymu.
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Pakeitimas 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 
pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi bent su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 
kuriomis turi elektros energijos jungčių.

2. Pajėgumo mechanizmai, turintys 
strateginių rezervų formą, kai pajėgumai 
saugomi ne rinkoje:

a) taikomi tik tuo atveju, kai prekyba kitos 
paros ir einamosios paros rinkose buvo 
nesėkminga ir perdavimo sistemos 
operatoriai išnaudojo savo balansavimo 
išteklius, kad užtikrintų paklausos ir 
pasiūlos pusiausvyrą;

b) užtikrina, kad disbalanso kaina rinkoje 
laikotarpiais, kuriais skirstomi 
strateginiai rezervai, disbalansai atitiktų 
bent jau technines kainos ribas pagal 9 
straipsnį;
c) taip pat yra atviri gamybos pajėgumui, 
išmetančiam 550 g CO2/kWh ar daugiau, 
kad būtų sudarytos sąlygos sąžiningam 
perkėlimui;
d) strateginiu rezervu besinaudojantiems 
pajėgumo teikėjams neleidžia grįžti į 
rinką.

Or. en

Pakeitimas 1030
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 
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pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi bent su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 
kuriomis turi elektros energijos jungčių.

pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi bent su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 
kuriomis turi elektros energijos jungčių, su 
Agentūra ir su visais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
vartotojų organizacijas. Prieš pateikdama 
pasiūlymą dėl pajėgumo mechanizmo 
viešai konsultacijai, nacionalinė 
reguliavimo institucija įvertina pajėgumo 
mechanizmo poveikį energijoms kainoms, 
ypač namų ūkio vartotojams taikomoms 
energijos kainoms. Poveikio 
vertinimas skelbiamas.

Or. en

Pakeitimas 1031
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 
pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi bent su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 
kuriomis turi elektros energijos jungčių.

2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 
pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi bent su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 
kuriomis turi elektros energijos jungčių, 
ypač dėl augančio regioninio dalyvavimo 
ir tarpvalstybinės prekybos rinka 
grindžiamomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 
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pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi bent su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 
kuriomis turi elektros energijos jungčių.

pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi bent su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vartotojų organizacijas, ir su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 
kuriomis turi elektros energijos jungčių.

Or. en

Pakeitimas 1033
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 
pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi bent su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 
kuriomis turi elektros energijos jungčių.

2. Valstybės narės sprendimas
įgyvendinti pajėgumų mechanizmą turi 
būti paremtas atitinkamos valstybės narės 
atliktu adekvatumo vertinimu laikantis 
ENTSO parengtos ES adekvatumo 
metodikos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, kurios yra galutiniai už elektros energijos tiekimo saugumą atsakantys 
subjektai, išteklių adekvatumą kontroliuoja savo teritorijoje ir vykdo savo adekvatumo 
vertinimus ir tyrimus, kuriais jos grindžia savo sprendimus dėl to, ar į savo sistemą įvesti 
pajėgumo mechanizmą. Reikalingos bendros taisyklės ir ES gamybos adekvatumo vertinimo 
metodika.

Pakeitimas 1034
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 
pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi bent su 
kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 

2. Jei valstybė narė nori įgyvendinti 
pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo 
mechanizmo konsultuojasi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, taip pat su 
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kuriomis turi elektros energijos jungčių. kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su 
kuriomis turi elektros energijos jungčių.

Or. en

Pakeitimas 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1036
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

3. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo, tolesnio iškraipymo, kuris 
padidintų priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo sąnaudas, netrukdoma 
siekti Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyvoje nustatytų tikslų, neribojama 
tarpvalstybinė prekyba ir jie turi būti 
nediskriminuojamojo pobūdžio bei atviri 
visoms gamybos technologijoms, 
sujungimo pajėgumams, reguliavimo 
apkrova ištekliams, kaupimui ir energijos 
vartojimo efektyvumui. Pajėgumo kiekis, 
dėl kurio įsipareigojama mechanizme, 
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neviršija to, kas būtina problemai išspręsti. 
Pajėgumo mechanizmai rengiami kuo 
neįkyriau, sąnaudos neturi užkrauti 
nereikalingos naštos, ypač energijos 
nepriteklių patiriantiems vartotojams.
Elektros energijos gamybos pajėgumų 
tiekėjai atrenkami remiantis skaidriais 
kriterijais, įskaitant lankstumo kriterijų ir 
mažiausias sąnaudas visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 1037
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

3. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti. Jei Europos 
adekvatumo vertinime išteklių 
adekvatumo problemų nenustatyta, 
valstybės narės taiko pajėgumų 
mechanizmus. Pajėgumo mechanizmai 
taikomi ne ilgiau kaip ketverius metus.
Kas ketverius metus valstybės narės 
įvertina savo pajėgumo mechanizmus, 
ypač:
a) pajėgumų teikėjų gaunamą paramą;
b) pajėgumo kiekį, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme;
c) mechanizmo modelio kriterijus, 
įskaitant tvarumo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Prastai parengti ir laikini pajėgumų mechanizmai gali sukelti reikšmingų rinkos iškraipymų.
Jie neturi būti naudojami kaip įprastų gamybos pajėgumų gyvybiškai svarbi priemonė.



PE609.625v01-00 146/187 AM\1133367LT.docx

LT

Pakeitimas 1038
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

3. Pajėgumo mechanizmai teikiami 
naudojant bet kokią elektros energijos 
gamybos, energijos kaupimo ar 
reguliavimo apkrova technologiją ir juos 
gali teikti ir kitose valstybėse narėse 
esantys operatoriai, nebent tai būtų 
techniškai neįmanoma. Jais nesukuriama 
nereikalingo rinkos iškraipymo ir 
neribojama tarpvalstybinė prekyba. 
Pajėgumo kiekis, dėl kurio įsipareigojama 
mechanizme, neviršija to, kas būtina 
problemai išspręsti.

Or. en

Pakeitimas 1039
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

3. Pajėgumų mechanizmai grindžiami 
rinka ir jais nesukuriama nepagrįsto
rinkos iškraipymo ir neribojama 
tarpvalstybinė prekyba. Pajėgumo kiekis, 
dėl kurio įsipareigojama mechanizme, 
neviršija to, kas būtina problemai išspręsti.

Or. en

Pakeitimas 1040
Evžen Tošenovský
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

3. Pajėgumų mechanizmai sukuriami 
taip, kad jais nesukuriama nereikalingo 
rinkos iškraipymo ir neribojama 
tarpvalstybinė prekyba. Pajėgumo kiekis, 
dėl kurio įsipareigojama mechanizme, 
neviršija to, kas būtina problemai išspręsti.

Or. en

Pakeitimas 1041
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

3. Pajėgumų mechanizmai sukuriami 
taip, kad jais nesukuriama nereikalingo 
rinkos iškraipymo ir neribojama 
tarpvalstybinė prekyba. Pajėgumo kiekis, 
dėl kurio įsipareigojama mechanizme, 
neviršija to, kas būtina problemai išspręsti.

Or. en

Pagrindimas

Pritariame, kad pajėgumo mechanizmams taikomi paramos principai taip pat apimtų prievolę 
turėti aiškias pajėgumo mechanizmų atsisakymo, kai tik išnyksta jų įvedimo priežastys, 
taisykles ir procedūras. Taip pat būtina nustatyti aiškų terminą, iki kurio esami pajėgumo 
mechanizmai turi būti suderinti su šiuo pasiūlymu siekiant išvengti nesusipratimų tarp esamų 
ir naujų pajėgumo mechanizmų. Naujoje formuluotėje nurodoma, kad pajėgumo mechanizmų 
reikalavimais būtų ribojamas jų poveikis rinkai.

Pakeitimas 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

3. Pajėgumų mechanizmai sukuriami 
taip, kad jais nesukuriama nereikalingo 
rinkos iškraipymo ir neribojama 
tarpvalstybinė prekyba. Pajėgumo kiekis, 
dėl kurio įsipareigojama mechanizme, 
neviršija to, kas būtina problemai išspręsti.

Or. en

Pakeitimas 1043
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

3. Pajėgumų mechanizmai sukuriami 
taip, kad jais nesukuriama rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

Or. en

Pagrindimas

Pajėgumo mechanizmų modelis turėtų apimti prievolę turėti aiškias pajėgumo mechanizmų 
atsisakymo, kai tik išnyksta jų įvedimo priežastys, taisykles ir procedūras. Taip pat būtina 
nustatyti aiškų terminą, iki kurio esami pajėgumo mechanizmai turi būti suderinti su siūlomu 
reglamentu.

Pakeitimas 1044
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 

3. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama perdėto rinkos iškraipymo ir 
neribojama tarpvalstybinė prekyba.
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prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

Pajėgumo kiekis, dėl kurio įsipareigojama 
mechanizme, neviršija to, kas būtina 
problemai išspręsti.

Or. en

Pakeitimas 1045
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama nereikalingo rinkos 
iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė 
prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio 
įsipareigojama mechanizme, neviršija to, 
kas būtina problemai išspręsti.

3. Pajėgumų mechanizmais 
nesukuriama rinkos iškraipymo ir 
neribojama tarpvalstybinė prekyba. 
Pajėgumo kiekis, dėl kurio įsipareigojama 
mechanizme, neviršija to, kas būtina 
problemai išspręsti.

Or. en

Pakeitimas 1046
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Taikant decentralizuotus išteklius 
ir reguliavimą apkrova turi būti 
užtikrinama nediskriminuojama prieiga 
prie pajėgumo mechanizmų ir visuose 
mechanizmuose turi atsispindėti jų 
struktūriniai privalumai;

Or. en
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Pagrindimas

Svarbiausia, kad pajėgumo mechanizmas būtų atviras visiems rinkos dalyviams, įskaitant 
kitas šalis, ir kad jis apimtų lankstumo kriterijus, kad galėtų veiksmingai per trumpą laiką 
užtikrinti įvairios apimties pajėgumus.

Pakeitimas 1047
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Tvirtinant pajėgumus, turi būti 
atsižvelgiama į konkrečias reguliavimo 
apkrova ir energijos kaupimo lankstumo 
savybes, taip pat ir apibrėžiant produktą 
bei nustatant perkvalifikavimo 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Vietiniai energijos ištekliai sumažina priklausomybę nuo eksporto.

Pakeitimas 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pajėgumų mechanizmai garantuoja tiekimo saugumą. Todėl visiškai neaišku, kodėl šiuo 
atveju pasitelkiamas klimato politikos kriterijus. Tokios CO2 kiekio ribos nustatymas 
pareikalaus didelių papildomų išlaidų. Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema reguliuoja šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą.

Pakeitimas 1050
Janusz Korwin-Mikke

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 

Išbraukta.
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tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Or. pl

Pakeitimas 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

EKP 550 silpnina ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos, kuris yra pagrindinė 
anglies dioksido išmetimo mažinimo politikos priemonė, kainų signalą ir nustato taisykles, 
kurios nėra technologiniu požiūriu neutralios.550 EKP nustato pirmenybę dujų įrenginiams, 
o tai susilpnins ES energetinę nepriklausomybę.

Pakeitimas 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1056
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Diegiant pajėgumo mechanizmus siekiama išspręsti generavimo adekvatumo problemą ir šis 
diegimas turėtų būti grindžiamas technologijos atžvilgiu neutraliu požiūriu. Taip pat turėtų 
būti nustatytos aiškios taisyklės dėl veiksmingo pajėgumų mechanizmų atsisakymo.

Pakeitimas 1057
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article.We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix.In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source.In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms.We therefore propose to 
remove the whole para 4.It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Pakeitimas 1058
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1059
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 

Išbraukta.
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[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Or. en

Pagrindimas

Pajėgumo mechanizmų modelis turėtų būti technologiniu požiūriu neutralus ir neturėtų 
diskriminuoti konkrečių tradicinių elektrinių. Ekonominiu požiūriu tai būtų neefektyvu. Be to, 
pajėgumų mechanizmo tikslas – tiekimo saugumas. Klimato apsaugos kriterijaus įtraukimas į 
pajėgumo mechanizmų modelį yra nereikalingas dviejų skirtingų temų maišymas, nes 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo problema jau sprendžiama taikant ES šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS).

Pakeitimas 1060
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES ATLPS yra pagrindinė priemonė, klimato politikos srityje taikoma siekiant sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Išmetamųjų teršalų normos įtraukimas į 
Elektros energijos reglamentą yra nepagrįstas, nes jis yra grindžiamas SESV 194 straipsniu, 
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kuris taikomas tik energetikos politikai. Ypač išmetamųjų teršalų norma prieštarauja 194 
straipsnio 2 daliai, pagal kurią valstybėms narėms suteikiama teisė pačioms nustatyti savo 
energijos rūšių derinį. Taikant tokią išmetamųjų teršalų normą, kokia ji yra dabar, didelė 
tradicinių energijos išteklių dalis būtų išstumta iš visų pajėgumų rinkų.

Pakeitimas 1063
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1064
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh.
Dėl esamų elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 650 g CO/kWh arba 
daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.
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neįsipareigojama. Dėl esamų elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 600 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 10 metų po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.
Dėl esamų elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO/kWh 
arba daugiau, praėjus 15 metų po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.
Įrenginiams, kuriuose deginamos 
išmetamosios dujos, įskaitant 
aukštakrosnės dujas, išmetamo CO2 kiekio 
riba netaikoma, atsižvelgiant į veiksmingą 
energijos gaminimą iš išmetamųjų dujų ir 
jo naudą aplinkai, taip pat į tai, kad 
išmetamųjų dujų CO2 kiekis yra 
perimamas iš pramoninio proceso, pvz., 
plieno gamybos proceso („būdingasis 
CO2“, kaip teigiama Stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reglamente).
Elektros gamybos įrenginio išmetamo 
CO2 kiekio koeficientas grindžiamas 
grynuoju naudingumu esant nominaliajai 
galiai ir laikantis ISO sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 1065
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh
įrenginių, kurių nominalioji galia yra 
mažesnė negu 200 MW atveju, o 
įrenginių, kurių galia didesnė, atveju –
450 gr CO2/kWh. Dėl elektros energijos 
gamybos pajėgumų, išmetančių 550 g 
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CO2/kWh arba daugiau, praėjus 5 metams 
po šio reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.
Pirmoje pastraipoje nurodyto CO2/kWh 
apskaičiavimas grindžiamas grynuoju 
naudingumu esant nominaliajai galiai ir 
laikantis ISO sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh.If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used.For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach.The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Pakeitimas 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui: 
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai pajėgumų mechanizme gali 
dalyvauti tik tuo atveju, jei: 
a) jų bendras vienai įrenginyje 
pagamintos elektros energijos 
kilovatvalandei tenkantis išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
nuo [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą] nėra 
didesnis nei 350 g CO2 ekvivalento; [šio 
reglamento įsigaliojimo diena]; taip pat
b) jie gali bent 5 proc. didinti ir mažinti 
savo pajėgumus per minutę.
Pajėgumų teikėjai turi vadovautis ES 
aplinkos kokybės standartais ir 
geriausiais prieinamais gamybos būdais 
(GPGB), kad galėtų dalyvauti pajėgumų 
mechanizme.
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Or. en

Pagrindimas

Siūlomi tvarumo kriterijai tiesiogiai trukdys įgyvendinti ES įsipareigojimus klimato srityje, 
nes bus paliekama atvira galimybė subsidijuoti elektros gamybą iš kai kurių labai efektyvių 
anglių (ir galbūt lignito) su šilumos regeneravimu (t. y. derinant šilumą ir elektrą) ir (arba) 
biomasės bendrojo deginimo elektrines. Itin svarbu šį lygį sugriežtinti iki 350 gCO2/kWh ir 
užtikrinti, kad šis lygis su laiku mažėtų. Atlygis už pajėgumus turėtų būti leidžiamas tik tuo 
atveju, kai jis prisideda prie sistemos stabilumo, o lankstumas yra pagrindinis jo užtikrinimo 
būdas.

Pakeitimas 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis 
investavimo sprendimas priimtas po 
[Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą],
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik 
tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g 
CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

4. Valstybės narės, taikančios
pajėgumų mechanizmus, gali apriboti 
tarpvalstybinio elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, dalyvavimo galimybę.

Or. en

Pakeitimas 1068
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui: 
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai pajėgumų mechanizme gali 
dalyvauti tik tuo atveju, jei jie išmeta 
mažiau nei 350 g CO2/kWh.
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mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh.
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

Dalyvaujančios elektrinės turi vadovautis 
Europos oro kokybės standartais, 
įskaitant geriausių prieinamų gamybos 
būdų informacinius dokumentus, 
nurodytus Direktyvoje 2010/75/ES dėl 
pramoninių išmetamų teršalų.
Branduolinės energijos gamybą galima 
vykdyti tik tuo atveju, jei visas išlaidas, 
susijusias su atliekų tvarkymu, 
eksploatavimo nutraukimu ir atsakomybe, 
padengia operatorius.

Or. en

Pakeitimas 1069
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui: 
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh.
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui: 
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh.

Or. de

Pagrindimas

Daugumos trūkumų, kuriuos lemia ribinės vertės nustatymas, būtų galima išvengti, jeigu 
550 g ribinė vertė būtų taikoma tik naujiems įrenginiams. Tokiu būdu nenuvertėtų ankstesnės 
investicijos ir pajėgumų rinkos išliktų valdomos, nes pajėgumų rinkai būtų prieinami visi 
rinkoje esantys įrenginiai.

Pakeitimas 1070
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh.
Jei naudojama bendra šilumos ir elektros 
energija, tai skaičiuojant savitąjį 
išmetamąjį kiekį atsižvelgiama į šiluminę 
ir elektrinę išėjimo galią. Dėl elektros 
energijos gamybos pajėgumų, išmetančių 
550 g CO2/kWh arba daugiau, praėjus 5 
metams po šio reglamento įsigaliojimo 
pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

Or. en

Pakeitimas 1071
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh.
Be to, pirmenybė teikiama 
atsinaujinančiosios energijos gamybos 
pajėgumams kartu su energijos kaupimo 
galimybe. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant paremti sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą, pirmenybė turėtų
būti teikiama reguliuojamai atsinaujinančiosios energijos gamybai. Tai suteiks paskatą 
investuoti į reguliuojamą atsinaujinančiosios energijos gamybą ir iš esmės modernizuoti 
gamybos įrangą.

Pakeitimas 1072
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh.
Be to, pirmenybė turėtų būti teikiama 
ekonomiškai efektyviems 
atsinaujinančiosios energijos gamybos 
pajėgumams kartu su energijos kaupimo 
galimybe. Dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, praėjus 5 metams po šio 
reglamento įsigaliojimo pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Or. en

Pakeitimas 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
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įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh.
Jei naudojama bendra šilumos ir elektros 
energija, tai skaičiuojant savitąjį 
išmetamąjį kiekį atsižvelgiama į šiluminę 
ir elektrinę išėjimo galią. Dėl elektros 
energijos gamybos pajėgumų, išmetančių 
550 g CO2/kWh arba daugiau, praėjus 5 
metams po šio reglamento įsigaliojimo 
pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

Or. en

Pakeitimas 1074
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui: 
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai pajėgumų mechanizme gali 
dalyvauti tik tuo atveju, jei jie išmeta 
mažiau nei 350 g CO2/kWh ir jei galima 
padidinti ir sumažinti bent jau 5 % tų
pajėgumų per minutę.

Or. en

Pagrindimas

Pajėgumų mechanizmai susiję su lankstumo kriterijai, taip siekiama užtikrinti greito ir 
įvairios apimties pajėgumų suteikimo galimybę.

Pakeitimas 1075
Massimiliano Salini
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh
ir jei skaičiuojant remtasi nurodytaisiais 
(vardiniais) įrenginio duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 1076
Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 2 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama arba praėjus 5 metams 
neįsipareigojama dėl elektrinių, kurios 
yra strateginio rezervo dalis.

Or. en
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Pagrindimas

Laipsniškas taršiausių elektrinių naudojimo nutraukimas yra labai svarbus siekiant Europos 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslo, todėl reikėtų paspartinti išmetamųjų teršalų 
normos nustatymo esamiems gamybos pajėgumams procesą ir numatyti 5 metų išimtį 
elektrinėms, kurios yra strateginio rezervo dalis, tai būtų mažesnį iškraipomąjį poveikį 
turintis mechanizmas.

Pakeitimas 1077
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme, išskyrus strateginį rezervą,
gali dalyvauti tik tuo atveju, jei jie išmeta 
mažiau nei 550 g CO2/kWh. Dėl elektros 
energijos gamybos pajėgumų, išmetančių 
550 g CO2/kWh arba daugiau, praėjus 5 
metams po šio reglamento įsigaliojimo 
pajėgumų mechanizmuose, išskyrus 
strateginius rezervus, neįsipareigojama.

Or. en

Pakeitimas 1078
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme, išskyrus strateginius 
rezervus, gali dalyvauti tik tuo atveju, jei 
jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. Dėl 
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išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

Or. en

Pagrindimas

Strateginiai rezervai nepriklauso rinkai ir yra panaudojami tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Jie 
aktyvuojami retai ir jų išmetamas teršalų kiekis yra nedidelis. Strateginis rezervai naudojami 
siekiant užtikrinti, kad būtų sureguliuota kitos paros prekyba rinkoje.

Pakeitimas 1079
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 5 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

4. Elektros energijos gamybos 
pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas po [Leidinių biurui:
įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų 
mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, 
jei jie išmeta mažiau nei 600 g CO2/kWh. 
Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 600 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus 10 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose 
neįsipareigojama.

Or. en

Pakeitimas 1080
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nukrypstant nuo ankstesnės 
pastraipos, valstybėse narėse, kuriose 



PE609.625v01-00 170/187 AM\1133367LT.docx

LT

[2015] daugiau kaip [20 %] elektros 
energijos buvo pagaminta naudojant 
kietąjį iškastinį kurą ir BVP vienam 
gyventojui rinkos kaina neviršijo 60 % 
vidutinio ES BVP vienam gyventojui 
rinkos kaina1a, esami ir nauji elektros 
energijos gamybos pajėgumai, dėl kurių 
galutinis investavimo sprendimas priimtas 
ne vėliau kaip [vieni metai] po [Leidinių 
biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], 
pajėgumų mechanizme gali dalyvauti, jei 
jie išmeta daugiau nei 550 g CO2/kWh, su 
sąlyga, kad energijos tiekimo saugumui 
kyla pavojus remiantis nacionalinės 
kompetentingos institucijos vertinimu.

Atitinkamose valstybėse narėse dėl 
elektros energijos gamybos pajėgumų, 
išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, 
praėjus [15 metų] nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos pajėgumų 
mechanizmuose neįsipareigojama.

Praėjus penkeriems metams nuo [15 metų 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos], 
atitinkamos valstybės narės gali 
įsipareigoti dėl elektros energijos gamybos 
pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh 
arba daugiau, pajėgumų mechanizmuose, 
su sąlyga, kad, remiantis nacionalinės 
kompetentingos institucijos 
vertinimu, energijos tiekimo saugumui ir 
toliau kyla pavojus.

_________________

1a Šiuos kriterijus turi atitikti šios 
valstybės: Bulgarija, Čekijos Respublika, 
Estija, Graikija, Vengrija, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija.

Or. en

Pagrindimas

Pagal naują išmetamųjų teršalų normą – mažiau nei 550 g CO2/kWh (angl. EPS 550) –
neatsižvelgiama į įvairių energijos rūšių derinio taikymo padėtį ES, todėl būtinas dalinis 
pakeitimas siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą visose valstybėse narėse. Pajėgumo 
mechanizmai tam tikrose valstybėse narėse yra būtini siekiant paskatinti investicijas į naujus 
pajėgumus ir išlaikyti esamų įprastų išteklių naudojimą.
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Pakeitimas 1081
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei valstybė narė nori taikyti 
pajėgumų mechanizmą, ji organizuoja 
konkurencinio konkurso procesą 
pajėgumų teikėjams. Rengiant 
tokį konkurencinio konkurso procesą 
nustatomi aiškūs ir skaidrūs su aplinka 
susiję kriterijai, kad pirmenybę būtų 
galima teikti tvariausiems ir energijos 
požiūriu veiksmingiausiems pajėgumams, 
įskaitant reguliavimą apkrova.
Konkurencinio konkurso proceso 
kriterijai taip pat turi apimti lankstumo 
kriterijus. Reikalavimus atitinkantys 
pajėgumai turėtų galėti bent 5 proc. 
didinti ir mažinti savo pajėgumus per 
minutę. Pajėgumų teikėjai tam, kad galėtų 
dalyvauti konkurse, turi laikytis ES 
aplinkos kokybės standartų ir veiklos 
rezultatai neturi viršyti griežtesnių 
išmetamųjų teršalų kiekių, susietų su 
GPGB ir įvairiais visose atitinkamose 
GPGB išvadose naujoms elektrinėms 
nustatytais, kad jos galėtų dalyvauti 
pajėgumų mechanizme, su GPGB 
susijusiais energijos vartojimo efektyvumo 
lygiais.

Or. en

Pagrindimas

Pajėgumų mechanizmai, jei yra netinkamai sukurti ir taikomi ribotą laiką, gali sukelti 
reikšmingų rinkos iškraipymų. Jie neturi būti naudojami kaip įprastų gamybos pajėgumų 
gyvybiškai svarbi priemonė. Svarbiausia, kad toks mechanizmas būtų atviras visiems rinkos 
dalyviams, įskaitant kitas šalis, ir kad jis apimtų lankstumo kriterijus, jog galėtų veiksmingai 
per trumpą laiką užtikrinti įvairios apimties pajėgumus.
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Pakeitimas 1082
Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pajėgumų mechanizmai, jei to 
reikia atsižvelgiant į poveikio vertinimą, 
apima lankstumo kriterijus, taikomus 
gamybos pajėgumų teikėjų atrankos 
procese. Tokiais kriterijais siekiama 
užtikrinti kuo didesnes galios keitimo 
galimybes ir kuo labiau sumažinti būtiną 
elektrinių, besinaudojančių pajėgumų 
mechanizmais, stabilios išeigos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Numatant lankstumo kriterijus gamybos pajėgumų teikėjų atrankos procese bus užtikrinta, 
kad pagalba bus pirmiausia teikiama veiksmingiausiems atsarginiams pajėgumams.
Kriterijai, susiję su kuo didesnėmis turimų pajėgumų galios keitimo galimybėmis ir žemutinės 
ribos sumažinimu, kalbant apie reguliavimo galimybes pajėgumų teikėjams, padės spręsti 
nelanksčių energijos šaltinių perteklinių pajėgumų problemą.

Pakeitimas 1083
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Elektros energijos gamybos 
pajėgumams, išmetantiems 550 g 
CO2/kWh, dėl kurių galutinis investavimo 
sprendimas priimtas iki [Leidinių biurui: 
įsigaliojimo diena] nuostatos atgaline 
data netaikomos.

Or. en

Pakeitimas 1084



AM\1133367LT.docx 173/187 PE609.625v01-00

LT

Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Pajėgumų mechanizmuose į visų 
išteklių indėlį, įskaitant apkrovos 
lankstumą ir bendrus išteklius, 
atsižvelgiama tokiu pačiu būdu. Ryšium 
su jais nustatomos aiškios nuostatos dėl 
nediskriminacinių produktų apibrėžčių ir 
įtraukiami kvalifikacinės atrankos 
reikalavimai. Pajėgumų mechanizmai 
atspindi paskirstytų ir su apkrova 
susijusių išteklių užtikrinamą struktūrinį 
pranašumą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausia, kad toks mechanizmas būtų atviras visiems rinkos dalyviams, įskaitant kitas 
šalis, ir kad jis apimtų lankstumo kriterijus, jog galėtų veiksmingai per trumpą laiką užtikrinti 
įvairios paimties pajėgumus.

Pakeitimas 1085
Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Jei valstybėje narėje atlikus 
elektros energijos gamybos adekvatumo 
vertinimą pagal 19 straipsnyje išdėstytus 
principus matyti, kad esama didelių ir 
nuolatinių energijos tiekimo saugumo 
problemų, tai valstybė narė gali siekti 
laikinai netaikyti 23 straipsnio 4 dalies 
nuostatų esamiems gamybos pajėgumams.

Or. en
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Pakeitimas 1086
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Pajėgumai turėtų būti apibrėžti 
atsižvelgiant į ne ilgesnį nei 4 metai 
laikotarpį. Tokia pati sutarčių trukmė 
turėtų būti taikoma visų išteklių atveju.

Or. en

Pakeitimas 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 

Išbraukta.
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mechanizmų netaiko.

Or. en

Pakeitimas 1089
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko. Valstybės narės 
pajėgumų mechanizmų taip pat netaiko 
rinkose, kuriose kainos yra reguliuojamos 
arba nustatytos kainų ribos, jeigu jos 
nepasiekė savo sujungimo tikslinių 
rodiklių arba kai tinklo kodeksai ir gairės 
nėra visiškai įdiegti ir taikomi.

Or. en

Pagrindimas

Pajėgumų mechanizmai neturėtų būti įtraukti į rinkas, kurios dar nėra visiškai atviros ir 
kuriose trūksta jungiamųjų linijų pajėgumų.

Pakeitimas 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Jeigu valstybė narė nori taikyti 
pajėgumų mechanizmą, ji privalo 
paaiškinti jo suderinamumą su
Europos išteklių adekvatumo vertinimu, 
visų pirma, atsižvelgiant į pagrindimą, 
taikymo sritį, taikymo pradžios ir pabaigos 
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datą, kelis metus trunkantį taikymą.

Or. en

Pakeitimas 1091
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Jei nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinime išteklių adekvatumo 
problemų nenustatyta, valstybės narės 
pajėgumų mechanizmų netaiko.

Or. en

Pakeitimas 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Jei nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinime išteklių adekvatumo 
problemų nenustatyta, valstybės narės 
pajėgumų mechanizmų netaiko.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgta į subsidiarumo principą. Nors išteklių adekvatumo 
stebėjimas ir vertinimas Europos lygmeniu yra reikalingi ir būtų naudingi, Europos išteklių 
adekvatumo vertinimas turėtų tik papildyti ir remti nacionalinį išteklių adekvatumo vertinimą.

Pakeitimas 1093
Cristian-Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Jei nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinime išteklių adekvatumo 
problemų nenustatyta, valstybės narės 
pajėgumų mechanizmų netaiko.

Or. en

Pakeitimas 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Jei nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinime išteklių adekvatumo 
problemų nenustatyta, valstybės narės 
pajėgumų mechanizmų netaiko.

Or. en

Pakeitimas 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Jei nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinime išteklių adekvatumo 
problemų nenustatyta, valstybės narės 
pajėgumų mechanizmų netaiko.

Or. pl
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Pagrindimas

Pajėgumų mechanizmo įdiegimo pagrindu turėtų būti nacionalinis išteklių adekvatumo 
vertinimas.

Pakeitimas 1096
Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Valstybės narės gali taikyti 
pajėgumų mechanizmus tik laikydamosi 
Europos Komisijos 2014–2020 m.
Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir 
energetikai gairių.

Or. en

Pakeitimas 1097
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Valstybės narės, kai priima 
sprendimą taikyti pajėgumų 
mechanizmus, atsižvelgia į Europos 
išteklių adekvatumo vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Jei valstybė narė pageidautų taikyti 
pajėgumų mechanizmą, ji privalo įrodyti, 
kad jis atitinka išteklių adekvatumo 
vertinimus, ypač kiek tai susiję su 
pagrindimu.

Or. fr

Pakeitimas 1099
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Europos išteklių adekvatumo 
vertinime išteklių adekvatumo problemų 
nenustatyta, valstybės narės pajėgumų 
mechanizmų netaiko.

5. Jei nacionalinio išteklių 
adekvatumo vertinime išteklių adekvatumo 
problemų nenustatyta, valstybės narės 
pajėgumų mechanizmų netaiko.

Or. en

Pakeitimas 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Rengdamos pajėgumo 
mechanizmą valstybės narės įtraukia 
taikymo nutraukimo nuostatą, pagal kurią 
sudaromos sąlygos veiksmingai 
palaipsniui panaikinti pajėgumo 
mechanizmą tuo atveju, jeigu atlikus 
išteklių adekvatumo vertinimą paaiškėtų, 
kad adekvatumo problemos nebėra.

Or. en

Pakeitimas 1101
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Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės gali taikyti 
pajėgumų mechanizmus, jei nepasiektas 
pakankamas sujungimo lygis ir jei tai 
pateisinama atsižvelgiant į nacionalinio 
adekvatumo vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 1102
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pajėgumų mechanizmai turi būti 
suprojektuoti taip, kad jų taikymą būtų 
galima veiksmingai palaipsniui nutraukti, 
kai advekvatumo problemų nebelieka.
Todėl pajėgumų mechanizmams 
numatoma speciali taikymo nutraukimo 
nuostata.

Or. en

Pakeitimas 1103
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pajėgumų mechanizmai yra 
tinkamai suprojektuoti: yra pagrįsti rinka, 
neutralūs technologijų požiūriu, atviri 
esamiems ir naujiems ištekliams ir sudaro 
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tarpvalstybinio dalyvavimo galimybę.

Or. en

Pakeitimas 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės, rengdamos 
pajėgumų mechanizmus, atsižvelgia į 
aplinkos apsaugos tikslą – laipsniškai 
nutraukti aplinkosaugos arba ekonominiu 
požiūriu žalingas subsidijas.

Or. en

Pakeitimas 1105
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis

Rengdamos pajėgumo mechanizmus 
valstybės narės įtraukia taikymo 
nutraukimo nuostatą, pagal kurią 
sudaromos sąlygos veiksmingai 
palaipsniui panaikinti pajėgumo 
mechanizmą tuo atveju, jeigu atlikus 
išteklių adekvatumo vertinimą paaiškėtų, 
kad adekvatumo problemos nebėra.

Or. en

Pakeitimas 1106
Massimiliano Salini
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.

Esami mechanizmai

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos 
pritaiko taip, kad būtų laikomasi šio 
reglamento 18, 21 ir 23 straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 1107
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 18, 
21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 18, 
18a, 21 ir 23 straipsnių. Nedarant poveikio 
tiesioginiam 5 dalyje nustatytų 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių ir 
lankstumo reikalavimų taikymui, iki [dveji 
metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos] valstybės narės baigia peržiūrėti 
esamus pajėgumų mechanizmus ir 
susijusį sutartimi įformintą arba 
administracinį susitarimą ir užtikrina jų 
atitiktį šio reglamento nuostatoms. Jos 
pateikia Komisijai išsamią peržiūros ir 
priemonių, kurių imtasi, rezultatų 
ataskaitą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant sukurti vienodas sąlygas, esamų pajėgumų rinkos mechanizmai turi būti suderintas 
su bendrosiomis nuostatomis kuo greičiau.

Pakeitimas 1108
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 
18, 21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad per [dvejus] metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos 
būtų užtikrintas šio reglamento 18, 21 ir 
23 straipsnių laikymasis.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga nustatyti aiškų terminą, per kurį reikėtų pritaikyti esamus pajėgumų mechanizmus, 
kad būtų laikomasi siūlomo reglamento nuostatų.

Pakeitimas 1109
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 
18, 21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad per [dvejus] metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos būtų 
užtikrintas šio reglamento 18, 21 ir 23 
straipsnių laikymasis.

Or. en



PE609.625v01-00 184/187 AM\1133367LT.docx

LT

Pagrindimas

Tikslinga nustatyti aiškų terminą, per kurį reikėtų pritaikyti esamus pajėgumų mechanizmus, 
kad būtų laikomasi siūlomo reglamento nuostatų.

Pakeitimas 1110
Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 
18, 21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad per dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos būtų 
užtikrintas šio reglamento 18, 21 ir 23 
straipsnių laikymasis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo, reikia patikslinti terminą, per kurį reikėtų užtikrinti esamų 
pajėgumų mechanizmų atitiktį siūlomo reglamento taisyklėms.

Pakeitimas 1111
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 
18, 21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad per dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos būtų 
užtikrintas šio reglamento 18, 21 ir 23 
straipsnių laikymasis.

Or. en
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Pakeitimas 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas nr. 714/2009

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 18, 
21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės taiko pajėgumų 
mechanizmus: [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą] ir juos iki 
2030 m. gruodžio 31 d. pritaiko taip, kad 
būtų laikomasi šio reglamento 18, 21 ir 23 
straipsnių nuostatų.

Or. pl

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama laikytis teisėtų lūkesčių principo, o dėl to būtina nustatyti 
prisitaikymo laikotarpį, kurio metu valstybės narės savo pajėgumų mechanizmus priderins 
prie šiame reglamente išdėstytų reikalavimų.

Pakeitimas 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 
18, 21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad iki 2030. gruodžio 31 d. būtų 
užtikrintas šio reglamento 18, 21 ir 23 
straipsnių laikymasis.

Or. en

Pakeitimas 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 
18, 21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko 
taip, kad iki 2030. gruodžio 31 d. būtų 
užtikrintas šio reglamento 18, 21 ir 23 
straipsnių laikymasis.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatytas tinkamas pereinamasis laikotarpis valstybėms narėms, kurios pradeda 
taikyti pajėgumų mechanizmą, kai įsigalioja Elektros energijos reglamentas.

Pakeitimas 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą], juos 
pritaiko taip, kad būtų laikomasi šio 
reglamento 18, 21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės, taikančios pajėgumų 
mechanizmus, juos pritaiko taip, kad būtų 
laikomasi šio reglamento 18, 21 ir 23 
straipsnių.

Or. en

Pakeitimas 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1133367LT.docx 187/187 PE609.625v01-00

LT

24a straipsnis

Per 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos įsteigiama Elektros 
energijos rinkos modelio patariamoji 
taryba. Patariamąją tarybą sudaro ES 
valstybių narių aukšto lygio ekspertai ir 
atitinkama subalansuota energetikos 
sektoriaus ekspertų, įskaitant 
komunalinių įmonių, investuotojų, 
technologijų teikėjų, tinklų operatorių, 
klimato apsaugos grupių, vartotojų ir 
vietos energetikos bendruomenių atstovus, 
grupė.

Patariamoji taryba teiks Komisijai 
informaciją ir žinias, taigi patars ir padės 
Komisijai įvertinti uždavinius, susijusius 
su dabartiniu energetikos rinkos modeliu, 
ir parengti būsimas šios srities politines 
iniciatyvas. Ji tai darys rengdama 
nuomones, rekomendacijas arba 
ataskaitas, jei reikia.

Per 24 mėnesius nuo patariamosios 
tarybos įsteigimo dienos Europos 
Komisija turėtų pateikti po diskusijų 
padarytas išvadas komunikate, kuriame 
būtų nustatyti strateginiai Europos 
elektros energijos rinkos, pajėgios skatinti 
investicijas į tvarią, saugią ir įperkamą 
energetikos pertvarką, prioritetai.

Or. en
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