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Pakeitimas 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49 straipsnis Išbraukta.

Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti 
elektros energijos vidaus rinką ir skatinti 
jos veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų 
ir perdavimo sistemų valdymą ir 
koordinuotą eksploatavimą. Skirstomųjų 
tinklų operatoriai, norintys dalyvauti ES 
STO subjekto veikloje, tampa 
registruotaisiais subjekto nariais.

Or. en

Pagrindimas

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests.As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response).EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting.This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure

Pakeitimas 1362
Massimiliano Salini



PE610.751v01-00 4/121 AM\1134764LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais. ES elektros energijos
skirstomųjų tinklų operatorių subjektas 
tarpsektorinės svarbos klausimais
užtikrina koordinavimą lygiateisiškai su 
dujų skirstymo operatoriais, kuriems 
atstovauja nuolatinis komitetas. Tai 
vykdoma iki tol, kol bus įsteigtas 
lygiavertis subjektas, kuris atstovautų 
dujų skirstymo operatoriams, ir kol bus 
nustatyta bendradarbiavimo tarp tų dviejų 
subjektų tvarka.

Or. en

Pakeitimas 1363
Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 

Skirstomųjų tinklų operatoriai 
bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu per 
Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektą (ES STO subjektas), 
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pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

siekdami padėti sukurti elektros energijos 
vidaus rinką ir skatinti jos veikimą ir 
optimalų skirstomųjų tinklų ir perdavimo 
sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

Or. en

Pakeitimas 1364
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis,
kurie yra atsieti vadovaujantis [Direktyvos 
2009/72/EB nauja redakcija, pasiūlyta 
COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis arba kurie yra finansiškai 
atsieti ir visiškai nepriklausomi nuo su 
energija susijusių subjektų 
vadovaujantis 50c straipsnio nuostatomis, 
bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu per 
Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektą (ES STO subjektas), 
siekdami padėti sukurti elektros energijos 
vidaus rinką ir skatinti jos veikimą ir 
optimalų skirstomųjų tinklų ir perdavimo 
sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

Or. en
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Pakeitimas 1365
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais. Priimant sprendimus 
užtikrinamas geografiniu atžvilgiu 
proporcingas STO dalyvavimas ES STO 
subjekte.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad skirstomųjų tinklų operatoriai geografiniu atžvilgiu 
proporcingai dalyvautų ES STO subjekte, siekiant užtikrinti, kad subjektas atsižvelgtų į 
atitinkamų regionų ypatumus rengiant atitinkamus dokumentus ar teisės aktus.

Pakeitimas 1366
Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
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arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais. Priimant sprendimus 
užtikrinamas geografiniu atžvilgiu 
proporcingas STO dalyvavimas ES STO 
subjekte.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad skirstomųjų tinklų operatoriai geografiniu atžvilgiu proporcingai 
dalyvautų ES STO subjekte, siekiant užtikrinti, kad subjektas atsižvelgtų į atitinkamų regionų 
ypatumus rengiant atitinkamus dokumentus ar teisės aktus.

Pakeitimas 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 

Skirstomųjų tinklų operatoriai, įskaitant 
de minimis skirstomųjų tinklų 
operatorius, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, turi teisę tapti
registruotaisiais subjekto nariais.
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operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

Or. de

Pagrindimas

Nedideli skirstomųjų tinklų operatoriai neturi būti atskirti nuo Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjekto.

Pakeitimas 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

Skirstomųjų tinklų operatoriai 
bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu per 
Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektą (ES STO subjektas), 
siekdami padėti sukurti elektros energijos 
vidaus rinką ir skatinti jos veikimą ir 
optimalų skirstomųjų tinklų ir perdavimo 
sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą bei keistis geriausios 
praktikos pavyzdžiais, susijusiais su 
įvairių Sąjungoje skirstomųjų tinklų 
operatoriams kylančių uždavinių (be kita 
ko, skirstomųjų tinklų skaitmeninimo, 
pažangiųjų tinklų ir pažangiųjų matavimo 
sistemų diegimo) sprendimu.

Or. en

Pakeitimas 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

Skirstomųjų tinklų operatoriai 
bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu per 
Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektą (ES STO subjektas), 
siekdami padėti sukurti elektros energijos 
vidaus rinką ir skatinti jos veikimą ir 
optimalų skirstomųjų tinklų ir perdavimo 
sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais. Registruotieji nariai gali 
dalyvauti ES STO subjekto veikloje 
tiesiogiai arba būti atstovaujami savo 
pasirinktos nacionalinio arba ES lygmens 
asociacijos.

Or. en

Pakeitimas 1370
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

Visi skirstomųjų tinklų operatoriai 
bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu per 
Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektą (ES STO subjektas), 
siekdami padėti sukurti elektros energijos 
vidaus rinką ir skatinti jos veikimą, remti 
tvarios, decentralizuotos ir labiau 
integruotos energetikos sistemos plėtrą, 
taip pat skatinti optimalų skirstomųjų 
tinklų ir perdavimo sistemų valdymą ir 
koordinuotą eksploatavimą. Skirstomųjų 
tinklų operatoriai ir juos Sąjungos 
lygmeniu atstovaujančios asociacijos, 
norintys dalyvauti ES STO subjekto 
veikloje, tampa registruotaisiais subjekto 
nariais.

Or. en
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Pakeitimas 1371
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, tampa registruotaisiais 
subjekto nariais.

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra 
vertikaliosios integracijos įmonės dalis 
arba kurie yra atsieti vadovaujantis 
[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio 
nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos 
lygmeniu per Europos masto skirstomųjų 
tinklų operatorių subjektą (ES STO 
subjektas), siekdami padėti sukurti elektros 
energijos vidaus rinką ir skatinti jos 
veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir 
perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų 
operatoriai, norintys dalyvauti ES STO 
subjekto veikloje, turi teisę tapti
registruotaisiais subjekto nariais.

Or. de

Pagrindimas

ES STO subjektas parengs Europos vidaus rinkos veikimo taisykles, kurios, po to, kai jas 
patvirtins Europos Komisija, bus taikomos visiems STO, nepriklausomai nuo jų organizacinės 
struktūros dydžio.Todėl visi Europos STO, įskaitant de minimis STO, turėtų galėti dalyvauti 
ES STO subjekto veikloje (dalyvavimas turėtų išlikti savanoriškas).

Pakeitimas 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydamas savo funkcijas pagal ES 
teisę, ES STO subjektas veikia 
nepriklausomai nuo individualių 
nacionalinių interesų ar perdavimo 
sistemos operatorių nacionalinių interesų 
ir padeda efektyviai ir tvariai siekti 2020–
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2030 m. klimato ir energetikos politikos 
strategijoje nustatytų tikslų, visų pirma 
prisidėdamas prie efektyvaus iš 
atsinaujinančiųjų išteklių gaminamos 
elektros energijos integravimo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo.

Or. en

Pakeitimas 1373
Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos šalies skirstomųjų tinklų 
operatoriams suteikiama 
galimybė išsirinkti savo šalies skirstomųjų 
tinklų operatorių atstovą, atsakinga už 
dalyvavimo koordinavimą, ekspertų 
skyrimą į darbo grupes ir balsavimą.

Or. en

Pakeitimas 1374
Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskirų šalių STO atstovų balsų svoris 
atitinka Tarybos balsavimo tvarką, 
apibrėžtą konsoliduoto Europos Sąjungos 
sutarties teksto 16 straipsnio 4 dalyje su 
pakeitimais, padarytais Lisabonos 
sutartimi (dvigubos daugumos principas).

Or. en
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Pakeitimas 1375
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis

Konsultacijų forumo užduotys

1.Konsultacijų forumo narių pareiga –
patarti Komisijai klausimais, susijusiais 
su skirstomųjų tinklų eksploatavimu ir 
valdymu.

2.Komisija gali konsultuotis su 
Konsultacijų forumu bet kokiu klausimu, 
susijusiu su šio reglamento įgyvendinimu 
ir Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, 
pasiūlyta komunikate COM(2016) 
864/2, bei dėl tinklo kodeksų ir gairių, 
nurodytų 54 straipsnyje, 
priėmimo.Komisija ir Agentūra gali 
konsultuotis su Konsultacijų forumu ir 
dėl kitų priemonių.

3. Konsultacijų forumas gali:

a) savo iniciatyva arba Komisijos 
ar Agentūros prašymu plėtoti geriausią 
praktiką, susijusią su reguliavimo 
apkrova plėtra, atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių, paskirstytosios gamybos 
ir kitų į skirstomuosius tinklus įdiegtų 
išteklių integravimu;

b) pranešti Komisijai arba Agentūrai apie 
problemas, susijusias su 54 straipsnyje 
nurodytų tinklo kodeksų įgyvendinimu, ir 
teikti Komisijai arba Agentūrai 
rekomendacijas bei pasiūlymus, kaip 
tokias problemas spręsti;

c) vykdyti bet kokią kitą veiklą, 
būtiną Forumo funkcijoms 
atlikti.Konsultacijų forumas informuoja 
Komisiją apie savo veiklą.

Or. en
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Pakeitimas 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis

Narystė Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjekte (ES STO subjekte)

Atskirų skirstomųjų tinklų operatorių 
dalyvavimas ES STO subjekte yra 
neprivalomas.

Skirstomųjų tinklų operatoriai, norintys 
dalyvauti ES STO subjekto veikloje, 
tampa registruotaisiais ES STO subjekto 
nariais.

ES STO subjektas užtikrina vienodą visų 
valstybių narių skirstomųjų tinklų 
operatorių traktavimą, nepriklausomai 
nuo jų dydžio.

ES STO subjektas užtikrina, kad mažesni 
arba nepriklausomi skirstomųjų tinklų 
operatoriai būtų tinkamai atstovaujami, 
įskaitant sprendimų priėmimo 
procedūrose.

Or. en

Pakeitimas 1377
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis

Konsultacijų forumas

Komisija įsteigia konsultacijų skirstomųjų 
tinklų eksploatavimo ir valdymo 
klausimais forumą.Komisija užtikrina, 
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kad Konsultacijų forumas palaikytų 
subalansuotą visų su skirstomųjų tinklų 
eksploatavimu ir valdymu susijusių 
suinteresuotųjų subjektų (pavyzdžiui, 
tinklų operatorių, tinklų naudotojų, 
telkėjų, atitinkamų sektoriaus asociacijų, 
aplinkosaugos grupių ir vartotojų 
organizacijų) dalyvavimą.Forumo darbo 
tvarkos taisykles nustato Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Vietoje reikalavimo įsteigti ES STO subjektą, Komisija turėtų įsteigti konsultacijų skirstomųjų 
tinklų eksploatavimo ir valdymo klausimais forumą.Konsultacijų forumas padėtų gerokai 
sumažinti skirstomųjų tinklų operatorių savireguliavimo riziką, nes jis būtų tik patariamojo 
pobūdžio.Be to, konsultacijų forumas į savo veiklą įtrauktų daugiau suinteresuotųjų subjektų.

Pakeitimas 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50 straipsnis Išbraukta.

ES elektros STO subjekto įsteigimas

1. Iki [Leidinių biurui: dvylika mėnesių 
po įsigaliojimo] skirstomųjų tinklų 
operatoriai, pasinaudodami 
administracine Agentūros parama, 
Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino 
ES STO subjekto įstatų projektą, 
registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos 
taisyklių, įskaitant konsultavimosi su 
ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo 
taisykles, projektą.

2. Per du mėnesius nuo gavimo dienos 
Agentūra, oficialiai pasikonsultavusi su 
visus suinteresuotuosius subjektus, ypač 
skirstomųjų tinklų naudotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų 
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projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių projekto.

3. Komisija, atsižvelgdama į Agentūros 
nuomonę, pateiktą pagal 2 dalį, savo 
nuomonę dėl įstatų projekto, narių sąrašo 
ir darbo tvarkos taisyklių projekto pateikia 
per tris mėnesius nuo Agentūros 
nuomonės gavimo dienos.

4. Per tris mėnesius nuo Komisijos 
nuomonės gavimo dienos skirstomųjų 
tinklų operatoriai įsteigia ES STO 
subjektą, priima jo įstatus bei darbo 
tvarkos taisykles ir juos paskelbia.

5. Pagrįstu Komisijos arba Agentūros 
prašymu arba jei padaroma 1 dalyje 
nurodytų dokumentų pakeitimų, 
dokumentai pateikiami Komisijai ir 
Agentūrai. Agentūra ir Komisija pateikia 
nuomonę 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

6. Su ES STO subjekto veikla susijusias 
išlaidas padengia skirstomųjų tinklų 
operatoriai, kurie yra registruoti nariai, ir 
į jas atsižvelgiama skaičiuojant tarifus. 
Reguliavimo institucijos patvirtina šias 
išlaidas tik tuo atveju, jei jos pagrįstos ir 
proporcingos.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo sukurti ES STO subjektą turėtų būti atsisakyta siekiant pašalinti interesų konfliktų 
riziką. Šiuo pakeitimu siekiama darnos su kitais pakeitimais.

Pakeitimas 1379
Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Per [Leidinių biurui:du mėnesiai 
nuo įsigaliojimo] kiekviena valstybė narė 
užtikrina, kad valstybių narių skirstomųjų 
tinklų operatoriams būtų suteikta 
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galimybė sąžiningai ir skaidriai pasirinkti 
savo šalies atstovą ES STO 
subjekte.Valstybės narės užtikrina, kad 
atstovas būtų perrenkami kas dvejus 
metus ir daugumos valstybės 
narės skirstomųjų tinklų operatorių 
prašymu.

Or. en

Pakeitimas 1380
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [Leidinių biurui: dvylika 
mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų 
tinklų operatoriai, pasinaudodami 
administracine Agentūros parama, 
Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino 
ES STO subjekto įstatų projektą, 
registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos 
taisyklių, įskaitant konsultavimosi su 
ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo 
taisykles, projektą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1381
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [Leidinių biurui: dvylika 
mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų 
tinklų operatoriai, pasinaudodami 
administracine Agentūros parama, 
Komisijai ir Agentūrai pateikiaįsteigtino 

1. Iki [Leidinių biurui: dvylika 
mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų 
tinklų operatoriai, pasinaudodami 
administracine Agentūros parama, 
Komisijai ir Agentūrai pateikia valdymo 
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ES STO subjekto įstatų projektą, 
registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos 
taisyklių, įskaitant konsultavimosi su 
ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo 
taisykles, projektą.

struktūros, užtikrinančios sąžiningą ir 
subalansuotą narių ir valstybių narių 
interesų atstovavimą, projektą. Jis turi 
apimti įsteigtino ES STO subjekto įstatų 
projektą, registruotų narių sąrašą ir darbo 
tvarkos taisyklių, įskaitant konsultavimosi 
su ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo 
taisykles, projektą.

Or. en

Pakeitimas 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [Leidinių biurui: dvylika 
mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų 
tinklų operatoriai, pasinaudodami 
administracine Agentūros parama, 
Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino 
ES STO subjekto įstatų projektą, 
registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos 
taisyklių, įskaitant konsultavimosi su 
ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo 
taisykles, projektą.

1. Iki [Leidinių biurui: dvylika 
mėnesių po įsigaliojimo] registruoti nariai, 
dalyvaudami tiesiogiai arba atstovaujami 
savo pasirinktos nacionalinio ar ES 
lygmens asociacijos, pasinaudodami 
administracine Agentūros parama, 
Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino 
ES STO subjekto įstatų projektą, 
registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos 
taisyklių, įskaitant konsultavimosi su 
ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo 
taisykles, projektą.

Or. en

Pakeitimas 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Iki [Leidinių biurui: dvylika 
mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų 
tinklų operatoriai, pasinaudodami 
administracine Agentūros parama, 
Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino 
ES STO subjekto įstatų projektą, 
registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos 
taisyklių, įskaitant konsultavimosi su 
ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo 
taisykles, projektą.

1. Iki [Leidinių biurui: dvylika 
mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų 
tinklų operatoriai, pasinaudodami 
administracine Agentūros parama, 
Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino 
ES STO subjekto įstatų projektą, 
registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos 
taisyklių, įskaitant konsultavimosi su 
ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles, sprendimų 
priėmimo procedūras ir finansavimo 
taisykles, projektą.

Or. en

Pakeitimas 1384
Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [Leidinių biurui: dvylika 
mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų 
tinklų operatoriai, pasinaudodami 
administracine Agentūros parama, 
Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino 
ES STO subjekto įstatų projektą, 
registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos 
taisyklių, įskaitant konsultavimosi su 
ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo 
taisykles, projektą.

1. Iki [Leidinių biurui: dvylika 
mėnesių po įsigaliojimo] šalių STO 
atstovai, pasinaudodami administracine 
Agentūros parama, Komisijai ir Agentūrai 
pateikia įsteigtino ES STO subjekto įstatų 
projektą, registruotų narių sąrašą ir darbo 
tvarkos taisyklių, įskaitant konsultavimosi 
su ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo 
taisykles, projektą.

Or. en

Pakeitimas 1385
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [Leidinių biurui: dvylika 
mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų 
tinklų operatoriai, pasinaudodami 
administracine Agentūros parama, 
Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino 
ES STO subjekto įstatų projektą, 
registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos 
taisyklių, įskaitant konsultavimosi su 
ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo 
taisykles, projektą.

1. Skirstomųjų tinklų operatoriai 
bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu, 
kad padėtų siekti ES klimato ir 
energetikos tikslų, be kita ko, didelio 
elektros energijos kiekio iš kintamųjų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
integravimo, kad skatintų elektros 
energijos vidaus rinkos sukūrimą ir veiklą 
bei skatintų perdavimo ir paskirstymo 
sistemų optimalų valdymą ir koordinuotą 
eksploatavimą.

Or. en

Pakeitimas 1386
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per du mėnesius nuo gavimo 
dienos Agentūra, oficialiai 
pasikonsultavusi su visus 
suinteresuotuosius subjektus, ypač 
skirstomųjų tinklų naudotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų 
projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių projekto.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Per du mėnesius nuo gavimo dienos 
Agentūra, oficialiai pasikonsultavusi su 
visus suinteresuotuosius subjektus, ypač 
skirstomųjų tinklų naudotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų 
projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių projekto.

2. Per du mėnesius nuo gavimo dienos 
Agentūra, oficialiai pasikonsultavusi su 
visus suinteresuotuosius subjektus, ypač 
skirstomųjų tinklų naudotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų 
projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių projekto, visų pirma 
atsižvelgdama į taisykles, susijusias su ES 
STO subjekto nepriklausomumu nuo jo 
narių, interesų konfliktų prevencija 
ir poreikiu užtikrinti geografiniu atžvilgiu 
subalansuotą atstovavimą jos nariams bei 
jų vienodą traktavimą, visų pirma 
mažų arba nepriklausomų skirstomųjų 
tinklų operatorių.

Or. en

Pakeitimas 1388
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per du mėnesius nuo gavimo 
dienos Agentūra, oficialiai 
pasikonsultavusi su visus 
suinteresuotuosius subjektus, ypač 
skirstomųjų tinklų naudotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų 
projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių projekto.

2. Skirstomųjų tinklų operatoriai, 
kurie laikosi principų, nustatytų 50c 
straipsnyje (naujame), gali įsteigti bendrą 
Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektą (ES STO subjektą), 
kurio organizacijai teikiama 
administracinė Agentūros parama.

Or. en

Pakeitimas 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Pasiūlymas dėl reglamento
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50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per du mėnesius nuo gavimo dienos 
Agentūra, oficialiai pasikonsultavusi su 
visus suinteresuotuosius subjektus, ypač 
skirstomųjų tinklų naudotojus, 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų 
projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos 
taisyklių projekto.

2. Per du mėnesius nuo gavimo dienos 
Agentūra, oficialiai pasikonsultavusi su 
visus suinteresuotuosius subjektus, ypač 
skirstomųjų tinklų naudotojus ir vartotojų 
apsaugos organizacijas, atstovaujančiomis 
organizacijomis, pateikia Komisijai 
nuomonę dėl įstatų projekto, narių sąrašo ir 
darbo tvarkos taisyklių projekto.

Or. en

Pakeitimas 1390
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, atsižvelgdama į 
Agentūros nuomonę, pateiktą pagal 2 
dalį, savo nuomonę dėl įstatų projekto, 
narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių 
projekto pateikia per tris mėnesius nuo 
Agentūros nuomonės gavimo dienos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1391
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, atsižvelgdama į 
Agentūros nuomonę, pateiktą pagal 2 
dalį, savo nuomonę dėl įstatų projekto, 
narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių
projekto pateikia per tris mėnesius nuo 

3. ES STO subjektas pateikia 
Komisijai ir Agentūrai įsteigtino ES STO 
subjekto įstatų projektą, registruotų narių 
sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių, įskaitant 
konsultavimosi su ENTSO-E ir kitais 
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Agentūros nuomonės gavimo dienos. suinteresuotaisiais subjektais tvarkos 
taisykles ir finansavimo taisykles, 
projektą.

Or. en

Pakeitimas 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, atsižvelgdama į 
Agentūros nuomonę, pateiktą pagal 2 dalį, 
savo nuomonę dėl įstatų projekto, narių 
sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių projekto 
pateikia per tris mėnesius nuo Agentūros 
nuomonės gavimo dienos.

3. Komisija, atsižvelgdama į 
Agentūros nuomonę, pateiktą pagal 2 dalį, 
savo nuomonę dėl įstatų projekto, narių 
sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių bei 
sprendimų priėmimo procedūros projekto 
pateikia per tris mėnesius nuo Agentūros 
nuomonės gavimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 1393
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per tris mėnesius nuo Komisijos 
nuomonės gavimo dienos skirstomųjų 
tinklų operatoriai įsteigia ES STO 
subjektą, priima jo įstatus bei darbo 
tvarkos taisykles ir juos paskelbia.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1394
Claude Turmes
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per tris mėnesius nuo Komisijos 
nuomonės gavimo dienos skirstomųjų
tinklų operatoriai įsteigia ES STO 
subjektą, priima jo įstatus bei darbo 
tvarkos taisykles ir juos paskelbia.

4. Per du mėnesius nuo gavimo 
dienos Agentūra, oficialiai 
pasikonsultavusi su visus 
suinteresuotuosius subjektus 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
ypač tinklų naudotojais, pateikia 
Komisijai nuomonę apie įstatų projektą, 
narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių, 
reglamentuojančių bent generalinės 
asamblėjos, direktorių valdybos, 
nepriklausomos patariamosios tarybos, 
sekretoriato bei generalinio sekretoriaus 
pareigybės steigimą ir atitinkančių 
principus, išdėstytus 50a straipsnyje 
(naujame), projektą.

Or. en

Pakeitimas 1395
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagrįstu Komisijos arba Agentūros 
prašymu arba jei padaroma 1 dalyje 
nurodytų dokumentų pakeitimų, 
dokumentai pateikiami Komisijai ir 
Agentūrai. Agentūra ir Komisija pateikia 
nuomonę 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1396
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagrįstu Komisijos arba Agentūros 
prašymu arba jei padaroma 1 dalyje 
nurodytų dokumentų pakeitimų, 
dokumentai pateikiami Komisijai ir 
Agentūrai. Agentūra ir Komisija pateikia 
nuomonę 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1397
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Su ES STO subjekto veikla 
susijusias išlaidas padengia skirstomųjų 
tinklų operatoriai, kurie yra registruoti 
nariai, ir į jas atsižvelgiama skaičiuojant 
tarifus. Reguliavimo institucijos patvirtina 
šias išlaidas tik tuo atveju, jei jos pagrįstos 
ir proporcingos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1398
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Su ES STO subjekto veikla 
susijusias išlaidas padengia skirstomųjų 
tinklų operatoriai, kurie yra registruoti 
nariai, irį jasatsižvelgiama 

6. Su ES STO subjekto veikla 
susijusias išlaidas padengia skirstomųjų 
tinklų operatoriai, kurie yra registruoti 
nariai. Reguliavimo institucija laiko jas 
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skaičiuojanttarifus. Reguliavimo 
institucijos patvirtina šias išlaidas tik tuo 
atveju, jei jos pagrįstos ir proporcingos.

reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis ir 
atsižvelgia į jas skaičiuodama tarifus. 
Reguliavimo institucijos patvirtina šias 
išlaidas tik tuo atveju, jei jos pagrįstos ir 
proporcingos.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnio paaiškinimas.Su skirstomųjų tinklų operatorių dalyvavimu ES STO subjekte 
susijusiasišlaidasnacionalinės reguliavimo institucijosturi laikyti reikalavimus 
atitinkančiomis išlaidomis. Taigi jos turi būti pripažįstamos tarifų dalimi.Kitaip kils pavojus, 
kad skirstomųjų tinklų operatoriai neteks paskatų būti ES STO subjekto nariais.

Pakeitimas 1399
Morten Helveg Petersen

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Su ES STO subjekto veikla 
susijusias išlaidas padengia skirstomųjų 
tinklų operatoriai, kurie yra registruoti 
nariai, ir į jas atsižvelgiama skaičiuojant 
tarifus. Reguliavimo institucijos patvirtina 
šias išlaidas tik tuo atveju, jei jos pagrįstos 
ir proporcingos.

6. Su ES STO subjekto veikla 
susijusias išlaidas padengia visi Europos 
skirstomųjų tinklų operatoriai ir į jas 
atsižvelgiama skaičiuojant tarifus. 
Reguliavimo institucijos patvirtina šias 
išlaidas tik tuo atveju, jei jos pagrįstos ir 
proporcingos.

Or. en

Pakeitimas 1400
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50a straipsnis

ES elektros energijos STO subjekto 
taisyklės ir procedūros
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1. Pagal 50 straipsnį priimtais ES STO 
subjekto įstatais ir darbo tvarkos 
taisyklėmis įtvirtinami šie organizaciniai 
principai:

a) ES STO subjekto veikloje gali 
dalyvauti tik registruoti nariai;

b) strateginius sprendimus dėl ES STO 
subjekto veiklos ir gaires direktorių 
valdybai priima generalinė asamblėja;

c) generalinės asamblėjos sprendimai 
priimami balsais 65 % narių iš bent 55 % 
valstybių narių;

d) generalinės asamblėjos sprendimai gali 
būti blokuojami balsais 35 % narių iš bent 
keturių valstybių narių;

e) generalinė asamblėja ne ilgesnei kaip 4 
metų kadencijai, kuri galima pratęsti 
vieną kartą, išrenka direktorių valdybą ;

f) direktorių valdyba vieną savo narių 
skiria pirmininku ir tris narius 
pirmininko pavaduotojais;

g) skirstomųjų tinklų operatorių ir 
perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimui pagal 52 ir 53 
straipsnį vadovauja direktorių valdyba;

h) direktorių valdybos sprendimai 
priimami paprasta 11 balsų dauguma 
arba kvalifikuota 15 balsų dauguma;

i) generalinė asamblėja skiria ketverių 
metų kadencijai, kuri gali būti vieną kartą 
pratęsta, vieną iš savo narių generaliniu 
sekretoriumi;

j) ekspertų grupes skiria generalinė 
asamblėja.

2. Pagal 50 straipsnį priimtais ES STO 
subjekto įstatais ir darbo tvarkos 
taisyklėmis užtikrinamas teisingas ir 
proporcingas požiūris į subjekto narius ir 
atsižvelgiama į jo narių geografinę ir 
ekonominę įvairovę.Be kita ko, darbo 
tvarkos taisyklėse numatoma, kad:

a) balsavimo generalinėje asamblėjoje 
teisių skaičius nariams skiriamas 
remiantis objektyviais, skaidriais 
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kriterijais, atsižvelgiant į jų ekonominės 
veiklos apimtį;

b) direktorių valdybą sudaro valdybos 
pirmininkas ir 19 narių atstovų –10 
atstovaujančių daugiau nei 1 mln. tinklo 
naudotojų turintiems 
nariams,10 atstovaujančių daugiau nei 
100 tūkst., bet mažiau nei 1 mln. tinklo 
naudotojų turintiems 
nariams,5 atstovaujantys mažiau nei 100 
tūkst. tinklo naudotojų turintiems 
nariams;

c) direktorių valdyboje negali būti 
daugiau kaip 3 atstovai narių iš tos pačios 
valstybės narės;

d) valdybos pirmininko 
pavaduotojais skiriami narių atstovai, 
atstovaujantys kiekvieną atitinkamo 
skaičiaus tinklo naudotojų grupę.

3.Pagal 50 straipsnį priimtais ES STO 
subjekto įstatais ir darbo tvarkos 
taisyklėmis užtikrinamas tinkamas 
nepriklausomos patariamosios tarybos 
veikimas, visų pirma:

a) užtikrinama, kad nepriklausoma 
patariamoji taryba būtų sudaryta iš tinklo 
naudotojų, galutinių naudotojų ir visų
kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
atstovų;

b) siekiama nustatyti geriausią praktiką 
vykdant 51 straipsnyje išdėstytus 
uždavinius;

c) prisidedama prie ES STO subjekto 
veiklos, ypač tinklo kodeksų parengimo, 
metinės veiklos programos ir metinės 
ataskaitos.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis – logiška ES STO subjekto įsteigimo pagal pirmesnį straipsnį pasekmė.

Pakeitimas 1401
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Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50b straipsnis

Agentūros vykdoma ES STO subjekto 
priežiūra

1. Rengdamas pasiūlymus pagal 51 
straipsnyje nurodytas užduotis, ES STO 
subjektas pateikia Agentūrai pasiūlymų 
dokumentų projektus.Per du mėnesius 
nuo šių dokumentų gavimo dienos 
Agentūra pateikia ES STO subjektui savo 
nuomonę ir pasiūlo pakeitimus.Jei 
pateikiama neigiama nuomonė, ES STO 
subjektas pasiūlo persvarstytą dokumento 
variantą.

2. Bet koks fizinis ar juridinis asmuo gali 
pateikti Agentūrai apeliacinį skundą dėl 
ES STO subjekto sprendimo, jei 
sprendimas turėjo poveikio tam asmeniui 
ir jei ES STO subjektas iš tiesų turi 
sprendimų priėmimo galias tuo klausimu.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis – logiška 50 straipsnio dėl ES STO subjekto įsteigimo pasekmė.

Pakeitimas 1402
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50c straipsnis

Skirstomųjų tinklų operatorių 
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dalyvavimas

1.Siekiant užtikrinti ES STO subjekto 
nepriklausomumą, visi skirstomųjų tinklų 
operatoriai, siekiantys tapti ES STO 
subjekto nariais, laikosi šių nuostatų:

a) skirstomųjų tinklų operatoriai nustato 
ir įgyvendina atitikties programą, 
nustatančią priemones, kurios taikomos 
siekiant užkirsti kelią diskriminaciniam 
elgesiui, bei užtikrina tinkamą atitikties 
tai programai stebėseną.Atitikties 
programoje nustatomos konkrečios 
darbuotojų pareigos tiems tikslams 
pasiekti.Ją tvirtina reguliavimo 
institucija.Nedarant poveikio nacionalinės 
reguliavimo institucijos įgaliojimams, 
atitiktį programai nepriklausomai stebi už 
atitikties priežiūrą atsakingas pareigūnas;

b) skirstomųjų tinklų operatorius 
informuoja reguliavimo instituciją apie 
finansinius išteklius, kurie, kaip nurodyta, 
gali būti skirti būsimiems investiciniams 
projektams ir (arba) esamo turto 
pakeitimui.

2.Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie 
yra vertikaliosios integracijos įmonės 
dalis ir siekia tapti ES STO subjekto 
nariais, laikosi šių papildomų nuostatų:

a) skirstomųjų tinklų operatoriaus bendra 
valdymo struktūra ir įstatai 
užtikrina veiksmingą skirstomųjų tinklų 
operatoriaus 
nepriklausomumą.Vertikalios integracijos 
įmonė negali tiesiogiai arba netiesiogiai 
nustatyti skirstomųjų tinklų operatoriaus 
konkurencinio elgesio, susijusio su to 
skirstomųjų tinklų operatoriaus kasdiene 
veikla ir tinklo valdymu arba su veikla, 
būtina tinklo plėtrai;

b) skirstomųjų tinklų operatorius 
nediskriminuoja asmenų ar subjektų ir 
neriboja ar neiškraipo konkurencijos 
gamybos arba tiekimo srityje bei 
neužkerta jai kelio;

c) vis dėlto skirstomųjų tinklų operatorius 
gali teikti paslaugas vertikalios 
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integracijos įmonei, jei šių paslaugų 
teikimas nediskriminuoja tinklo 
naudotojų, visiems tinklo naudotojams 
yra prieinamas tomis pačiomis sąlygomis 
ir neriboja ar neiškreipia konkurencijos 
gamybos arba tiekimo srityje bei 
neužkerta jai kelio;

d) skirstomųjų tinklų operatorius turi 
įgaliojimą gauti lėšų kapitalo rinkoje, visų 
pirma skolindamasis ir didindamas 
kapitalą;

e) visi vertikalios integracijos įmonės ir 
skirstomųjų tinklų operatoriaus 
komerciniai ir finansiniai ryšiai, įskaitant 
skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamas 
paskolas vertikalios integracijos įmonei, 
turi atitikti rinkos sąlygas.Skirstomųjų 
tinklų operatorius saugo išsamius 
duomenis apie tokius komercinius bei 
finansinius ryšius ir paprašius pateikia 
juos reguliavimo institucijai.Skirstomųjų 
tinklų operatorius teikia reguliavimo 
institucijai tvirtinti visus komercinius ir 
finansinius susitarimus su vertikaliosios 
integracijos įmone;

f) skirstomųjų tinklų operatorius 
nesidalija IT sistemomis ar įranga, 
fizinėmis patalpomis ir prieigos apsaugos 
sistemomis nė su vienu vertikaliosios 
integracijos įmonės padaliniu, taip pat 
nesinaudoja tų pačių konsultantų ar 
išorės rangovų paslaugomis IT sistemų ar 
įrangos ir prieigos apsaugos sistemų 
srityje;

g) užtikrindamas savo įmonės tapatybę, 
teikdamas informaciją, kurdamas prekės 
ženklą ir vykdydamas veiklą savo 
patalpose skirstomųjų tinklų operatorius 
nesukuria painiavos dėl vertikaliosios 
integracijos įmonės ar bet kurios jos 
dalies atskiros tapatybės;

h) skirstomųjų tinklų operatorius įsteigia 
priežiūros organą, kuris atsako už didelį 
poveikį skirstomųjų tinklų operatoriaus 
akcininkų turto vertei turinčių sprendimų 
priėmimą, visų pirma dėl metinių ir 
ilgesnės trukmės finansinių planų 
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patvirtinimo, skirstomųjų tinklų 
operatoriaus įsiskolinimo lygio ir 
akcininkams skirstomų dividendų 
kiekio.Priežiūros organo kompetencijai 
priklausantys sprendimai neapima 
sprendimų, susijusių su skirstomųjų 
tinklų operatoriaus kasdiene veikla ir 
tinklo valdymu, ir su veikla, kuri yra 
būtina dešimties metų tinklo plėtros 
planui parengti.Priežiūros organą sudaro 
vertikaliosios integracijos įmonei 
atstovaujantys nariai, trečiosios šalies 
akcininkams atstovaujantys nariai, ir 
prireikus, jei tai numatyta valstybės narės 
teisės aktuose, kitoms suinteresuotoms 
šalims, pavyzdžiui, skirstomųjų tinklų 
operatoriaus darbuotojams, 
atstovaujantys nariai;

i) sprendimus dėl asmenų, atsakingų už 
skirstomųjų tinklų operatoriaus valdymą, 
ir (arba) jo administracinių organų narių 
skyrimo ir kadencijos pratęsimo, darbo 
sąlygų, įskaitant atlyginimą ir kadencijos 
pabaigą, priima skirstomųjų tinklų 
operatoriaus priežiūros organas;

j) trejų metų laikotarpiu prieš už 
skirstomųjų tinklų operatoriaus valdymą 
atsakingų asmenų ir (arba) jo 
administracinių organų narių, kuriems 
taikoma ši dalis, paskyrimą jie neina
tiesiogiai ar netiesiogiai profesinių 
pareigų vertikalios integracijos įmonėje ir 
neturi joje profesinės atsakomybės, 
interesų ar verslo ryšių su ja arba bet 
kuriuo jos padaliniu, arba kontrolinį 
akcijų paketą turinčiais akcininkais, 
išskyrus skirstomųjų tinklų operatorių;

k) už skirstomųjų tinklų operatoriaus 
valdymą atsakingi asmenys ir (arba) jo 
administracinių organų nariai bei 
darbuotojai tiesiogiai ar netiesiogiai neina 
profesinių pareigų jokiame kitame 
vertikalios integracijos įmonės 
padalinyje ir neturi jame profesinės 
atsakomybės, interesų ar verslo ryšių su 
juo arba jo kontrolinį akcijų paketą 
turinčiais akcininkais;
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l) už skirstomųjų tinklų operatoriaus 
valdymą atsakingi asmenys ir (arba) jo 
administracinių organų nariai bei 
darbuotojai tiesiogiai ar netiesiogiai 
neturi jokių interesų jokiame vertikalios 
integracijos įmonės padalinyje ir negauna 
iš jo finansinės naudos, išskyrus interesus 
ir finansinę naudą, susijusius su 
skirstomųjų tinklų operatoriumi.Jų 
atlyginimas nepriklauso nuo vertikalios 
integracijos įmonės veiklos ar rezultatų, 
išskyrus skirstomųjų tinklų operatoriaus 
veiklą ar rezultatus;

m) pasibaigus už skirstomųjų tinklų 
operatoriaus valdymą atsakingų asmenų 
ir (arba) jo administracinių organų narių 
kadencijai, šie asmenys ne trumpesnį kaip 
ketverių metų laikotarpį negali eiti 
profesinių pareigų jokiame vertikalios 
integracijos įmonės padalinyje, išskyrus 
skirstomųjų tinklų operatorių, arba turėti 
profesinę atsakomybę, interesų ar verslo 
santykių su ja arba jos kontrolinį akcijų 
paketą turinčiais akcininkais.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatsiejamas nuo 50 straipsnio. Jame išsamiau išdėstomos nuostatos dėl 
STO subjekto steigimo.

Pakeitimas 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51 straipsnis Išbraukta.

ES STO subjekto užduotys

1. ES STO subjekto užduotys:

a) koordinuotas perdavimo ir skirstomųjų 
tinklų eksploatavimas ir planavimas;
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b) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
paskirstytosios gamybos ir kitų į 
skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., 
energijos kaupimo, išteklių integravimas;

c) reguliavimo apkrova plėtra;

d) skirstomųjų tinklų skaitmeninimas, 
įskaitant pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų apskaitos sistemų 
diegimą;

e) duomenų tvarkymas, kibernetinis 
saugumas ir duomenų apsauga;

f) dalyvavimas tobulinant tinklo kodeksus 
pagal 55 straipsnį.

2. Be to, ES STO subjektas:

a) bendradarbiauja su ENTSO-E dėl 
tinklo kodeksų ir gairių, priimtų pagal šį 
reglamentą ir susijusių su skirstomųjų 
tinklų eksploatavimu ir planavimu, taip 
pat su koordinuotu perdavimo ir 
skirstomųjų tinklų eksploatavimu, 
įgyvendinimo stebėjimo;

b) bendradarbiauja su ENTSO-E ir 
tvirtina geriausią koordinuoto perdavimo 
sistemos ir skirstomųjų tinklų 
eksploatavimo ir planavimo praktiką, 
įskaitant tokius klausimus, kaip
operatorių tarpusavio duomenų mainai ir 
paskirstytųjų energijos išteklių 
koordinavimas;

c) siekia nustatyti geriausią 1 dalyje 
nurodytų sričių ir energijos vartojimo 
efektyvumo skirstomajame tinkle didinimo 
praktiką;

d) tvirtina metinę darbo programą ir 
metinę ataskaitą;

e) veikia laikydamasis visų konkurencijos 
taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo sukurti ES STO subjektą turėtų būti atsisakyta siekiant pašalinti interesų konfliktų 
riziką. Šiuo pakeitimu siekiama darnos su kitais pakeitimais.
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Pakeitimas 1404
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51 straipsnis Išbraukta.

ES STO subjekto užduotys

1. ES STO subjekto užduotys:

a) koordinuotas perdavimo ir skirstomųjų 
tinklų eksploatavimas ir planavimas;

b) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
paskirstytosios gamybos ir kitų į 
skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., 
energijos kaupimo, išteklių integravimas;

c) reguliavimo apkrova plėtra;

d) skirstomųjų tinklų skaitmeninimas, 
įskaitant pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų apskaitos sistemų 
diegimą;

e) duomenų tvarkymas, kibernetinis 
saugumas ir duomenų apsauga;

f) dalyvavimas tobulinant tinklo kodeksus 
pagal 55 straipsnį.

2. Be to, ES STO subjektas:

a) bendradarbiauja su ENTSO-E dėl 
tinklo kodeksų ir gairių, priimtų pagal šį 
reglamentą ir susijusių su skirstomųjų 
tinklų eksploatavimu ir planavimu, taip 
pat su koordinuotu perdavimo ir 
skirstomųjų tinklų eksploatavimu, 
įgyvendinimo stebėjimo;

b) bendradarbiauja su ENTSO-E ir 
tvirtina geriausią koordinuoto perdavimo 
sistemos ir skirstomųjų tinklų 
eksploatavimo ir planavimo praktiką, 
įskaitant tokius klausimus, kaip 
operatorių tarpusavio duomenų mainai ir 
paskirstytųjų energijos išteklių 
koordinavimas;
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c) siekia nustatyti geriausią 1 dalyje 
nurodytų sričių ir energijos vartojimo 
efektyvumo skirstomajame tinkle didinimo 
praktiką;

d) tvirtina metinę darbo programą ir 
metinę ataskaitą;

e) veikia laikydamasis visų konkurencijos 
taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 1405
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES STO subjekto užduotys: 1. Pagrindinė ES STO subjekto 
užduotis – dalyvauti rengiant tinklo 
kodeksus pagal 55 ir 56 straipsnius.
Kitos užduotis gali būti keitimasis 
nuomonėmis ir geriausia praktikos 
pavyzdžiais toliau nurodytais klausimais:

Or. en

Pakeitimas 1406
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) koordinuotas perdavimo ir 
skirstomųjų tinklų eksploatavimas ir 
planavimas;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1407
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) koordinuotasperdavimo ir 
skirstomųjų tinklųeksploatavimas ir 
planavimas;

a) rekomendacijų, susijusių su 
koordinuotu perdavimo ir skirstomųjų 
tinklų eksploatavimu ir planavimu, 
priėmimas bendradarbiaujant su ENTSO-
E;

Or. en

Pakeitimas 1408
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
paskirstytosios gamybos ir kitų į 
skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., 
energijos kaupimo, ištekliųintegravimas;

b) neprivalomo pobūdžio 
rekomendacijų dėl efektyvaus
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
paskirstytosios gamybos ir kitų į 
skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., 
energijos kaupimo, išteklių integravimo 
priėmimas;

Or. en

Pakeitimas 1409
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
paskirstytosios gamybos ir kitų į 
skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., 

b) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
paskirstytosios gamybos ir kitų į 
skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., 
energijos kaupimo, išteklių integravimas ir 
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energijos kaupimo, išteklių integravimas; sektorių integravimas;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
paskirstytosios gamybos ir kitų į 
skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., 
energijos kaupimo, ištekliųintegravimas;

b) tobulinti ir kuo labiau stiprinti
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
paskirstytosios gamybos ir kitų į 
skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., 
energijos kaupimo, išteklių integravimq;

Or. en

Pakeitimas 1411
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
paskirstytosios gamybos ir kitų į 
skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., 
energijos kaupimo, ištekliųintegravimas;

b) palengvinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių, paskirstytosios gamybos 
ir kitų į skirstomuosius tinklus įdiegtų, 
pvz., energijos kaupimo, išteklių 
integravimą;

Or. en



PE610.751v01-00 38/121 AM\1134764LT.docx

LT

Pakeitimas 1412
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reguliavimo apkrovaplėtra; c) sudaryti palankias sąlygas
reguliavimo apkrova plėtrai, ypač per 
telkėjus;

Or. en

Pakeitimas 1413
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reguliavimo apkrovaplėtra; c) rekomendacijų dėl reguliavimo 
apkrova plėtros priėmimas;

Or. en

Pakeitimas 1414
Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reguliavimo apkrova plėtra; c) reguliavimo apkrova ir energijos 
kaupimo plėtra;

Or. en

Pakeitimas 1415
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reguliavimo apkrova plėtra; c) reguliavimo apkrova ir energijos 
kaupimo plėtra;

Or. en

Pakeitimas 1416
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) naujoviškų finansavimo metodų 
(be kita ko, išankstinio finansavimo kartu 
taikant apmokėjimą pagal skaitiklio 
duomenis viena sąskaita) investicijoms į 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir 
energijos vartojimo efektyvumo priemones 
kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 1417
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) įpareigotosios šalies užduočių 
pagal [Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyvą] vykdymas ;

Or. en
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Pakeitimas 1418
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimas skirstomuosiuose tinkluose;

Or. en

Pakeitimas 1419
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skirstomųjų tinklųskaitmeninimas, 
įskaitant pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų apskaitos sistemų 
diegimą;

d) rekomendacijų dėl skirstomųjų 
tinklų skaitmeninimo, įskaitant pažangiųjų 
elektros energijos tinklų ir pažangiųjų 
apskaitos sistemų diegimą, priėmimas;

Or. en

Pakeitimas 1420
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skirstomųjų tinklųskaitmeninimas, 
įskaitant pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų apskaitos sistemų 
diegimą;

d) skirstomųjų tinklų skaitmeninimo, 
įskaitant pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų apskaitos sistemų 
diegimą, spartinimas;

Or. en
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Pakeitimas 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skirstomųjų tinklųskaitmeninimas, 
įskaitant pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų apskaitos sistemų 
diegimą;

d) skirstomųjų tinklų skaitmeninimo, 
įskaitant pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų apskaitos sistemų 
diegimą, stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skirstomųjų tinklų skaitmeninimas, 
įskaitant pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir pažangiųjų apskaitos sistemų 
diegimą;

d) skirstomųjų tinklų skaitmeninimas, 
įskaitant pažangiųjų elektros energijos 
tinklų ir išmaniųjų apskaitos sistemų 
diegimą;

Or. en

Pakeitimas 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenųtvarkymas, kibernetinis 
saugumas ir duomenų apsauga;

e) užtikrinti nediskriminacinę ir 
neutralią prieigą prie duomenų, 
neatsižvelgiant į duomenų tvarkymo 
modelį, ir skatinti standartizaciją, 
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tarpvalstybinį keitimąsi duomenimis, 
ypač, atitinkamais atvejais, su ENTSO-E, 
kad būtų palengvintas keitimasis 
duomenimis, kibernetinis saugumas ir 
duomenų apsauga;

Or. en

Pakeitimas 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenų tvarkymas, kibernetinis 
saugumas ir duomenų apsauga;

e) neutralus duomenų tvarkymas, 
kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga, 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
institucijomis ir subjektais;

Or. en

Pakeitimas 1425
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenųtvarkymas, kibernetinis 
saugumasir duomenųapsauga;

e) prisidėti prie patikimo duomenų 
tvarkymo, nepažeidžiant teisės į 
privatumą, kibernetinio saugumo ir 
duomenų apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 1426
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
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51 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenųtvarkymas, kibernetinis 
saugumasir duomenųapsauga;

e) rekomendacijų dėl duomenų 
tvarkymo, kibernetinio saugumo ir 
duomenų apsaugos priėmimas;

Or. en

Pakeitimas 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenųtvarkymas, kibernetinis 
saugumasir duomenųapsauga;

e) neutralaus duomenų tvarkymo, 
kibernetinio saugumo ir duomenų 
apsaugos skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 1428
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) dalyvavimas tobulinant tinklo 
kodeksus pagal 55 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
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51 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) dalyvavimas tobulinant tinklo kodeksus 
pagal 55 straipsnį.

f) dalyvavimas priimant rekomendacijas ir 
pasiūlymus dėl tinklo kodeksų ir gairių
pagal 55 straipsnį ir juos rengiant.

Or. en

Pagrindimas

Gairės yra labai svarbios, nors jos neturi teisinės galios.Jose nustatoma veiklos kryptis.Todėl 
svarbu, kad elektros energijos skirstomųjų tinklų subjektas galėtų dalyvauti būsimo ES STO 
subjekto veikloje apibrėžiant gaires.

Pakeitimas 1430
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) dalyvavimas tobulinant tinklo 
kodeksus pagal 55 straipsnį.

f) pateikiant nuomones dalyvauti
tinklo kodeksų parengime pagal 55 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) standartizuotų rinkos produktų 
nustatymas (bent jau tarpvalstybinėms 
prekybos zonoms), bendradarbiaujant su 
visais susijusiais rinkos dalyviais, 
įskaitant perdavimo sistemos operatorius, 
reguliavimo apkrova paslaugų teikėjus ir 
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kitus sistemos naudotojus;

Or. en

Pakeitimas 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendradarbiauja su ENTSO-E dėl
tinklo kodeksų ir gairių, priimtų pagal šį 
reglamentą ir susijusių su skirstomųjų 
tinklų eksploatavimu ir planavimu, taip pat 
su koordinuotu perdavimo ir skirstomųjų 
tinklų eksploatavimu, įgyvendinimo 
stebėjimo;

a) veiksmingai bendradarbiauja su 
ENTSO-E, Agentūra ir nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis siekiant 
palengvinti tinklo kodeksų ir gairių, 
priimtų pagal šį reglamentą ir susijusių su 
skirstomųjų tinklų eksploatavimu ir 
planavimu, taip pat su koordinuotu 
perdavimo ir skirstomųjų tinklų 
eksploatavimu, įgyvendinimo stebėjimą, 
vykdomą Agentūros ir atitinkamais 
atvejais nacionalinių reguliavimo 
institucijų;

Or. en

Pakeitimas 1433
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) siekia nustatyti geriausią 1 dalyje 
nurodytų sričių ir energijos vartojimo 
efektyvumo skirstomajame tinkle didinimo 
praktiką;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1434
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veikia laikydamasis visų 
konkurencijos taisyklių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bendradarbiauja su ENTSO-E 
parengdamas neprivalomą Bendrijos 
masto dešimties metų tinklo plėtros planą.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos dešimties metų plėtros planas turi poveikio elektros energijos paskirstymui.Todėl 
normalu, kad būsimas elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius apjungiantis 
subjektas taip pat turėtų galimybę bendradarbiauti su ENTSO-E.

Pakeitimas 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
51 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51a straipsnis

Sprendimų priėmimas
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ES STO subjektas priima sprendimus dėl 
savo užduočių pagal 51 straipsnį bendru 
sutarimu.

Or. en

Pakeitimas 1437
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 straipsnis Išbraukta.

Konsultavimasis rengiant tinklo kodeksus

1. Rengdamas galimus tinklo kodeksus 
pagal 55 straipsnį, ES STO subjektas, 
laikydamasis 50 straipsnyje nurodytų 
darbo tvarkos taisyklių, ankstyvajame 
etape išsamiai, viešai ir skaidriai 
konsultuojasi su visais svarbiais 
suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma 
su visus suinteresuotuosius subjektus 
atstovaujančiomis organizacijomis. Taip 
pat konsultuojamasi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir kitomis 
nacionalinėmis institucijomis, elektros 
energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, 
sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, 
skirstomųjų tinklų operatoriais, įskaitant 
atitinkamas pramonės asociacijas, 
technines įstaigas ir suinteresuotųjų 
subjektų forumus. Konsultuojantis 
siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių 
nuomonę ir pasiūlymus sprendimų 
priėmimo procese.

2. Visi su 1 dalyje nurodytomis 
konsultacijomis susiję dokumentai ir 
posėdžių protokolai skelbiami viešai.

3. ES STO subjektas atsižvelgia į 
nuomones, pareikštas per 
konsultacijas. Prieš priimdamas 55 
straipsnyje nurodytus tinklo kodeksų 
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pasiūlymus, ES STO subjektas nurodo, 
kaip buvo atsižvelgta į konsultacijų metu 
gautas pastabas. Tais atvejais, kai į 
pastabas nebuvo atsižvelgta, jis nurodo 
priežastis, dėl kurių nebuvo atsižvelgta.

Or. en

Pakeitimas 1438
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 straipsnis Išbraukta.

Konsultavimasis rengiant tinklo kodeksus

1. Rengdamas galimus tinklo kodeksus 
pagal 55 straipsnį, ES STO subjektas, 
laikydamasis 50 straipsnyje nurodytų 
darbo tvarkos taisyklių, ankstyvajame 
etape išsamiai, viešai ir skaidriai 
konsultuojasi su visais svarbiais 
suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma 
su visus suinteresuotuosius subjektus 
atstovaujančiomis organizacijomis. Taip 
pat konsultuojamasi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir kitomis 
nacionalinėmis institucijomis, elektros 
energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, 
sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, 
skirstomųjų tinklų operatoriais, įskaitant 
atitinkamas pramonės asociacijas, 
technines įstaigas ir suinteresuotųjų 
subjektų forumus. Konsultuojantis 
siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių 
nuomonę ir pasiūlymus sprendimų 
priėmimo procese.

2. Visi su 1 dalyje nurodytomis 
konsultacijomis susiję dokumentai ir 
posėdžių protokolai skelbiami viešai.

3. ES STO subjektas atsižvelgia į 
nuomones, pareikštas per 
konsultacijas. Prieš priimdamas 55 
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straipsnyje nurodytus tinklo kodeksų 
pasiūlymus, ES STO subjektas nurodo, 
kaip buvo atsižvelgta į konsultacijų metu 
gautas pastabas. Tais atvejais, kai į 
pastabas nebuvo atsižvelgta, jis nurodo 
priežastis, dėl kurių nebuvo atsižvelgta.

Or. en

Pakeitimas 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 straipsnis Išbraukta.

Konsultavimasis rengiant tinklo kodeksus

1. Rengdamas galimus tinklo kodeksus 
pagal 55 straipsnį, ES STO subjektas, 
laikydamasis 50 straipsnyje nurodytų 
darbo tvarkos taisyklių, ankstyvajame 
etape išsamiai, viešai ir skaidriai 
konsultuojasi su visais svarbiais 
suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma 
su visus suinteresuotuosius subjektus 
atstovaujančiomis organizacijomis. Taip 
pat konsultuojamasi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir kitomis 
nacionalinėmis institucijomis, elektros 
energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, 
sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, 
skirstomųjų tinklų operatoriais, įskaitant 
atitinkamas pramonės asociacijas, 
technines įstaigas ir suinteresuotųjų 
subjektų forumus. Konsultuojantis 
siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių 
nuomonę ir pasiūlymus sprendimų 
priėmimo procese.

2. Visi su 1 dalyje nurodytomis 
konsultacijomis susiję dokumentai ir 
posėdžių protokolai skelbiami viešai.

3. ES STO subjektas atsižvelgia į 
nuomones, pareikštas per 
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konsultacijas. Prieš priimdamas 55 
straipsnyje nurodytus tinklo kodeksų 
pasiūlymus, ES STO subjektas nurodo, 
kaip buvo atsižvelgta į konsultacijų metu
gautas pastabas. Tais atvejais, kai į 
pastabas nebuvo atsižvelgta, jis nurodo 
priežastis, dėl kurių nebuvo atsižvelgta.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo sukurti ES STO subjektą turėtų būti atsisakyta siekiant pašalinti interesų konfliktų 
riziką. Šiuo pakeitimu siekiama darnos su kitais pakeitimais.

Pakeitimas 1440
Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultavimasis rengiant tinklo kodeksus ES STO subjekto konsultacijos

Or. en

Pagrindimas

ES STO subjekto veikla turėtų būti tinkamai prižiūrima. Jis turėtų konsultuotis dėl visų 
pasiūlymų, o ne tik dėl tinklo kodeksų.

Pakeitimas 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdamas galimus tinklo 
kodeksus pagal 55 straipsnį, ES STO 
subjektas, laikydamasis 50 straipsnyje 
nurodytų darbo tvarkos taisyklių, 
ankstyvajame etape išsamiai, viešai ir 

1. Rengdamas naujus tinklo kodeksus
dėl politinę sistemą nustatančių 
galiojančių Sąjungos teisės aktų 
techninių detalių pagal 55 straipsnį, ES 
STO subjektas, laikydamasis 50 straipsnyje 
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skaidriai konsultuojasi su visais svarbiais 
suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su 
visus suinteresuotuosius subjektus 
atstovaujančiomis organizacijomis. Taip 
pat konsultuojamasi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir kitomis 
nacionalinėmis institucijomis, elektros 
energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, 
sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, 
skirstomųjų tinklų operatoriais, įskaitant 
atitinkamas pramonės asociacijas, 
technines įstaigas ir suinteresuotųjų 
subjektų forumus. Konsultuojantis 
siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių 
nuomonę ir pasiūlymus sprendimų 
priėmimo procese.

nurodytų darbo tvarkos taisyklių, 
ankstyvajame etape išsamiai, viešai ir 
skaidriai konsultuojasi su visais svarbiais 
suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su 
visus suinteresuotuosius subjektus 
atstovaujančiomis organizacijomis. Taip 
pat konsultuojamasi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir kitomis 
nacionalinėmis institucijomis, elektros 
energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, 
sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, 
skirstomųjų tinklų operatoriais, įskaitant 
atitinkamas pramonės asociacijas, 
technines įstaigas ir suinteresuotųjų 
subjektų forumus. Konsultuojantis 
siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių 
nuomonę ir pasiūlymus sprendimų 
priėmimo procese.

Or. en

Pakeitimas 1442
Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rengdamas pasiūlymus pagal 51 
straipsnyje nurodytas užduotis, ES STO 
subjektas pateikia Agentūrai pasiūlymų 
dokumentų projektus.Per du mėnesius 
nuo šių dokumentų gavimo dienos 
Agentūra pateikia ES STO subjektui 
nuomonę apie dokumentų projektus ir 
siūlomus pakeitimus.Jei ta nuomonė 
palanki, ES STO subjektas gali priimti 
tuos dokumentus.Jei ta nuomonė 
nepalanki, ES STO subjektas turėtų 
parengti naują tų dokumentų 
redakciją.Didelių pakeitimų atveju 
kartojamas 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytas 
konsultacijų procesas.

Or. en
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Pagrindimas

ACER turėtų būti priskirtas priežiūros vaidmuo ES STO subjekto parengtų dokumentų 
atžvilgiu.

Pakeitimas 1443
Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ES STO subjektas atsižvelgia į 
nuomones, pareikštas per 
konsultacijas. Prieš priimdamas 55 
straipsnyje nurodytus tinklo kodeksų 
pasiūlymus, ES STO subjektas nurodo, 
kaip buvo atsižvelgta į konsultacijų metu 
gautas pastabas. Tais atvejais, kai į 
pastabas nebuvo atsižvelgta,jis nurodo 
priežastis, dėl kurių nebuvo atsižvelgta.

3. ES STO subjektas atsižvelgia į 
nuomones, pareikštas per konsultacijas. 
Prieš priimdamas 55 straipsnyje nurodytus 
pasiūlymus dėl tinklo kodeksų arba 
pasiūlymus pagal 51 straipsnyje nurodytas 
užduotis, ES STO subjektas prieinamame 
leidinyje nurodo, kaip buvo atsižvelgta į 
konsultacijų metu gautas pastabas. Tais 
atvejais, kai į pastabas nebuvo atsižvelgta, 
leidinyje nurodomos priežastys, dėl kurių 
nebuvo atsižvelgta.

Or. en

Pagrindimas

Konsultavimosi įpareigojimai turėtų būti taikomi ne tik tinklo kodeksų parengimui, bet taip 
pat veiklos planavimo procesams ir tinklo kodeksų parengimui, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad nuo pat pradžių būtų planuojamas poveikis vartotojui ir kad investicijos teiktų didžiausią 
naudą vartotojams.Šis procesas turėtų padėti teikti informaciją netechniniams ekspertams, 
kurie gali suteikti žinių apie tai, kaip veikia rinka.

Pakeitimas 1444
Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įsteigiama nepriklausoma 
suinteresuotųjų subjektų atstovų, ypač 
sistemos naudotojų ir galutinių klientų, 
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patariamoji taryba siekiant teikti 
nepriklausomas konsultacijas ES STO 
subjektui dėl:

a) veiklos nustatant geriausios praktikos 
pavyzdžius energijos vartojimo 
efektyvumo didinimui skirstomuosiuose 
tinkluose, kaip nurodyta 51 straipsnio 2 
dalies c punkte;

b) metinės veiklos programos ir metinės 
ataskaitos, kaip nurodyta 51 straipsnio 2 
dalies d punkte, taip pat

c) galimų tinklo kodeksų parengimo pagal 
56 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Konsultavimosi įpareigojimai turėtų būti taikomi ne tik tinklo kodeksų parengimui, bet taip 
pat veiklos planavimo procesams ir tinklo kodeksų parengimui, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad nuo pat pradžių būtų planuojamaspoveikis vartotojuiir kad investicijos teiktų didžiausią 
naudą vartotojams.Šis procesas turėtų padėti teikti informaciją netechniniams 
ekspertams, kurie gali suteikti žinių apie tai, kaip veikia rinka.

Pakeitimas 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Skirstomųjų tinklų operatoriai 
bendradarbiauja su perdavimo sistemos 
operatoriais savo tinklų planavimo ir 
eksploatavimo klausimais. Visų pirma 
perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų 
operatoriai keičiasi visa būtina informacija 
ir duomenimis apie elektros energijos 
gamybos išteklių ir reguliavimo apkrova 
išteklių veikimo charakteristikas, kasdienį 
savo tinklų veikimą ir investicijų į tinklus 
planavimą ilguoju laikotarpiu, siekdami 
užtikrinti, kad jų tinklai būtų ekonomiškai, 
saugiai ir patikimai plėtojami ir 
eksploatuojami.

1. Skirstomųjų tinklų operatoriai 
bendradarbiauja su perdavimo sistemos 
operatoriais savo tinklų planavimo ir 
eksploatavimo klausimais. Visų pirma 
perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų 
operatoriai keičiasi visa būtina informacija 
ir duomenimis apie elektros energijos 
gamybos išteklių ir reguliavimo apkrova 
išteklių veikimo charakteristikas, kasdienį 
savo tinklų veikimą ir investicijų į tinklus 
planavimą ilguoju laikotarpiu, siekdami 
užtikrinti, kad jų tinklai būtų plėtojami ir 
eksploatuojami ekonomiškai bei būtų 
eksploatuojami saugiai ir patikimai.
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Or. en

Pakeitimas 1446
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perdavimo sistemų ir skirstomųjų 
tinklų operatoriai bendradarbiauja siekdami 
užtikrinti koordinuotą prieigą prie išteklių, 
kaip antai paskirstytosios elektros energijos 
gamybos, energijos kaupimo ar 
reguliavimo apkrova, kuri gali būti 
konkrečiai naudinga ir skirstomajam 
tinklui, ir perdavimo sistemai.

2. Perdavimo sistemų ir skirstomųjų 
tinklų operatoriai bendradarbiauja siekdami 
užtikrinti koordinuotą prieigą prie išteklių, 
kaip antai paskirstytosios elektros energijos 
gamybos, energijos kaupimo ar 
reguliavimo apkrova, kuri gali būti 
konkrečiai naudinga ir skirstomajam 
tinklui, ir perdavimo sistemai. Jie 
nepasirašo su šių išteklių teikėjais 
sutarčių, kurios trukdytų parduoti savo 
paslaugas kitose rinkose. Lankstumo 
tikslais standartizuoti produktai nustatomi 
konkrečiai rinkos zonai, 
bendradarbiaujant skirstomųjų tinklų 
operatoriams ir perdavimo sistemos 
operatoriams, reguliavimo apkrova 
paslaugų teikėjams ir kitiems sistemos 
naudotojams bei vykdant priežiūrą 
reguliavimo tikslais pagal [Elektros 
energijos direktyvos] 32 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perdavimo sistemų ir skirstomųjų 
tinklų operatoriai bendradarbiauja siekdami 
užtikrinti koordinuotą prieigą prie išteklių, 
kaip antai paskirstytosios elektros energijos 

2. Perdavimo sistemų ir skirstomųjų 
tinklų operatoriai bendradarbiauja siekdami 
užtikrinti koordinuotą prieigą prie išteklių, 
kaip antai paskirstytosios elektros energijos 
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gamybos, energijos kaupimo ar 
reguliavimo apkrova, kuri gali būti 
konkrečiai naudinga ir skirstomajam 
tinklui, ir perdavimo sistemai.

gamybos, energijos kaupimo ar 
reguliavimo apkrova, kuri gali būti 
konkrečiai naudinga ir skirstomajam 
tinklui, ir perdavimo sistemai. Jie neturi 
su šių išteklių teikėjais pasirašyti sutarčių, 
kurios trukdytų parduoti savo paslaugas 
kitose rinkose.

Or. en

Pakeitimas 1448
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ENTSO-E ir ES STO subjektas 
pateikia pasiūlymą dėl oficialaus 
skirstomųjų tinklų operatorių ir 
perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimo mechanizmo, skirto 
kuo labiau išnaudoti visų subjektų (be 
kita ko, rinkos tarpininkų, kooperatyvų ir 
energetikos bendruomenių) indėlį siekiant 
ES klimato ir energetikos politikos tikslų 
ir uždavinių.Pasiūlyme turi būti, be kita 
ko, šie elementai:

– aprašomos bendradarbiavimo 
mechanizmo funkcijos;

– nurodomos atitinkamos perdavimo 
sistemų ir skirstomųjų tinklų operatorių 
užduotys paslaugų valdyme;

– nustatomi konkretūs koordinavimo 
mechanizmai;

– išvardijami visi būtini esamų ES tinklo 
kodeksų pakeitimai;

– analizuojamas funkcinis poveikis 
ryšiams su kitais vietos subjektais.

Or. en
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Pakeitimas 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti deleguotuosius aktus. Tokie
deleguotieji aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E 
arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 
2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES 
STO subjekto ir Agentūros parengtu 
siūlomu tekstu, pagal 55 straipsnyje 
nustatytą procedūrą arba kaip gairės pagal 
57 straipsnyje nustatytą procedūrą.

1. Bendras politinis tinklo kodeksų ir 
gairių pagrindas pirmiausiai nustatomas 
Sąjungos teisės aktais pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą. Komisija gali, 
naudodamasi 55 ir 57 straipsniuose 
nurodytais įgaliojimais, priimti 
deleguotuosius aktus dėl techninių tinklo 
kodeksų ir gairių specifikacijų, jeigu 
Sąjungos teisės aktais nustatytas bendras 
politinis pagrindas. Tokie deleguotieji 
aktai gali būti priimami kaip tinklo 
kodeksai, grindžiami ENTSO-E arba, kai 
taip nustatyta pagal 55 straipsnio 2 dalį 
parengtame prioritetų sąraše, ES STO 
subjekto ir Agentūros parengtu siūlomu 
tekstu, pagal 55 straipsnyje nustatytą 
procedūrą arba kaip gairės pagal 57 
straipsnyje nustatytą procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1450
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti deleguotuosius aktus. Tokie 
deleguotieji aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E 
arba, kai taip nustatyta pagal 55 
straipsnio 2 dalį parengtame prioritetų 
sąraše, ES STO subjekto ir Agentūros 
parengtu siūlomu tekstu, pagal 55 

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti deleguotuosius aktus. Tokie 
deleguotieji aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-
Esiūlomu tekstu,parengtu pagal 55 
straipsnyje nustatytą procedūrą,arba kaip 
gairės pagal 57 straipsnyje nustatytą 
procedūrą.
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straipsnyje nustatytą procedūrą arba kaip 
gairės pagal 57 straipsnyje nustatytą 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1451
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti deleguotuosius aktus. Tokie 
deleguotieji aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E 
arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 
2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES 
STO subjekto ir Agentūros parengtu 
siūlomu tekstu, pagal 55 straipsnyje 
nustatytą procedūrą arba kaip gairės pagal 
57 straipsnyje nustatytą procedūrą.

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti deleguotuosius aktus. Tokie 
deleguotieji aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami vadovaujantis 
ENTSO-E arba, kai taip nustatyta pagal 55 
straipsnio 2 dalį parengtame prioritetų 
sąraše, ES STO subjekto nuomone ir 
Agentūros pasiūlymu parengtu siūlomu 
tekstu, pagal 55 straipsnyje nustatytą 
procedūrą arba kaip gairės pagal 57 
straipsnyje nustatytą procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1452
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti deleguotuosius aktus. Tokie 
deleguotieji aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E 
arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 
2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES 

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti įgyvendinimo aktus. Tokie 
įgyvendinimo aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E 
arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 
2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES 
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STO subjekto ir Agentūros parengtu 
siūlomu tekstu, pagal 55 straipsnyje 
nustatytą procedūrą arba kaip gairės pagal 
57 straipsnyje nustatytą procedūrą.

STO subjekto ir Agentūros parengtu 
siūlomu tekstu, pagal 55 straipsnyje 
nustatytą procedūrą arba kaip gairės pagal 
57 straipsnyje nustatytą procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1453
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti deleguotuosius aktus. Tokie 
deleguotieji aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E 
arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 
2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES 
STO subjekto ir Agentūros parengtu 
siūlomu tekstu, pagal 55 straipsnyje 
nustatytą procedūrą arba kaip gairės pagal 
57 straipsnyje nustatytą procedūrą.

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti įgyvendinimo aktus. Tokie 
įgyvendinimo aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E 
arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 
2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES 
STO subjekto ir Agentūros parengtu 
siūlomu tekstu, pagal 55 straipsnyje 
nustatytą procedūrą arba kaip gairės pagal 
57 straipsnyje nustatytą procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Visais direktyvoje pasiūlytais ir reglamente nurodytais atvejais reikia įvertinti deleguotųjų 
aktų naudojimo mastą ir formą.Iš direktyvos neaišku, kokia buvo priežastis taikyti 
įgyvendinimo aktus (pavyzdžiui, duomenų formatasdirektyvos 24 straipsnyje) arba kitais 
atvejais deleguotuosius aktus (61 straipsnyje dėl ACER ir 63 straipsnyje dėl tinklo 
kodeksų).Todėl neaišku, kokia taisyklė taikyta nustatant, kokios formos aktas turi būti 
naudojamas konkrečiose srityse.

Pakeitimas 1454
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1134764LT.docx 59/121 PE610.751v01-00

LT

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti deleguotuosius aktus. Tokie 
deleguotieji aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E 
arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 
2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES 
STO subjekto ir Agentūros parengtu 
siūlomu tekstu, pagal 55 straipsnyje 
nustatytą procedūrą arba kaip gairės pagal 
57 straipsnyje nustatytą procedūrą.

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti įgyvendinimo aktus. 
Tokie įgyvendinimo aktai gali būti 
priimami kaip tinklo kodeksai, grindžiami 
ENTSO-E arba, kai taip nustatyta pagal 55 
straipsnio 2 dalį parengtame prioritetų 
sąraše, ES STO subjekto ir Agentūros 
parengtu siūlomu tekstu, pagal 55 
straipsnyje nustatytą procedūrą arba kaip 
gairės pagal 57 straipsnyje nustatytą 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti deleguotuosius aktus. Tokie 
deleguotieji aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E 
arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 
2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES 
STO subjekto ir Agentūros parengtu 
siūlomu tekstu, pagal 55 straipsnyje 
nustatytą procedūrą arba kaip gairės pagal 
57 straipsnyje nustatytą procedūrą.

1. Komisija gali, naudodamasi 55 ir 
57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, 
priimti deleguotuosius aktus. Tokie 
deleguotieji aktai gali būti priimami kaip 
tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E 
arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 
2 dalį parengtame prioritetų sąraše, 
Agentūros parengtu siūlomu tekstu, pagal 
55 straipsnyje nustatytą procedūrą arba 
kaip gairės pagal 57 straipsnyje nustatytą 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo sukurti ES STO subjektą turėtų būti atsisakyta siekiant pašalinti interesų konfliktų 
riziką.Šiuo pakeitimu siekiama darnos su kitais pakeitimais.

Pakeitimas 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalies –a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) jie turi būti vien techninio 
pobūdžio;

Or. en

Pakeitimas 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinamas minimalus suderinimo 
lygis, būtinas šio reglamento tikslams 
pasiekti,

a) užtikrinamas minimalus techninio
suderinimo lygis, būtinas šio reglamento 
tikslams pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliota priimti 
deleguotuosius aktus pagal 63 straipsnį dėl 
tinklo kodeksų nustatymo šiose srityse:

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus dėl tikslių ir 
techniškai išsamių tarpvalstybinės svarbos 
taisyklių pagal 63 straipsnį dėl tinklo 
kodeksų nustatymo. Prieš priimdama 
deleguotąjį aktą dėl naujo tinklo kodekso 
nustatymo arba esamo tinklo kodekso 
pakeitimų Komisija pateikia pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
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siekiant nustatyti politinį pagrindą.

Or. en

Pakeitimas 1459
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliota priimti 
deleguotuosius aktus pagal 63 straipsnį 
dėl tinklo kodeksų nustatymo šiose srityse:

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
įgyvendinimo aktais, priimtais pagal 62 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą, nustatyti tinklo kodeksus šiose 
srityse:

Or. en

Pakeitimas 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliota priimti 
deleguotuosius aktus pagal 63 straipsnį dėl 
tinklo kodeksų nustatymo šiose srityse:

1. Komisija penkiems metams įgaliota 
priimti deleguotuosius aktus pagal 63 
straipsnį dėl tinklo kodeksų nustatymo
šiose srityse:

Or. en

Pakeitimas 1461
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Komisija įgaliota priimti 
deleguotuosius aktus pagal 63 straipsnį dėl 
tinklo kodeksų nustatymo šiose srityse:

1. Komisija įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus pagal 63 straipsnį dėl 
tinklo kodeksų nustatymo šiose srityse:

Or. en

Pagrindimas

Kitokia formuluotė atitinka mūsų pastabas dėl deleguotųjų aktų, nes visais direktyvoje 
pasiūlytais ir reglamente nurodytais atvejais reikia įvertinti deleguotųjų 
aktų naudojimo mastą ir formą.Iš direktyvos neaišku, kokia buvo priežastis taikyti 
įgyvendinimo aktus (pavyzdžiui, duomenų formatasdirektyvos 24 straipsnyje) arba kitais 
atvejais deleguotuosius aktus (61 straipsnyje dėl ACER ir 63 straipsnyje dėl tinklo 
kodeksų).Todėl neaišku, kokia taisyklė taikyta nustatant, kokios formos aktas turi būti 
naudojamas konkrečiose srityse.

Pakeitimas 1462
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliota priimti 
deleguotuosius aktus pagal 63 straipsnį dėl 
tinklo kodeksų nustatymo šiose srityse:

1. Komisija įgaliota 
priimti įgyvendinimo aktus pagal 63 
straipsnį dėl tinklo kodeksų nustatymo
šiose srityse:

Or. en

Pakeitimas 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pajėgumų paskirstymo ir perkrovos 
valdymo taisyklės , įskaitant elektros 
energijos gamybos ribojimo ir elektros 
energijos gamybos bei apkrovos 
perskirstymo taisykles;

g) pajėgumų paskirstymo ir perkrovos 
valdymo taisyklės;
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Or. en

Pakeitimas 1464
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pajėgumų paskirstymo ir perkrovos 
valdymo taisyklės , įskaitant elektros 
energijos gamybos ribojimo ir elektros 
energijos gamybos bei apkrovos 
perskirstymo taisykles;

g) pajėgumų paskirstymo ir perkrovos 
valdymo taisyklės;

Or. en

Pagrindimas

Tekstas išbraukiamas vadovaujantis mūsų dabartine pozicija, nurodyta 20 straipsnyje.

Pakeitimas 1465
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pajėgumų paskirstymo ir perkrovos 
valdymo taisyklės , įskaitant elektros 
energijos gamybos ribojimo ir elektros 
energijos gamybos bei apkrovos 
perskirstymo taisykles;

g) pajėgumų paskirstymo ir perkrovos 
valdymo taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pajėgumų paskirstymo ir perkrovos 
valdymo taisyklės , įskaitant elektros 
energijos gamybos ribojimo ir elektros 
energijos gamybos bei apkrovos 
perskirstymo taisykles;

g) pajėgumų paskirstymo ir perkrovos 
valdymo taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) suderinto perdavimo ir skirstymo
tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo 
mokesčių taisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

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 1468
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) suderinto perdavimo ir skirstymo
tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo 
mokesčių taisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 

Išbraukta.
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sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) suderinto perdavimo ir skirstymo
tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo 
mokesčių taisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) suderinto perdavimo ir skirstymo
tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo 
mokesčių taisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

k) suderinto perdavimotarifo 
sudedamųjų daliųtaisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 1471
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) suderinto perdavimo ir skirstymo
tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo 
mokesčių taisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

k) suderinto perdavimotarifo 
sudedamųjų daliųtaisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į regionų skirtumus ir įvairovę, neatrodo tinkama leisti visoje ES suderinti 
skirstymo tarifo struktūras.

Pakeitimas 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) suderinto perdavimo ir skirstymo
tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo 
mokesčių taisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

k) suderinto perdavimotarifo 
sudedamųjų daliųtaisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 1473
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) suderinto perdavimo ir skirstymo k) suderinto perdavimotarifo 
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tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo 
mokesčių taisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

sudedamųjų daliųir prijungimo 
mokesčiųtaisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į įvairius skirstomųjų tinklų natūralius aspektus ir ypatumus valstybėse narėse, 
skirstymo tarifo suderinimas ES lygmeniubus neįmanomas.Tas pats argumentas taikytinas šio 
straipsnio n punktui.

Pakeitimas 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) suderinto perdavimo ir skirstymo
tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo 
mokesčių taisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

k) suderinto perdavimotarifo 
sudedamųjų daliųir prijungimo 
mokesčiųtaisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energijos sistemos vystosi labai sparčiai, nėra poreikio nustatyti tinklo kodeksą dėl 
skirstymo tarifų struktūros. Tai nėra pagrįsta dėl menko jų tarpvalstybinio poveikio ir stiprios 
jų sąsajos su vietos ypatybėmis.

Pakeitimas 1475
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) suderinto perdavimo ir skirstymo k) suderinto perdavimo tarifo 
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tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo 
mokesčių taisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

sudedamųjų dalių ir prijungimo 
mokesčiųtaisyklės, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) nediskriminacinio, skaidraus su 
dažniu nesusijusių pagalbinių paslaugų, 
įskaitant nuostoviosios būsenos įtampos 
reguliavimą, inerciją, greitą reaktyviosios 
srovės tiekimą ir paleidimo po visuotinės 
avarijos galimybę, teikimo taisyklės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) nediskriminacinio, skaidraus su 
dažniu nesusijusių pagalbinių paslaugų, 
įskaitant nuostoviosios būsenos įtampos 
reguliavimą, inerciją, greitą reaktyviosios 
srovės tiekimą ir paleidimo po visuotinės 
avarijos galimybę, teikimo taisyklės;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1478
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) reguliavimo apkrova taisyklės, 
įskaitant sutelkimo, energijos kaupimo ir 
apkrovos ribojimo taisykles;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1479
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) reguliavimo apkrova taisyklės, 
įskaitant sutelkimo, energijos kaupimo ir 
apkrovos ribojimo taisykles;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente aiškiai nurodyta, kad taisykles dėl regioninių operatyvinių centrų turėtų 
nustatyti STO.Todėl neaišku, kodėl reikalingos papildomos teisės nuostatos dėl regioninių 
operatyvinių centrų.Taip pat manome, kad visos tokios svarbios nuostatos turėtų būti aiškiai 
išdėstytos šio reglamento tekste.

Pakeitimas 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) reguliavimo apkrova taisyklės, 
įskaitant sutelkimo, energijos kaupimo ir 

Išbraukta.
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apkrovos ribojimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) reguliavimo apkrova taisyklės, 
įskaitant sutelkimo, energijos kaupimo ir 
apkrovos ribojimo taisykles;

n) reguliavimo apkrova taisyklės, 
įskaitant sutelkimo ir apkrovos ribojimo 
taisykles;

Or. en

Pakeitimas 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies na punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) energijos kaupimas;

Or. en

Pakeitimas 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) kibernetinio saugumo taisyklės; ir Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Įvairios už šį klausimą atsakingos Europos įstaigos (pvz., ENISA) ir tinklo kodeksas 
tikriausiai kirstųsi su kitomis reglamentuojamosiomis nuostatomis, o visuomenei turėtų būti 
pateikiama tik būtina informacija.

Pakeitimas 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) kibernetinio saugumo taisyklės; ir Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) su regioniniais operatyviniais 
centrais susijusios taisyklės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Su regioninio koordinavimo centrais susijusios taisyklės savaime yra sistemos eksploatavimo 
gairės, nes jos sutekia daugiau informacijos apie tai, kaip praktiškai turėtų būti vykdomas 
koordinavimas.

Pakeitimas 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies p punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) su regioniniais operatyviniais 
centrais susijusios taisyklės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1487
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pa) energijos kaupimas

Or. en

Pakeitimas 1488
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 
įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus.
Jei tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 
susijęs su skirstomųjų tinklų 
eksploatavimu ir yra mažiau svarbus 
perdavimo sistemai, Komisija gali 
reikalauti, kad projekto rengimo komitetą 
sušauktų ir tinklo kodekso pasiūlymą 
Agentūrai pateiktų ES elektros STO 
subjektas, o ne ENTSO-E.

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 
įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus.

Or. en
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Pakeitimas 1489
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 
įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus.
Jei tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 
susijęs su skirstomųjų tinklų 
eksploatavimu ir yra mažiau svarbus 
perdavimo sistemai, Komisija gali 
reikalauti, kad projekto rengimo komitetą 
sušauktų ir tinklo kodekso pasiūlymą 
Agentūrai pateiktų ES elektros STO 
subjektas, o ne ENTSO-E.

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E, ES STO subjektu ir 
kitais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kas trejus metus parengia
metinį prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 8 straipsnio 6 dalyje
nustatytos sritys, įtrauktinos į rengiamus 
tinklo kodeksus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 49–51 straipsnius įsteigiamas Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektas.Dėl to su šiuo subjektu susijusios užduotys turi būti suderintos su šio 
straipsnio nuostatomis, ypač PSO ir STO bendradarbiavimo klausimu, ir su 53 straipsniu.

Pakeitimas 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 
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įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus. Jei
tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 
susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu 
ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, 
Komisija gali reikalauti, kad projekto 
rengimo komitetą sušauktų ir tinklo 
kodekso pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES 
elektros STO subjektas, o ne ENTSO-E.

įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus. Jei 
tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 
susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu 
ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, 
Komisija gali reikalauti, kad projekto 
rengimo komitetą sušauktų ir tinklo 
kodekso pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES 
elektros STO subjektas, o ne ENTSO-E. 
ES STO subjektas užtikrina, kad 
sušauktam projekto komitetui būtų 
subalansuotai atstovaujama geografiniu 
požiūriu, įskaitant mažus ar 
nepriklausomus skirstymo sistemos 
operatorius, ir kad jam būtų taikomos 
taisyklės, susijusios su nepriklausomybe 
nuo interesų konflikto ir jo prevencija.

Or. en

Pakeitimas 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 
įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus. Jei 
tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 
susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu 
ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, 
Komisija gali reikalauti, kad projekto 
rengimo komitetą sušauktų ir tinklo 
kodekso pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES 
elektros STO subjektas, o ne ENTSO-E.

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E, ES elektros STO 
subjektu ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame, 
remiantis išsamia sąnaudų ir naudos 
analize, įvardijamos 1 dalyje nustatytos 
sritys, įtrauktinos į rengiamus tinklo 
kodeksus. Jei tinklo kodekso dalykas yra 
tiesiogiai susijęs su skirstomųjų tinklų 
eksploatavimu ir yra mažiau svarbus 
perdavimo sistemai, Komisija gali 
reikalauti, kad projekto rengimo komitetą 
sušauktų ir tinklo kodekso pasiūlymą 
Agentūrai pateiktų ES elektros STO 
subjektas, o ne ENTSO-E.

Or. en
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Pagrindimas

ENTSO-E ir ES STO turėtų būti lygios.Sąnaudų ir naudos analizė svarbi tam, kad vartotojus 
būtų galima informuoti apie sprendimo priežastis.

Pakeitimas 1492
Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 
įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus. Jei 
tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 
susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu 
ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, 
Komisija gali reikalauti, kad projekto 
rengimo komitetą sušauktų ir tinklo 
kodekso pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES 
elektros STO subjektas, o ne ENTSO-E.

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E, skirstymo sistemos 
operatoriais ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia metinį prioritetų sąrašą, 
kuriame įvardijamos 1 dalyje nustatytos 
sritys, įtrauktinos į rengiamus tinklo 
kodeksus. Jei tinklo kodekso dalykas yra 
tiesiogiai susijęs su skirstomųjų tinklų 
eksploatavimu ir yra mažiau svarbus 
perdavimo sistemai, Komisija gali 
reikalauti, kad projekto rengimo komitetą 
sušauktų ir tinklo kodekso pasiūlymą 
Agentūrai pateiktų ES elektros STO 
subjektas, o ne ENTSO-E.

Or. en

Pakeitimas 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 
įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus. Jei 
tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 
įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus. Jei 
tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 
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susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu 
ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, 
Komisija gali reikalauti, kad projekto 
rengimo komitetą sušauktų ir tinklo 
kodekso pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES 
elektros STO subjektas, o ne ENTSO-E.

susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu 
ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, 
Komisija gali reikalauti, kad 
suinteresuotųjų subjektų komitetą 
sušauktų ir tinklo kodekso pasiūlymą 
pateiktų Agentūra, o ne ENTSO-E.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu nėra ES STO, su skirstomaisiais tinklais susijusius tinklų kodeksus rengti ir stebėti jų 
įgyvendinimą turėtų ACER.ACER taip pat turėtų turėti įgaliojimus sušaukti tinklų kodeksus 
rengiančius projekto komitetus.Šie projektų komitetai turėtų būti pervadinti į suinteresuotųjų 
subjektų komitetus, kad būtų išvengta nesusipratimų, susijusių su jų vaidmeniu: rengiant 
tinklų kodeksus komitetai turėtų atlikti konsultuojamąjį, pagalbinį, o ne redagavimo vaidmenį.

Pakeitimas 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 
įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus. Jei 
tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 
susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu 
ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, 
Komisija gali reikalauti, kad projekto 
rengimo komitetą sušauktų ir tinklo 
kodekso pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES 
elektros STO subjektas, o ne ENTSO-E.

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E, ES STO subjektu ir 
kitais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kas trejus metus parengia
prioritetų sąrašą, kuriame įvardijamos 1 
dalyje nustatytos sritys, įtrauktinos į 
rengiamus tinklo kodeksus. Jei tinklo 
kodekso dalykas yra tiesiogiai susijęs su 
skirstomųjų tinklų eksploatavimu ir yra 
mažiau svarbus perdavimo sistemai, 
Komisija reikalauja, kad projekto rengimo 
komitetą sušauktų ir tinklo kodekso 
pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES elektros 
STO subjektas, o ne ENTSO-E.

Or. en

Pakeitimas 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche
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Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, 
įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus. Jei 
tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 
susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu 
ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, 
Komisija gali reikalauti, kad projekto 
rengimo komitetą sušauktų ir tinklo 
kodekso pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES 
elektros STO subjektas, o ne ENTSO-E.

2. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus 
metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame 
įvardijamos sritys, įtrauktinos į teisėkūros 
planus ir rengiamus tinklo kodeksus. Jei 
tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai 
susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu 
ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, 
Komisija gali reikalauti, kad projekto 
rengimo komitetą sušauktų ir tinklo 
kodekso pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES 
elektros STO subjektas, o ne ENTSO-E.

Or. en

Pakeitimas 1496
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija prašo, kad Agentūra per 
pagrįstą – ne ilgesnį nei šešių mėnesių –
laikotarpį jai pateiktų neprivalomas 
bendras rekomendacijas (bendros 
rekomendacijos), kuriose būtų išdėstyti 
aiškūs ir objektyvūs tinklo kodeksų, 
susijusių su prioritetų sąraše įvardytomis 
sritimis, rengimo principai. Komisijos 
prašyme gali būti nurodytos sąlygos, su 
kuriomis siejami klausimai sprendžiami 
bendroje rekomendacijoje. Kiekvienomis 
bendromis rekomendacijomis prisidedama 
prie rinkos integracijos, užtikrinant 
nediskriminacines sąlygas, veiksmingą 
konkurenciją ir veiksmingą rinkos veikimą. 
Gavusi pagrįstą Agentūros prašymą, 

3. Komisija prašo, kad Agentūra per 
pagrįstą – ne ilgesnį nei šešių mėnesių –
laikotarpį jai pateiktų neprivalomas 
bendras rekomendacijas (bendros 
rekomendacijos), kuriose būtų išdėstyti 
aiškūs ir objektyvūs tinklo kodeksų, 
susijusių su prioritetų sąraše įvardytomis 
sritimis, rengimo principai. Komisijos 
prašyme gali būti nurodytos sąlygos, su 
kuriomis siejami klausimai sprendžiami 
bendroje rekomendacijoje. Kiekvienomis 
bendromis rekomendacijomis prisidedama 
prie geresnės didelio elektros energijos 
kiekio iš kintamųjų atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinkos integracijos, 
užtikrinant nediskriminacines sąlygas, 
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Komisija tą laikotarpį gali pratęsti. veiksmingą konkurenciją ir veiksmingą 
rinkos veikimą. Gavusi pagrįstą Agentūros 
prašymą, Komisija tą laikotarpį gali 
pratęsti.

Or. en

Pakeitimas 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra per ne trumpesnį nei 
dviejų mėnesių laikotarpį oficialiai, viešai 
ir skaidriai konsultuojasi su ENTSO-E , ES 
STO subjektu ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais dėl bendrų 
rekomendacijų.

4. Agentūra per ne trumpesnį nei 
dviejų mėnesių laikotarpį oficialiai, viešai 
ir skaidriai konsultuojasi su ENTSO-Eir 
kitais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais dėl bendrų rekomendacijų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama darnos su kitais pakeitimais.Be to, siekiant paaiškinti skirtingus su
tinklo kodeksų rengimu susijusius vaidmenis ir atsakomybę, su skirstomaisiais tinklais 
susijusios tinklo kodeksų nuostatos turėtų būti aptariamos kitoje pastraipoje.Taigi šios dalies 
turinys apima tik tinklo kodeksus, įeinančius į ENTSO-E kompetencijos sritį.

Pakeitimas 1498
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra per ne trumpesnį nei 
dviejų mėnesių laikotarpį oficialiai, viešai 
ir skaidriai konsultuojasi su ENTSO-E , ES 
STO subjektu ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais dėl bendrų 
rekomendacijų.

4. Agentūra per ne trumpesnį nei 
dviejų mėnesių laikotarpį oficialiai, viešai 
ir skaidriai konsultuojasi su ENTSO-Eir 
kitais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais dėl bendrų rekomendacijų.
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Or. en

Pakeitimas 1499
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei Komisija mano, kad bendromis 
rekomendacijomis neprisidedama 
prie rinkos integracijos , nediskriminacinių 
sąlygų, veiksmingos konkurencijos ir 
veiksmingo rinkos veikimo užtikrinimo, ji 
gali prašyti Agentūros per pagrįstą 
laikotarpį peržiūrėti bendras 
rekomendacijas ir jas dar kartą pateikti 
Komisijai.

6. Jei Komisija mano, kad bendromis 
rekomendacijomis neprisidedama 
prie geresnės didelio elektros energijos 
kiekio iš kintamųjų atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinkos integracijos, 
nediskriminacinių sąlygų, veiksmingos 
konkurencijos ir veiksmingo rinkos 
veikimo užtikrinimo, ji gali prašyti 
Agentūros per pagrįstą laikotarpį peržiūrėti 
bendras rekomendacijas ir jas dar kartą 
pateikti Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija prašo ENTSO-E arba, kai 
taip nustatyta pagal 2 dalį parengtame 
prioritetų sąraše, ES elektros STO 
subjekto per pagrįstą – ne ilgesnį nei 12 
mėnesių – laikotarpį pateikti Agentūrai 
tinklo kodekso pasiūlymą , kuris atitiktų 
atitinkamas bendras rekomendacijas.

8. Komisija prašo ENTSO-Eper 
pagrįstą – ne ilgesnį nei 12 mėnesių –
laikotarpį pateikti Agentūrai tinklo 
kodeksopasiūlymą , kuris atitiktų 
atitinkamas bendras rekomendacijas.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama darnos su kitais pakeitimais.Be to, siekiant paaiškinti skirtingus su 
tinklo kodeksų rengimu susijusius vaidmenis ir atsakomybę, su skirstomaisiais tinklais 
susijusios tinklo kodeksų nuostatos turėtų būti aptariamos kitoje pastraipoje.Taigi šios dalies 
turinys apima tik tinklo kodeksus, įeinančius į ENTSO-E kompetencijos sritį.

Pakeitimas 1501
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija prašo ENTSO-E arba, kai 
taip nustatyta pagal 2 dalį parengtame 
prioritetų sąraše, ES elektros STO 
subjekto per pagrįstą – ne ilgesnį nei 12 
mėnesių – laikotarpį pateikti Agentūrai 
tinklo kodekso pasiūlymą , kuris atitiktų 
atitinkamas bendras rekomendacijas.

8. Komisija prašo ENTSO-Eper 
pagrįstą – ne ilgesnį nei 12 mėnesių –
laikotarpį pateikti Agentūrai tinklo 
kodeksopasiūlymą , kuris atitiktų 
atitinkamas bendras rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 1502
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija prašo ENTSO-E arba, kai 
taip nustatyta pagal 2 dalį parengtame 
prioritetų sąraše, ES elektros STO subjekto
per pagrįstą – ne ilgesnį nei 12 mėnesių –
laikotarpį pateikti Agentūrai tinklo
kodekso pasiūlymą , kuris atitiktų 
atitinkamas bendras rekomendacijas.

8. Komisija prašo ENTSO-E arba, kai 
taip nustatyta pagal 2 dalį parengtame 
prioritetų sąraše, ES elektros STO subjekto
per pagrįstą – ne ilgesnį nei 12 mėnesių –
laikotarpį pateikti Agentūrai nuomonę dėl 
tinklo kodekso, kuris atitiktų atitinkamas 
bendras rekomendacijas.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal šio reglamento 49–51 straipsnius įsteigiamas Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektas.Dėl to su šiuo subjektu susijusios užduotys turi būti suderintos su šio 
straipsnio nuostatomis, ypač PSO ir STO bendradarbiavimo klausimu, ir su 53 straipsniu.

Pakeitimas 1503
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. ENTSO-E, arba, kai taip nustatyta 
pagal 2 dalį parengtame prioritetų sąraše, 
ES STO subjektas sušaukia projekto 
komitetą, kuris padės jam parengti tinklo 
kodeksą. Projekto komitetą sudaro 
ENTSO-E, Agentūros, ES STO subjekto ir 
– prireikus – paskirtųjų elektros energijos 
rinkos operatorių ir riboto skaičiaus
pagrindinių susijusių suinteresuotųjų 
subjektų atstovai. ENTSO-E arba, kai taip 
nustatyta pagal 2 dalį parengtame 
prioritetų sąraše, ES STO 
subjektas parengia tinklo kodeksų
pasiūlymus šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytose srityse, Komisijai jo paprašius 
pagal 8 dalį.

9. Agentūra sušaukia projekto 
komitetą, kuris padės jam parengti tinklo 
kodeksą. Projekto komitetą sudaro 
ENTSO-E, Agentūros, ES STO subjekto ir 
– prireikus – paskirtųjų elektros energijos 
rinkos operatorių, pagrindinių susijusių 
suinteresuotųjų subjektų atstovų, įskaitant 
trečiųjų šalių rinkų operatorius, ir kiti 
išorės ekspertai iš akademinio pasaulio ar 
pilietinės visuomenės organizacijų. 
Agentūra parengia tinklo kodeksų
pasiūlymus šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytose srityse, Komisijai jo paprašius 
pagal 8 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 49–51 straipsnius įsteigiamas Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektas.Dėl to su šiuo subjektu susijusios užduotys turi būti suderintos su šio 
straipsnio nuostatomis, ypač PSO ir STO bendradarbiavimo klausimu, ir su 53 straipsniu.

Pakeitimas 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 9 dalis



PE610.751v01-00 82/121 AM\1134764LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. ENTSO-E, arba, kai taip nustatyta 
pagal 2 dalį parengtame prioritetų sąraše, 
ES STO subjektas sušaukia projekto
komitetą, kuris padės jam parengti tinklo 
kodeksą. Projekto komitetą sudaro 
ENTSO-E, Agentūros, ES STO subjekto ir 
– prireikus – paskirtųjų elektros energijos 
rinkos operatorių ir riboto skaičiaus 
pagrindinių susijusių suinteresuotųjų 
subjektų atstovai. ENTSO-E arba, kai taip 
nustatyta pagal 2 dalį parengtame 
prioritetų sąraše, ES STO 
subjektas parengia tinklo kodeksų
pasiūlymus šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytose srityse, Komisijai jo paprašius 
pagal 8 dalį.

9. ENTSO-E sušaukia 
suinteresuotųjų subjektų komitetą, kuris 
padės jam parengti tinklo kodeksą.
Suinteresuotųjų subjektų komitetą sudaro 
ENTSO-E, Agentūros ir kitų susijusių 
suinteresuotųjų subjektų, kurie tikriausiai 
yra suinteresuoti tinklo kodeksu, įskaitant 
skirstymo sistemų operatorius, paskirtųjų 
elektros energijos rinkos operatorių 
sistemų naudotojus, atitinkamas 
pramonės asociacijas, technines įstaigas 
ir vartotojų asociacijas, atstovai. ENTSO-
E parengia tinklo kodeksų pasiūlymus šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse, 
Komisijai jo paprašius pagal 8 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation.In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented.Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph.Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Pakeitimas 1505
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. ENTSO-E, arba, kai taip nustatyta 
pagal 2 dalį parengtame prioritetų sąraše, 
ES STO subjektas sušaukia projekto
komitetą, kuris padės jam parengti tinklo 
kodeksą. Projekto komitetą sudaro 

9. ENTSO-E sušaukia 
suinteresuotųjų subjektų komitetą, kuris 
padės jam parengti tinklo kodeksą.
Suinteresuotųjų subjektų komitetą sudaro 
ENTSO-E, Agentūros ir kitų susijusių 
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ENTSO-E, Agentūros, ES STO subjekto ir 
– prireikus – paskirtųjų elektros energijos 
rinkos operatorių ir riboto skaičiaus 
pagrindinių susijusių suinteresuotųjų 
subjektų atstovai. ENTSO-E arba, kai taip 
nustatyta pagal 2 dalį parengtame 
prioritetų sąraše, ES STO 
subjektas parengia tinklo kodeksų
pasiūlymus šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytose srityse, Komisijai jo paprašius 
pagal 8 dalį.

suinteresuotųjų subjektų, kurie tikriausiai 
yra suinteresuoti tinklo kodeksu, įskaitant 
skirstymo sistemų operatorius, paskirtųjų 
elektros energijos rinkos operatorių 
sistemų naudotojus, atitinkamas 
pramonės asociacijas, technines įstaigas 
ir vartotojų asociacijas, atstovai. ENTSO-
E parengia tinklo kodeksų pasiūlymus šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse, 
Komisijai jo paprašius pagal 8 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1506
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Agentūra persvarsto tinklo kodeksą, 
užtikrina , kad tinklo kodeksas atitiktų 
atitinkamas bendras rekomendacijas ir juo 
būtų prisidedama prie rinkos integracijos, 
nediskriminavimo, veiksmingos 
konkurencijos ir efektyvaus rinkos 
veikimo , ir per šešis mėnesius nuo 
pasiūlymo gavimo pateikia jį Komisijai.
Komisijai pateiktame pasiūlyme Agentūra 
atsižvelgia į susijusių šalių nuomones, 
pateiktas tuomet, kai vadovaujant ENTSO-
E arba ES STO subjektui buvo rengiamas 
pasiūlymas, ir dėl Komisijai pateikiamos 
versijos oficialiai konsultuojasi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

10. Agentūra persvarsto tinklo kodeksą, 
užtikrina , kad tinklo kodeksas atitiktų 
atitinkamas bendras rekomendacijas ir juo 
būtų prisidedama prie rinkos integracijos, 
nediskriminavimo, veiksmingos 
konkurencijos ir efektyvaus rinkos 
veikimo. Per keturis mėnesius nuo 
persvarstyto tinklo kodekso gavimo dienos 
Agentūra pateikia jį ENTSO-E arba ES 
STO. Jei ENTSO-E arba ES STO 
subjektas nesutinka su persvarstytu tinklo 
kodeksu, jis sušaukia 9 dalyje minimą 
projekto komitetą, kad šis padėtų jam 
parengti persvarstytą tinklo kodeksą.
ENTSO-E arba ES STO subjektas 
pateikia savo nuomonę dėl persvarstyto 
tinklo kodekso ir per du mėnesius nuo 
persvarstyto tinklo kodekso gavimo dienos 
vėl pateikia jį Agentūrai. Agentūra per 
mėnesį nuo persvarstyto pasiūlymo 
gavimo pateikia jį Komisijai. Komisijai 
pateiktame pasiūlyme Agentūra atsižvelgia 
į susijusių šalių nuomones, pateiktas 
tuomet, kai vadovaujant ENTSO-E arba ES 
STO subjektui buvo rengiamas pasiūlymas, 
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ir dėl Komisijai pateikiamos versijos 
oficialiai konsultuojasi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pakeitimas 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Agentūra persvarsto tinklo kodeksą, 
užtikrina , kad tinklo kodeksas atitiktų 
atitinkamas bendras rekomendacijas ir juo 
būtų prisidedama prie rinkos integracijos, 
nediskriminavimo, veiksmingos 
konkurencijos ir efektyvaus rinkos 
veikimo , ir per šešis mėnesius nuo 
pasiūlymo gavimo pateikia jį Komisijai.
Komisijai pateiktame pasiūlyme Agentūra 
atsižvelgia į susijusių šalių nuomones, 
pateiktas tuomet, kai vadovaujant ENTSO-
E arba ES STO subjektui buvo rengiamas 
pasiūlymas, ir dėl Komisijai pateikiamos 
versijos oficialiai konsultuojasi su
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

10. Agentūra persvarsto tinklo kodeksą, 
užtikrina , kad ENTSO-E parengtas tinklo 
kodeksas atitiktų atitinkamas bendras 
rekomendacijas ir juo būtų prisidedama 
prie rinkos integracijos, nediskriminavimo, 
veiksmingos konkurencijos ir efektyvaus 
rinkos veikimo , ir per šešis mėnesius nuo 
pasiūlymo gavimo pateikia jį Komisijai. 
Komisijai pateiktame pasiūlyme Agentūra 
atsižvelgia į susijusių šalių nuomones, 
pateiktas tuomet, kai vadovaujant ENTSO-
E buvo rengiamas pasiūlymas, ir dėl 
Komisijai pateikiamos versijos oficialiai 
konsultuojasi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama darnos su kitais pakeitimais.Be to, siekiant paaiškinti skirtingus su 
tinklo kodeksų rengimu susijusius vaidmenis ir atsakomybę, su skirstomaisiais tinklais 
susijusios tinklo kodeksų nuostatos turėtų būti perkeltos į kitą pastraipą.Taigi šios dalies 
turinys apima tik tinklo kodeksus, įeinančius į ENTSO-E kompetencijos sritį.

Pakeitimas 1508
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Agentūra persvarsto tinklo kodeksą, 
užtikrina , kad tinklo kodeksas atitiktų 
atitinkamas bendras rekomendacijas ir juo 
būtų prisidedama prie rinkos integracijos, 
nediskriminavimo, veiksmingos 
konkurencijos ir efektyvaus rinkos 
veikimo , ir per šešis mėnesius nuo 
pasiūlymo gavimo pateikia jį Komisijai.
Komisijai pateiktame pasiūlyme Agentūra 
atsižvelgia į susijusių šalių nuomones, 
pateiktas tuomet, kai vadovaujant ENTSO-
E arba ES STO subjektui buvo rengiamas 
pasiūlymas, ir dėl Komisijai pateikiamos 
versijos oficialiai konsultuojasi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

10. Agentūra persvarsto ENTSO-E 
parengtą tinklo kodeksą, užtikrina , kad 
tinklo kodeksas atitiktų atitinkamas 
bendras rekomendacijas ir juo būtų 
prisidedama prie rinkos integracijos, 
nediskriminavimo, veiksmingos 
konkurencijos ir efektyvaus rinkos 
veikimo , ir per šešis mėnesius nuo 
pasiūlymo gavimo pateikia jį Komisijai. 
Komisijai pateiktame pasiūlyme Agentūra 
atsižvelgia į susijusių šalių nuomones, 
pateiktas tuomet, kai vadovaujant ENTSO-
E buvo rengiamas pasiūlymas, ir dėl 
Komisijai pateikiamos versijos oficialiai 
konsultuojasi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pakeitimas 1509
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Agentūra persvarsto tinklo 
kodeksą, užtikrina , kad tinklo kodeksas 
atitiktų atitinkamas bendras 
rekomendacijas ir juo būtų prisidedama 
prie rinkos integracijos, nediskriminavimo, 
veiksmingos konkurencijos ir efektyvaus 
rinkos veikimo , ir per šešis mėnesius nuo 
pasiūlymo gavimo pateikia jį Komisijai.
Komisijai pateiktame pasiūlyme Agentūra 
atsižvelgia į susijusių šalių nuomones, 
pateiktas tuomet, kai vadovaujant ENTSO-
E arba ES STO subjektui buvo rengiamas 
pasiūlymas, ir dėl Komisijai pateikiamos 
versijos oficialiai konsultuojasi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais.

10. Agentūra užtikrina , kad tinklo 
kodeksas atitiktų atitinkamas bendras 
rekomendacijas ir juo būtų prisidedama 
prie geresnės didelio elektros energijos 
kiekio iš kintamųjų atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinkos integracijos, 
nediskriminavimo, veiksmingos 
konkurencijos ir efektyvaus rinkos veikimo 
, ir per šešis mėnesius nuo nuomonės
gavimo pateikia tinklo kodekso projektą
Komisijai. Komisijai pateiktame pasiūlyme 
Agentūra atsižvelgia į visų susijusių šalių 
nuomones, pateiktas tuomet, kai buvo 
rengiamas pasiūlymas.
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Or. en

Pakeitimas 1510
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Jei ENTSO-E arba ES STO 
subjektas neparengia tinklo kodekso per 
Komisijos pagal 8 dalį nustatytą laikotarpį, 
Komisija gali prašyti Agentūros parengti 
tinklo kodekso projektą remiantis 
atitinkamomis bendromis 
rekomendacijomis. Rengdama tinklo 
kodekso projektą pagal šią dalį Agentūra 
gali konsultuotis papildomai. Agentūra 
pateikia Komisijai pagal šią dalį parengtą 
tinklo kodekso projektą ir gali 
rekomenduoti jį priimti.

11. Jei ENTSO-E neparengia 
nuomonės per Komisijos pagal 8 dalį 
nustatytą laikotarpį, Komisija gali prašyti 
Agentūros parengti tinklo kodekso projektą
remiantis atitinkamomis bendromis 
rekomendacijomis, be ENTSO-E 
nuomonės. Rengdama tinklo kodekso 
projektą pagal šią dalį Agentūra gali 
konsultuotis papildomai. Agentūra pateikia 
Komisijai pagal šią dalį parengtą tinklo 
kodekso projektą ir gali rekomenduoti jį 
priimti.

Or. en

Pakeitimas 1511
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Jei ENTSO-E arba ES STO 
subjektas neparengia tinklo kodekso per 
Komisijos pagal 8 dalį nustatytą laikotarpį, 
Komisija gali prašyti Agentūros parengti 
tinklo kodekso projektą remiantis 
atitinkamomis bendromis 
rekomendacijomis. Rengdama tinklo 
kodekso projektą pagal šią dalį Agentūra 
gali konsultuotis papildomai. Agentūra 
pateikia Komisijai pagal šią dalį parengtą 
tinklo kodekso projektą ir gali 

11. Jei ENTSO-E neparengia tinklo 
kodekso per Komisijos pagal 8 dalį 
nustatytą laikotarpį, Komisija gali prašyti 
Agentūros parengti tinklo kodekso projektą 
remiantis atitinkamomis bendromis 
rekomendacijomis. Rengdama tinklo 
kodekso projektą pagal šią dalį Agentūra 
gali konsultuotis papildomai. Agentūra
pateikia Komisijai pagal šią dalį parengtą 
tinklo kodekso projektą ir gali 
rekomenduoti jį priimti.
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rekomenduoti jį priimti.

Or. en

Pakeitimas 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Jei ENTSO-E arba ES STO 
subjektas neparengia tinklo kodekso per 
Komisijos pagal 8 dalį nustatytą laikotarpį, 
Komisija gali prašyti Agentūros parengti 
tinklo kodekso projektą remiantis 
atitinkamomis bendromis 
rekomendacijomis. Rengdama tinklo 
kodekso projektą pagal šią dalį Agentūra 
gali konsultuotis papildomai. Agentūra 
pateikia Komisijai pagal šią dalį parengtą 
tinklo kodekso projektą ir gali 
rekomenduoti jį priimti.

11. Jei ENTSO-E neparengia tinklo 
kodekso per Komisijos pagal 8 dalį 
nustatytą laikotarpį, Komisija gali prašyti 
Agentūros parengti tinklo kodekso projektą 
remiantis atitinkamomis bendromis 
rekomendacijomis. Rengdama tinklo 
kodekso projektą pagal šią dalį Agentūra 
gali konsultuotis papildomai. Agentūra 
pateikia Komisijai pagal šią dalį parengtą 
tinklo kodekso projektą ir gali 
rekomenduoti jį priimti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama darnos su kitais pakeitimais.Be to, siekiant paaiškinti skirtingus su 
tinklo kodeksų rengimu susijusius vaidmenis ir atsakomybę, su skirstomaisiais tinklais 
susijusios tinklo kodeksų nuostatos turėtų būti perkeltos į kitą pastraipą.Taigi šios dalies 
turinys apima tik tinklo kodeksus, įeinančius į ENTSO-E kompetencijos sritį.

Pakeitimas 1513
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Savo iniciatyva, jei ENTSO-E arba 
ES STO subjektas neparengė tinklo 
kodekso arba Agentūra neparengė tinklo 

12. Savo iniciatyva, jei Agentūra 
neparengė tinklo kodekso projekto, kaip 
nurodyta šio straipsnio 11 dalyje, arba 
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kodekso projekto, kaip nurodyta šio 
straipsnio 11 dalyje, arba rekomendavus 
Agentūrai pagal šio straipsnio 10 dalį, 
Komisija gali priimti vieną ar kelis tinklo 
kodeksus 1 dalyje nustatytose srityse.

rekomendavus Agentūrai pagal šio 
straipsnio 10 dalį, Komisija gali priimti 
vieną ar kelis tinklo kodeksus 1 dalyje 
nustatytose srityse.

Or. en

Pakeitimas 1514
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Savo iniciatyva, jei ENTSO-E arba 
ES STO subjektas neparengė tinklo 
kodekso arba Agentūra neparengė tinklo 
kodekso projekto, kaip nurodyta šio 
straipsnio 11 dalyje, arba rekomendavus 
Agentūrai pagal šio straipsnio 10 dalį, 
Komisija gali priimti vieną ar kelis tinklo 
kodeksus 1 dalyje nustatytose srityse.

12. Savo iniciatyva, jei ENTSO-E
neparengė tinklo kodekso arba Agentūra 
neparengė tinklo kodekso projekto, kaip 
nurodyta šio straipsnio 11 dalyje, arba 
rekomendavus Agentūrai pagal šio 
straipsnio 10 dalį, Komisija gali priimti 
vieną ar kelis tinklo kodeksus 1 dalyje 
nustatytose srityse.

Or. en

Pakeitimas 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Savo iniciatyva, jei ENTSO-E arba 
ES STO subjektas neparengė tinklo 
kodekso arba Agentūra neparengė tinklo 
kodekso projekto, kaip nurodyta šio 
straipsnio 11 dalyje, arba rekomendavus 
Agentūrai pagal šio straipsnio 10 dalį, 
Komisija gali priimti vieną ar kelis tinklo 
kodeksus 1 dalyje nustatytose srityse.

12. Savo iniciatyva, jei ENTSO-E arba 
Agentūra neparengė tinklo kodekso arba 
Agentūra neparengė tinklo kodekso 
projekto, kaip nurodyta šio straipsnio 11 
dalyje, arba rekomendavus Agentūrai pagal 
šio straipsnio 10 dalį, Komisija gali priimti 
vieną ar kelis tinklo kodeksus 1 dalyje 
nustatytose srityse.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama darnos su kitais pakeitimais.

Pakeitimas 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Jei Komisija siūlo priimti tinklo 
kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius 
Komisija dėl tinklo kodekso projekto 
konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-E ir 
visais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais.

13. Jei Komisija siūlo priimti tinklo 
kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius 
Komisija dėl tinklo kodekso projekto 
konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-E, ES 
STO subjektu ir visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pakeitimas 1517
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Jei Komisija siūlo priimti tinklo 
kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius 
Komisija dėl tinklo kodekso projekto 
konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-E ir 
visais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais.

13. Jei Komisija siūlo priimti tinklo 
kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius 
Komisija dėl tinklo kodekso projekto 
konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-E, ES 
STO subjektu ir visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pakeitimas 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 13 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a. Kai tinklo kodekso dalykas yra 
tiesiogiai susijęs su skirstomųjų tinklų 
eksploatavimu ir yra mažiau svarbus 
perdavimo sistemai ir kai taip nustatyta 
pagal 2 dalį parengtame prioritetų sąraše, 
Agentūra per pagrįstą – ne ilgesnį nei 12 
mėnesių – laikotarpį pateikia Komisijai 
pasiūlymą dėl tinklo kodekso. Agentūra 
sušaukia suinteresuotųjų subjektų 
komitetą, kuris padės jam parengti tinklo 
kodeksą. Suinteresuotųjų subjektų 
komitetą sudaro Agentūros, ENTSO-E ir 
kitų susijusių subjektų, kurie tikriausiai 
yra suinteresuoti tinklo kodeksu, įskaitant 
skirstymo sistemų operatorius, paskirtųjų 
elektros energijos rinkos operatorių 
sistemų naudotojus, atitinkamas 
pramonės asociacijas, technines įstaigas 
ir vartotojų platformas, atstovai. Agentūra 
užtikrina, kad tinklo kodeksas atitiktų 
atitinkamas bendras rekomendacijas ir 
juo būtų prisidedama prie rinkos 
integracijos, nediskriminavimo, 
veiksmingos konkurencijos ir efektyvaus 
rinkos veikimo, ir pateikia tinklo kodeksą 
Komisijai. Komisijai pateiktame 
pasiūlyme Agentūra atsižvelgia į visų 
susijusių šalių nuomones, pateiktas 
tuomet, kai buvo rengiamas pasiūlymas, ir 
dėl Komisijai pateikiamos versijos 
oficialiai konsultuojasi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame pakeitime išdėstomas su skirstomaisiais tinklais susijusių tinklo kodeksų rengimo 
procesas.Jeigu nėra ES STO, su skirstomaisiais tinklais susijusius tinklų kodeksus rengti ir 
stebėti jų įgyvendinimą turėtų ACER.ACER taip pat turėtų turėti įgaliojimus sušaukti projekto 
komitetus (pervadintus į suinteresuotųjų subjektų komitetus), kad šie padėtų jai rengti tinklo 
kodeksą.

Pakeitimas 1519
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Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Šis straipsnis nepažeidžia 
Komisijos teisės priimti ir iš dalies keisti 
57 straipsnyje nustatytas gaires. Juo 
nedaroma poveikio ENTSO-E galimybei 
parengti neprivalomas 1 dalyje nustatytų 
sričių gaires, kai jos nesusijusios su jam 
skirtame Komisijos prašyme nurodytomis 
sritimis. Šios gairės pateikiamos Agentūrai, 
kad ji pateiktų nuomonę. ENTSO-E 
tinkamai atsižvelgia į tą nuomonę.

14. Šis straipsnis nepažeidžia 
Komisijos teisės priimti ir iš dalies keisti 
57 straipsnyje nustatytas gaires. Juo 
nedaroma poveikio ENTSO-E ir ES STO 
subjekto galimybei parengti neprivalomas 
1 dalyje nustatytų sričių gaires, kai jos 
nesusijusios su jam skirtame Komisijos 
prašyme nurodytomis sritimis. Šios gairės 
pateikiamos Agentūrai, kad ji pateiktų 
nuomonę. ENTSO-E ir ES STO subjektas
tinkamai atsižvelgia į tą nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 49–51 straipsnius įsteigiamas Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektas.Dėl to su šiuo subjektu susijusios užduotys turi būti suderintos su šio 
straipsnio nuostatomis, ypač PSO ir STO bendradarbiavimo klausimu, ir su 53 straipsniu.

Pakeitimas 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 63 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl tinklo kodeksų keitimo užbaigus 55 
straipsnyje nustatytą procedūrą. Pakeitimus 
gali siūlyti ir Agentūra šio straipsnio 2–4 
dalyse nustatyta tvarka.

1. Komisija, prieš pagal 63 straipsnį 
priimdama deleguotuosius aktus dėl tinklo 
kodeksų keitimo užbaigus 55 straipsnyje 
nustatytą procedūrą, pateikia pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
dėl bendro politinio pagrindo. Pakeitimus 
gali siūlyti ir Agentūra šio straipsnio 2–4 
dalyse nustatyta tvarka.

Or. en
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Pakeitimas 1521
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 63 straipsnį
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 
tinklo kodeksų keitimo užbaigus 55 
straipsnyje nustatytą procedūrą. Pakeitimus 
gali siūlyti ir Agentūra šio straipsnio 2–4 
dalyse nustatyta tvarka.

1. Komisija pagal 62 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą
įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus dėl 
tinklo kodeksų keitimo užbaigus 55 
straipsnyje nustatytą procedūrą. Pakeitimus 
gali siūlyti ir Agentūra šio straipsnio 2–4 
dalyse nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 1522
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 63 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 
tinklo kodeksų keitimo užbaigus 55 
straipsnyje nustatytą procedūrą. Pakeitimus 
gali siūlyti ir Agentūra šio straipsnio 2–4 
dalyse nustatyta tvarka.

1. Komisija pagal 63 straipsnį 
įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus dėl 
tinklo kodeksų keitimo užbaigus 55 
straipsnyje nustatytą procedūrą. Pakeitimus 
gali siūlyti ir Agentūra šio straipsnio 2–4 
dalyse nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Visais direktyvoje pasiūlytais ir reglamente nurodytais atvejais reikia įvertinti deleguotųjų 
aktų naudojimo mastą ir formą.Iš direktyvos neaišku, kokia buvo priežastis taikyti 
įgyvendinimo aktus (pavyzdžiui, duomenų formatasdirektyvos 24 straipsnyje) arba kitais 
atvejais deleguotuosius aktus (61 straipsnyje dėl ACER ir 63 straipsnyje dėl tinklo 
kodeksų).Todėl neaišku, kokia taisyklė taikyta nustatant, kokios formos aktas turi būti 
naudojamas konkrečiose srityse.
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Pakeitimas 1523
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija pagal 63 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 
tinklo kodeksų keitimo užbaigus 55 
straipsnyje nustatytą procedūrą. Pakeitimus 
gali siūlyti ir Agentūra šio straipsnio 2–4 
dalyse nustatyta tvarka.

1. Komisija pagal 63 straipsnį 
įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus dėl 
tinklo kodeksų keitimo užbaigus 55 
straipsnyje nustatytą procedūrą. Pakeitimus 
gali siūlyti ir Agentūra šio straipsnio 2–4 
dalyse nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 1524
Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo 
kodekso pakeitimų projektus Agentūrai 
gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra 
suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita 
ko, ENTSO-E, ES STO 
subjektas, perdavimo sistemos operatoriai, 
sistemos naudotojai ir vartotojai. Be to, 
Agentūra gali siūlyti pakeitimus savo 
iniciatyva.

2. Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo 
kodekso pakeitimų projektus Agentūrai 
gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra 
suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita 
ko, ENTSO-E, ES STO subjektas,
perdavimo sistemos operatoriai, 
skirstomųjų tinklų operatoriai, sistemos 
naudotojai ir vartotojai. Be to, Agentūra 
gali siūlyti pakeitimus savo iniciatyva.

Or. en

Pakeitimas 1525
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo 
kodekso pakeitimų projektus Agentūrai 
gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra 
suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita 
ko, ENTSO-E, ES STO 
subjektas, perdavimo sistemos operatoriai, 
sistemos naudotojai ir vartotojai. Be to, 
Agentūra gali siūlyti pakeitimus savo 
iniciatyva.

2. Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo 
kodekso pakeitimų projektus Agentūrai 
gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra 
suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita 
ko, ENTSO-E, ES STO subjektas,
perdavimo ir skirstymo sistemos 
operatoriai, sistemos naudotojai ir 
vartotojai. Be to, Agentūra gali siūlyti 
pakeitimus savo iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi įtraukiamas naujas STO subjektas, skirstomųjų tinklų operatoriai turėtų būti 
paminėti ir čia.

Pakeitimas 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo 
kodekso pakeitimų projektus Agentūrai 
gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra 
suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita 
ko, ENTSO-E, ES STO 
subjektas, perdavimo sistemos operatoriai, 
sistemos naudotojai ir vartotojai. Be to, 
Agentūra gali siūlyti pakeitimus savo 
iniciatyva.

2. Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo 
kodekso pakeitimų projektus Agentūrai 
gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra 
suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita 
ko, ENTSO-E, ES STO subjektas,
perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų
operatoriai, sistemos naudotojai ir 
vartotojai. Be to, Agentūra gali siūlyti 
pakeitimus savo iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant turi dalyvauti skirstomųjų tinklų operatoriai.

Pakeitimas 1527
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo 
kodekso pakeitimų projektus Agentūrai 
gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra 
suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita 
ko, ENTSO-E, ES STO subjektas,
perdavimo sistemos operatoriai, sistemos 
naudotojai ir vartotojai. Be to, Agentūra 
gali siūlyti pakeitimus savo iniciatyva.

2. Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo 
kodekso pakeitimų projektus Agentūrai 
gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra 
suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita 
ko, ENTSO-E, perdavimo sistemos
operatoriai, skirstomųjų tinklų operatoriai, 
sistemos naudotojai ir vartotojai. Be to, 
Agentūra gali siūlyti pakeitimus savo 
iniciatyva.

Or. en

Pakeitimas 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo 
kodekso pakeitimų projektus Agentūrai 
gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra 
suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita 
ko, ENTSO-E, ES STO subjektas,
perdavimo sistemos operatoriai, sistemos 
naudotojai ir vartotojai. Be to, Agentūra 
gali siūlyti pakeitimus savo iniciatyva.

2. Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo 
kodekso pakeitimų projektus Agentūrai 
gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra 
suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita 
ko, ENTSO-E, perdavimo sistemos
operatoriai, skirstomųjų tinklų operatoriai, 
sistemos naudotojai ir vartotojai. Be to, 
Agentūra gali siūlyti pakeitimus savo 
iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama darnos su kitais pakeitimais.

Pakeitimas 1529
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti deleguotąjį 
aktą kaip srities, kurioje tokie aktai galėtų 
būti rengiami ir pagal 55 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tinklo kodekso procedūrą, gaires.

2. Komisija gali priimti deleguotąjį 
aktą kaip srities, kurioje tokie aktai galėtų 
būti rengiami ir pagal 55 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tinklo kodekso procedūrą, gaires. 
Gairės priimamos laikantis 62 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 1530
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti deleguotąjį
aktą kaip srities, kurioje tokie aktai galėtų 
būti rengiami ir pagal 55 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tinklo kodekso procedūrą, gaires.

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo
aktą kaip srities, kurioje tokie aktai galėtų 
būti rengiami ir pagal 55 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tinklo kodekso procedūrą, gaires.

Or. en

Pagrindimas

Visais direktyvoje pasiūlytais ir reglamente nurodytais atvejais reikia įvertinti deleguotųjų 
aktų naudojimo mastą ir formą.Iš direktyvos neaišku, kokia buvo priežastis taikyti 
įgyvendinimo aktus (pavyzdžiui, duomenų formatasdirektyvos 24 straipsnyje) arba kitais 
atvejais deleguotuosius aktus (61 straipsnyje dėl ACER ir 63 straipsnyje dėl tinklo 
kodeksų).Todėl neaišku, kokia taisyklė taikyta nustatant, kokios formos aktas turi būti 
naudojamas konkrečiose srityse.

Pakeitimas 1531
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti deleguotąjį
aktą kaip srities, kurioje tokie aktai galėtų 
būti rengiami ir pagal 55 straipsnio 1 dalyje 

2. Komisija gali priimti įgyvendinimo
aktą kaip srities, kurioje tokie aktai galėtų 
būti rengiami ir pagal 55 straipsnio 1 dalyje 
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nustatytą tinklo kodekso procedūrą, gaires. nustatytą tinklo kodekso procedūrą, gaires.

Or. en

Pakeitimas 1532
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gairėse taip pat galima nustatyti reikiamas 
taisykles dėl mokesčių, kuriuos pagal 
nacionalinių skirstymo ir perdavimo tarifų 
sistemų ir prijungimo tvarkos nuostatas 
moka gamintojai , energijos kaupėjai ir 
vartotojai (apkrova), įskaitant perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo mechanizmo dalies 
išskyrimą nacionaliniuose tinklo 
mokesčiuose ir kainų skirtingose vietovėse 
atitinkamų bei patikimų signalų pagal 16 
straipsnyje nustatytus principus teikimą.

Gairėse taip pat galima nustatyti reikiamas 
taisykles dėl mokesčių, kuriuos pagal 
nacionalinių skirstymo ir perdavimo tarifų 
sistemų ir prijungimo tvarkos nuostatas 
moka gamintojai , energijos kaupėjai ir 
vartotojai (apkrova), įskaitant perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo mechanizmo dalies 
išskyrimą nacionaliniuose tinklo 
mokesčiuose, mokesčių, kurie neatspindi 
sąnaudų ir naudos aktyviesiems 
vartotojams, vengimą ir kainų skirtingose 
vietovėse atitinkamų bei patikimų signalų 
pagal 16 straipsnyje nustatytus principus 
teikimą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su 16 straipsnio nuostatomis ir pakeitimais.

Pakeitimas 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gairėse taip pat galima nustatyti reikiamas 
taisykles dėl mokesčių, kuriuos pagal 
nacionalinių skirstymo ir perdavimo tarifų 

Gairėse taip pat galima nustatyti reikiamas 
taisykles dėlmokesčių, kuriuos pagal 
nacionalinių perdavimotarifų sistemų ir 



PE610.751v01-00 98/121 AM\1134764LT.docx

LT

sistemų ir prijungimo tvarkos nuostatas 
moka gamintojai , energijos kaupėjai ir 
vartotojai (apkrova), įskaitant perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo mechanizmo dalies 
išskyrimą nacionaliniuose tinklo 
mokesčiuose ir kainų skirtingose vietovėse 
atitinkamų bei patikimų signalų pagal 16 
straipsnyje nustatytus principus teikimą.

prijungimo tvarkosnuostatas moka 
gamintojai , energijos kaupėjaiir vartotojai 
(apkrova), įskaitant perdavimo sistemos 
operatorių tarpusavio kompensavimo 
mechanizmo dalies išskyrimą 
nacionaliniuose tinklo mokesčiuose ir 
kainų skirtingose vietovėse atitinkamų bei 
patikimų signalų pagal 16 straipsnyje 
nustatytus principus teikimą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energijos sistemos vystosi labai sparčiai, nėra poreikio nustatyti tinklo kodeksą dėl 
skirstymo tarifų struktūros. Tai nėra pagrįsta dėl menko jų tarpvalstybinio poveikio ir stiprios 
jų sąsajos su vietos ypatybėmis.

Pakeitimas 1534
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gairėse taip pat galima nustatyti reikiamas 
taisykles dėl mokesčių, kuriuos pagal 
nacionalinių skirstymo ir perdavimo tarifų 
sistemų ir prijungimo tvarkos nuostatas 
moka gamintojai , energijos kaupėjai ir 
vartotojai (apkrova), įskaitant perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo mechanizmo dalies 
išskyrimą nacionaliniuose tinklo 
mokesčiuose ir kainų skirtingose vietovėse 
atitinkamų bei patikimų signalų pagal 16 
straipsnyje nustatytus principus teikimą.

Gairėse taip pat galima nustatyti reikiamas 
taisyklesdėlmokesčių, kuriuos pagal 
nacionalinių perdavimotarifų sistemųir 
prijungimo tvarkosnuostatas moka 
gamintojai, energijos kaupėjaiir vartotojai 
(apkrova), įskaitant perdavimo sistemos 
operatorių tarpusavio kompensavimo 
mechanizmo dalies išskyrimą 
nacionaliniuose tinklo mokesčiuose ir 
kainų skirtingose vietovėse atitinkamų bei 
patikimų signalų pagal 16 straipsnyje 
nustatytus principus teikimą.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma pakeista formuluotė atitinka mūsų poziciją dėl skirstymo tarifų suderinimo, kaip 
apibrėžta reglamento 55 straipsnyje.
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Pakeitimas 1535
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gairėse taip pat galima nustatyti reikiamas 
taisykles dėl mokesčių, kuriuos pagal 
nacionalinių skirstymo ir perdavimo tarifų 
sistemų ir prijungimo tvarkos nuostatas 
moka gamintojai , energijos kaupėjai ir 
vartotojai (apkrova), įskaitant perdavimo 
sistemos operatorių tarpusavio 
kompensavimo mechanizmo dalies 
išskyrimą nacionaliniuose tinklo 
mokesčiuose ir kainų skirtingose vietovėse 
atitinkamų bei patikimų signalų pagal 16 
straipsnyje nustatytus principus teikimą.

Gairėse taip pat galima nustatyti reikiamas 
taisyklesdėlmokesčių, kuriuos pagal 
nacionalinių perdavimotarifų sistemųir 
prijungimo tvarkosnuostatas moka 
gamintojai, energijos kaupėjaiir vartotojai 
(apkrova), įskaitant perdavimo sistemos 
operatorių tarpusavio kompensavimo 
mechanizmo dalies išskyrimą 
nacionaliniuose tinklo mokesčiuose ir
kainų skirtingose vietovėse atitinkamų bei 
patikimų signalų pagal 16 straipsnyje 
nustatytus principus teikimą.

Or. en

Pakeitimas 1536
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsami informacija apie investavimo 
į jungiamųjų linijų pajėgumus paskatų 
taisykles, įskaitant kainų skirtingose 
vietovėse signalus.

b) išsami informacija apie investavimo 
į jungiamųjų linijų pajėgumus paskatų 
taisykles, įskaitant energijos kaupimo 
pajėgumą, taip pat ir kainų skirtingose 
vietovėse signalus.

Or. en

Pakeitimas 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Priimdama arba iš dalies keisdama 
gaires Komisija konsultuojasi su Agentūra, 
ENTSO-E ir, kai tinkama, kitais 
suinteresuotaisiais subjektais.

7. Priimdama arba iš dalies keisdama 
gaires Komisija konsultuojasi su Agentūra, 
ENTSO-E, ES STO subjektu ir, kai 
tinkama, kitais suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en

Pakeitimas 1538
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Priimdama arba iš dalies keisdama 
gaires Komisija konsultuojasi su Agentūra, 
ENTSO-E ir, kai tinkama, kitais 
suinteresuotaisiais subjektais.

7. Priimdama arba iš dalies keisdama 
gaires Komisija konsultuojasi su Agentūra, 
ENTSO-E, ES STO subjektu ir, kai 
tinkama, kitais suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šio reglamento 49–51 straipsnius įsteigiamas Europos masto skirstomųjų tinklų 
operatorių subjektas.Dėl to su šiuo subjektu susijusios užduotys turi būti suderintos su šio 
straipsnio nuostatomis, ypač PSO ir STO bendradarbiavimo klausimu, ir su 53 straipsniu.

Pakeitimas 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Priimdama arba iš dalies keisdama 
gaires Komisija konsultuojasi su Agentūra, 
ENTSO-E ir, kai tinkama, kitais 

7. Priimdama arba iš dalies keisdama 
gaires Komisija konsultuojasi su Agentūra, 
ENTSO-E, ES STO subjektu ir, kai 
tinkama, kitais suinteresuotaisiais 
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suinteresuotaisiais subjektais. subjektais.

Or. en

Pakeitimas 1540
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių teisė numatyti išsamesnes 
priemones

Valstybių narių teisė numatyti išsamesnes 
priemones ar veiksmingesnius rinkos 
sprendimus

Or. en

Pakeitimas 1541
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas nepažeidžia valstybių 
narių teisių išlaikyti arba nustatyti 
priemones, kurių nuostatos yra išsamesnės 
už nustatytąsias šiame reglamente, 57 
straipsnyje nurodytose gairėse arba 55 
straipsnyje nurodytuose tinklo kodeksuose, 
jei tos priemonės nekelia pavojaus 
Sąjungos teisės aktų veiksmingumui .

Šis reglamentas nepažeidžia valstybių 
narių teisių išlaikyti arba nustatyti 
priemones, kurių nuostatos yra išsamesnės, 
ir (arba) priemones, kurios, norint 
pasiekti bendrus 1 straipsnyje nustatytus 
šio reglamento tikslus, rinkos sprendimų 
požiūriu yra veiksmingesnės už 
nustatytąsias šiame reglamente, 57 
straipsnyje nurodytose gairėse arba 55 
straipsnyje nurodytuose tinklo kodeksuose, 
jei tos priemonės nekelia pavojaus 
Sąjungos teisės aktų veiksmingumui .

Or. en

Pakeitimas 1542
Evžen Tošenovský
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijos turi didinti 
konkurenciją elektros energijos tiekimo 
srityje;

a) investicijos turi didinti 
konkurenciją elektros energijos tiekimo 
srityje ir, kalbant apie projektus, kurie 
pradėti eksploatuoti po 2019 m. sausio 
1 d., jos turi apimti energijos kaupimą 
viename ar abiejuose jungiamųjų linijų 
galuose tuo atveju, jeigu energijos 
kaupimo sąnaudos, palyginti su 
investicijomis į jungiamųjų linijų 
pajėgumus, yra mažesnės;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su kitais pateiktais Komisijos iš dalies pakeistų nuostatų 
pakeitimais.

Pakeitimas 1543
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamų valstybių narių reguliavimo 
institucijos kiekvienu atveju priima 
sprendimą dėl išimties suteikimo pagal 1, 2 
ir 3 dalis. Išimtį galima taikyti visam 
naujos jungiamosios linijos pajėgumuiar 
jodaliai arba visam gerokai padidintam 
eksploatuojamos jungiamosios linijos 
pajėgumui ar jo daliai.

Atitinkamų valstybių narių reguliavimo 
institucijos kiekvienu atveju priima 
sprendimą dėl išimties suteikimo pagal 1, 2 
ir 3 dalis. Išimtį galima taikyti visam 
naujos jungiamosios linijos pajėgumui 
arba energijos kaupimo pajėgumui, dėl 
kurio sudaryta sutartis, ar jų daliai 
arba visam gerokai padidintam 
eksploatuojamos jungiamosios linijos 
pajėgumui ar jo daliai.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su kitais pateiktais Komisijos iš dalies pakeistų nuostatų 
pakeitimais.

Pakeitimas 1544
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendžiant, ar suteikti išimtį, kiekvienu 
atveju svarstoma, ar reikia nustatyti 
išimties taikymo trukmės ir 
nediskriminacinės prieigos prie 
jungiamosios linijos sąlygas. Sprendžiant 
dėl tų sąlygų pirmiausia atsižvelgiama į 
papildomus pajėgumus, kurie turi būti 
sukurti arba turimų pajėgumų 
modifikavimą, projekto įgyvendinimo 
trukmę ir nacionalines aplinkybes.

Sprendžiant, ar suteikti išimtį, kiekvienu 
atveju svarstoma, ar reikia nustatyti 
išimties taikymo trukmės ir 
nediskriminacinės prieigos prie 
jungiamosios linijos sąlygas. Sprendžiant 
dėl tų sąlygų pirmiausia atsižvelgiama į 
papildomus pajėgumus ar sutartinius 
energijos kaupimo pajėgumus, kurie turi 
būti sukurti arba turimų pajėgumų 
modifikavimą, projekto įgyvendinimo 
trukmę ir nacionalines aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su kitais pateiktais Komisijos iš dalies pakeistų nuostatų 
pakeitimais.

Pakeitimas 1545
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Komisija įgaliojama priimti su šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų 
taikymo gairių priėmimu susijusius 
deleguotuosius aktus pagal 63 straipsnį ir 
nustatyti šio straipsnio 4, 7, 8 , 9 ir 10 dalių 
taikymo tvarką.

11. Komisija gali priimti šio straipsnio 
1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo gaires ir 
nustatyti šio straipsnio 4, 7, 8 , 9 ir 10 dalių 
taikymo tvarką.
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Or. en

Pakeitimas 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Pasiūlymas dėl reglamento
60 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60a straipsnis

Bendradarbiavimas su trečiosiomis 
valstybėmis

Kartu su šiuo reglamentu Komisija 
parengia bendradarbiavimo su 
trečiosiomis valstybėmis, kurios yra 
fiziškai sujungtos su ES elektros energijos 
rinka, ir jų rinkos integracijos skatinimo 
mechanizmus.

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti energetikos sąjungos tikslus ir užmojus turėtų būti siekiama bendradarbiauti 
su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, kurios yra fiziškai sujungtos su ES elektros energijos 
rinka.Tai naudinga visoms šalims ir gali padėti užtikrinti Sąjungos tiekimo saugumą, 
energijos vartojimo efektyvumą ir perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio energetikos.

Pakeitimas 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61a straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.Trečiosios valstybės elektros energijos 
vidaus rinkoje dalyvauti gali tik tuo 
atveju, jei sudarė susitarimus su Sąjunga 
ir taiko bent:
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a) pagrindines teises ir pareigas, 
nustatytas [Reglamente dėl elektros 
energijos vidaus rinkos ir pagal jį 
priimtuose deleguotuosiuose ir 
įgyvendinimo aktuose];

b) pagrindines teises ir pareigas,
nustatytas [Direktyvoje dėl elektros 
energijos vidaus rinkos];

c) valstybės pagalbos kontrolės taisykles 
pagal SESV 107–109 straipsnius;

d) 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente 
1227/2011 dėl didmeninės energijos 
rinkos vientisumo ir skaidrumo nustatytas 
rinkos vientisumo ir skaidrumo 
koordinuotos priežiūros taisykles;

e) 2009 m. birželio 25 d. Tarybos 
direktyvos 2009/71/Euratomas, kuria 
nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos sistema, 
reikalavimus (įskaitant 2014 m. liepos 8 d. 
Tarybos direktyvą 2014/87/Euratomas, 
kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/71/Euratomas)ir 2011 m. liepos 
19 d. Tarybos direktyvą 
2011/70/Euratomas, kuria nustatoma 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir 
saugaus tvarkymo Bendrijos sistema;

f) energetikos sektoriui svarbias aplinkos 
apsaugos taisyklesir

g) bendradarbiavimo su Europos Sąjunga 
vidaus rinkoje administracinio vykdymo 
užtikrinimo ir teisminės priežiūros 
taisykles, pavedant šio reglamento ir 
pagal jį priimtų deleguotųjų bei 
įgyvendinimo aktų vykdymo užtikrinimą ir 
teisminę priežiūrą Komisijai ir Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui arba 
specialiam užsienio vykdymo užtikrinimo 
organui ir neutraliam užsienio teismui ar 
arbitražo organui, kuris yra 
nepriklausomas nuo atitinkamos 
trečiosios valstybės.

2.Tais atvejais, kai su trečiąja valstybe 
nesudaromas susitarimas pagal 1 dalį ir 
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kai sistemos eksploatavimui kyla pavojus, 
valstybės narės gali imtis reikalingų 
veiksmų, be kita ko, apriboti elektros 
energijos srautus iš atitinkamos trečiosios 
šalies.

Or. en

Pagrindimas

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim:to ensure “well-functioning, integrated 
electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource providers” 
as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.).Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers.Moreover, there is no reciprocity on 
market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the 
EU.Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated.This would improve predictability for market players and give security for 
EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU market.

Pakeitimas 1548
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1549
Jaromír Kohlíček
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Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūloma skirtinga formuluotė atitinka mūsų argumentus dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo 
aktų.Visais direktyvoje pasiūlytais ir reglamente nurodytais atvejais reikia įvertinti 
deleguotųjų aktų naudojimo mastą ir formą.Iš direktyvos neaišku, kokia buvo priežastis taikyti 
įgyvendinimo aktus (pavyzdžiui, duomenų formatasdirektyvos 24 straipsnyje) arba kitais 
atvejais deleguotuosius aktus (61 straipsnyje dėl ACER ir 63 straipsnyje dėl tinklo 
kodeksų).Todėl neaišku, kokia taisyklė taikyta nustatant, kokios formos aktas turi būti 
naudojamas konkrečiose srityse.

Pakeitimas 1550
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, nurodytus 31 straipsnio 3 dalyje, 46 
straipsnio 4 dalyje, 55 straipsnio 1 dalyje, 
56 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 59 straipsnio 
11 dalyje Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [Leidinių biurui: prašome 
įrašyti įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, nurodytus 31 straipsnio 3 dalyje, 46 
straipsnio 4 dalyje ir 59 straipsnio 11 
dalyje Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [Leidinių biurui:prašome 
įrašyti įsigaliojimo datą].

Or. en

Pakeitimas 1551
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius
aktus, nurodytus 31 straipsnio 3 dalyje, 46 
straipsnio 4 dalyje, 55 straipsnio 1 dalyje, 
56 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 59 straipsnio 
11 dalyje Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [Leidinių biurui: prašome 
įrašyti įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti įgyvendinimo
aktus, nurodytus 31 straipsnio 3 dalyje, 46 
straipsnio 4 dalyje, 55 straipsnio 1 dalyje, 
56 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 59 straipsnio 
11 dalyje Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [Leidinių biurui: prašome 
įrašyti įsigaliojimo datą].

Or. en

Pagrindimas

Siūloma skirtinga formuluotė atitinka mūsų argumentus dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo 
aktų.Visais direktyvoje pasiūlytais ir reglamente nurodytais atvejais reikia įvertinti 
deleguotųjų aktų naudojimo mastą ir formą.Iš direktyvos neaišku, kokia buvo priežastis taikyti 
įgyvendinimo aktus (pavyzdžiui, duomenų formatasdirektyvos 24 straipsnyje) arba kitais 
atvejais deleguotuosius aktus (61 straipsnyje dėl ACER ir 63 straipsnyje dėl tinklo 
kodeksų).Todėl neaišku, kokia taisyklė taikyta nustatant, kokios formos aktas turi būti 
naudojamas konkrečiose srityse.

Pakeitimas 1552
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius
aktus, nurodytus 31 straipsnio 3 dalyje, 46 
straipsnio 4 dalyje, 55 straipsnio 1 dalyje, 
56 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 59 straipsnio 
11 dalyje Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [Leidinių biurui: prašome 
įrašyti įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti įgyvendinimo
aktus, nurodytus 31 straipsnio 3 dalyje, 46 
straipsnio 4 dalyje, 55 straipsnio 1 dalyje, 
56 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 59 straipsnio 
11 dalyje Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [Leidinių biurui: prašome 
įrašyti įsigaliojimo datą].

Or. en

Pakeitimas 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada panaikinti 31 straipsnio 3 
dalyje, 46 straipsnio 4 dalyje, 55 straipsnio 
1 dalyje, 56 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 59 
straipsnio 11 dalyje nurodytus įgaliojimus
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

3. 31 straipsnio 3 dalyje, 46 straipsnio 
4 dalyje, 55 straipsnio 1 dalyje, 56 
straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 59 straipsnio 11 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkeriems metams nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 1554
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada panaikinti 31 straipsnio 3 
dalyje, 46 straipsnio 4 dalyje, 55 straipsnio 
1 dalyje, 56 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 59 
straipsnio 11 dalyje nurodytus įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kadaatšaukti31 straipsnio 3 dalyje, 
46 straipsnio 4 dalyje ir 59 straipsnio 11 
dalyje nurodytus 
deleguotuosiusįgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en
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Pakeitimas 1555
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą,
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais.

4. Prieš priimdama įgyvendinimo aktą
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma skirtinga formuluotė atitinka mūsų argumentus dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo 
aktų.Visais direktyvoje pasiūlytais ir reglamente nurodytais atvejais reikia įvertinti 
deleguotųjų aktų naudojimo mastą ir formą.Iš direktyvos neaišku, kokia buvo priežastis taikyti 
įgyvendinimo aktus (pavyzdžiui, duomenų formatasdirektyvos 24 straipsnyje) arba kitais 
atvejais deleguotuosius aktus (61 straipsnyje dėl ACER ir 63 straipsnyje dėl tinklo 
kodeksų).Todėl neaišku, kokia taisyklė taikyta nustatant, kokios formos aktas turi būti 
naudojamas konkrečiose srityse.

Pakeitimas 1556
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą,
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais.

4. Prieš priimdama įgyvendinimo aktą
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais.

Or. en
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Pakeitimas 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
Sąjungos oficialiajam leidiniui.

Or. en

Pakeitimas 1558
Jaromír Kohlíček

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūloma skirtinga formuluotė atitinka mūsų argumentus dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo 
aktų.Visais direktyvoje pasiūlytais ir reglamente nurodytais atvejais reikia įvertinti 
deleguotųjų aktų naudojimo mastą ir formą.Iš direktyvos neaišku, kokia buvo priežastis taikyti 
įgyvendinimo aktus (pavyzdžiui, duomenų formatasdirektyvos 24 straipsnyje) arba kitais 
atvejais deleguotuosius aktus (61 straipsnyje dėl ACER ir 63 straipsnyje dėl tinklo 
kodeksų).Todėl neaišku, kokia taisyklė taikyta nustatant, kokios formos aktas turi būti 
naudojamas konkrečiose srityse.

Pakeitimas 1559
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1560
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 31 straipsnio 3 dalį, 46 
straipsnio 4 dalį, 55 straipsnio 1 dalį, 56 
straipsnio 1 arba 4 dalį arba 59 straipsnio 
11 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 31 straipsnio 3 dalį, 46 
straipsnio 4 dalįir59 straipsnio 11 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 1561
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
63 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63a straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas



AM\1134764LT.docx 113/121 PE610.751v01-00

LT

Trečiosios valstybės elektros energijos 
vidaus rinkoje dalyvauti gali tik tuo 
atveju, jei sudarė susitarimus su Sąjunga 
ir taiko bent:

a) pagrindines teises ir pareigas, 
nustatytas [Reglamente dėl elektros 
energijos vidaus rinkos ir pagal jį 
priimtuose deleguotuosiuose ir 
įgyvendinimo aktuose];

b) pagrindines teises ir pareigas, 
nustatytas [Direktyvoje dėl elektros 
energijos vidaus rinkos];

c) valstybės pagalbos kontrolės taisykles 
pagal SESV 107–109 straipsnius;

d) 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente 
1227/2011 dėl didmeninės energijos 
rinkos vientisumo ir skaidrumo nustatytas 
rinkos vientisumo ir skaidrumo 
koordinuotos priežiūros taisykles;

e) 2009 m. birželio 25 d. Tarybos 
direktyvos 2009/71/Euratomas, kuria 
nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos sistema, 
reikalavimus (įskaitant 2014 m. liepos 8 d. 
Tarybos direktyvą 2014/87/Euratomas, 
kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/71/Euratomas)ir 2011 m. liepos 19 
d. Tarybos direktyvą 2011/70/Euratomas, 
kuria nustatoma panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir 
saugaus tvarkymo Bendrijos sistema;

f) energetikos sektoriui svarbias aplinkos 
apsaugos taisyklesir

g) bendradarbiavimo su Europos Sąjunga 
vidaus rinkoje administracinio vykdymo 
užtikrinimo ir teisminės priežiūros 
taisykles, pavedant šio reglamento ir 
pagal jį priimtų deleguotųjų bei 
įgyvendinimo aktų vykdymo užtikrinimą ir 
teisminę priežiūrą Komisijai ir Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui arba 
specialiam užsienio vykdymo užtikrinimo 
organui ir neutraliam užsienio teismui ar 
arbitražo organui, kuris yra 
nepriklausomas nuo atitinkamos 
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trečiosios valstybės.Tais atvejais, kai su 
trečiąja valstybe nesudaromas susitarimas 
pagal 1 dalį ir kai sistemos eksploatavimui 
kyla pavojus, valstybės narės gali imtis 
reikalingų veiksmų, be kita ko, apriboti 
elektros energijos srautus iš atitinkamos 
trečiosios šalies.

Or. en

Pagrindimas

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU).Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU.This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Pakeitimas 1562
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

64a straipsnis

Peržiūra

Iki 2025 m. birželio 1 d. Komisija atlieka 
peržiūrą ir pateikia Europos Parlamentui
ir Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento 
įgyvendinimo, prireikus kartu su 
pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į naujas nuostatas, ribas ir įgyvendinimo terminus, kurie nustatomi daugelyje 
šio reglamento straipsnių, taip pat į įvairiems subjektams pavestas stebėjimo užduotis, būtina 
nustatyti reglamento peržiūros datą, kad jį būtų galima pritaikyti ir atitinkamai įtraukti 
būsimus pokyčius.

Pakeitimas 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Pasiūlymas dėl reglamento
64 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

64a straipsnis

Peržiūra

Bendra reglamento peržiūra atliekama ne 
vėliau kaip iki 2024 m. pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 1564
Zdzisław Krasnodębski

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1565
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.4 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4a. Koordinuota saugumo analizė 
atliekama remiantis bendru sistemos 
modeliu pagal 2 dalį ir metodika, pagal 
kurią nustatomi koordinuoti taisomieji 
veiksmai, parengti atitinkamo sistemos 
eksploatavimo regiono perdavimo 
sistemos operatorių.

Or. en

Pakeitimas 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 5.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1. Regioniniai operatyviniai centrai 
aprūpinami beveik tikralaikės 
prižiūrimosios kontrolės ir duomenų 
rinkimo sistemomis, kurių stebėjimo 
apimtis nustatoma remiantis pagal 4.1 
punktą nustatyta slenkstine verte.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Regioninio balansavimo pajėgumo viešojo 
pirkimo sąlygų sudarymas

8. Regioninio balansavimo pajėgumo
apskaičiavimas

Or. en

Pakeitimas 1568
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Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 dalies 8.1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atsižvelgiama į galimą vienos 
rūšies rezervo pajėgumo pakeitimą kitos 
rūšies rezervo pajėgumu siekiant kuo 
labiau sumažinti viešojo pirkimo išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 dalies 8.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.2. Regioniniai operatyviniai centrai 
padeda sistemos eksploatavimo regiono 
perdavimo sistemos operatoriams atlikti 
pagal 8.1 punktą nustatyto balansavimo 
pajėgumo kiekio viešąjį pirkimą. Atliekant 
balansavimo pajėgumo viešąjį pirkimą:

Išbraukta.

a) reikalavimai nustatomi kitos paros ir 
(arba) einamosios paros laikotarpiams;

b) atsižvelgiama į galimą vienos rūšies 
rezervo pajėgumo pakeitimą kitos rūšies 
rezervo pajėgumu siekiant kuo labiau 
sumažinti viešojo pirkimo išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 1570
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 13.1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13.1. Jei ENTSO-E perduoda šią 
funkciją regioniniams operatyviniams 
centrams, šie nustato regioninių krizių 
scenarijus pagal [Pasirengimo valdyti 
riziką reglamento, pasiūlyto 
COM(2016) 862] 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytus kriterijus.

13.1. Regioniniai operatyviniai centrai 
nustato atitinkamų savo regionų 
regioninius krizių scenarijus pagal 
Reglamento (../...) [Reglamentas dėl 
pasirengimo valdyti riziką] 6 straipsnio 1 
dalyje nustatytus reikalavimus. Scenarijai 
nustatomi remiantis kiekvienam regionui 
kylančia rizika, pvz., ekstremalių oro 
sąlygų, gaivalinių nelaimių, kuro 
trūkumo ar piktavališkų išpuolių. Šiais 
scenarijais remiamasi rengiant 
pasirengimo valdyti riziką planų 
regionines dalis.

Or. en

Pakeitimas 1571
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 13.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13.1. Jei ENTSO-E perduoda šią funkciją 
regioniniams operatyviniams centrams, šie 
nustato regioninių krizių scenarijus pagal 
[Pasirengimo valdyti riziką reglamento, 
pasiūlyto COM(2016) 862] 6 straipsnio 1 
dalyje nustatytus kriterijus.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 1572
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 13.1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13.1a. Regioniniai operatyviniai centrai 
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padeda suderinti į valstybių narių 
pasirengimo valdyti riziką planus 
įtrauktinas regionines priemones:

a) teikdami rekomendacijas dėl 
atitinkamų valstybių narių nacionalinių 
pasirengimo valdyti riziką planų projektų 
pagal [Reglamentas dėl pasirengimo 
valdyti riziką] 10 straipsnį;

b) veikdami kaip vienas iš koordinavimo 
organų, kad atitinkamų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms būtų 
lengviau susitarti dėl regioninių 
priemonių, įtrauktinų į nacionalinius 
planus pagal [Reglamentas dėl 
pasirengimo valdyti riziką] 12 straipsnio 2 
dalį.

Or. en

Pakeitimas 1573
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 13.1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13.1a. Regioniniai operatyviniai centrai 
atlieka trumpalaikio adekvatumo 
vertinimą, t. y. parengia sezoninio 
adekvatumo prognozes ir atlieka savo 
regionų kitos savaitės ir einamosios paros 
adekvatumo vertinimą pagal 
[Reglamentas dėl pasirengimo valdyti 
riziką] 9 straipsnį.Siūlomas trumpalaikio 
adekvatumo vertinimas papildo ilgalaikio 
išteklių adekvatumo vertinimą, kuris 
užtikrina suderintą Europos adekvatumo 
vertinimą, naudojamą vertinant pajėgumų 
užtikrinimo priemonių poreikį.

Or. en
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Pakeitimas 1574
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 13.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13.2. Regioniniaioperatyviniai centrai, 
bendradarbiaudami su kompetentingomis 
institucijomis, pagal [Pasirengimo valdyti 
riziką reglamento, pasiūlyto 
COM(2016) 862] 12 straipsnio 3 dalį 
kasmet parengia ir atlieka krizės 
modeliavimą.

13.2. Jei ENTSO-E deleguoja savo 
funkciją, regioniniai operatyviniai centrai, 
bendradarbiaudami su kompetentingomis 
institucijomis, pagal [Pasirengimo valdyti 
riziką reglamento, pasiūlyto COM(2016) 
862] 12 straipsnio 3 dalį kasmet parengia ir 
atlieka krizės modeliavimą.

Or. en

Pakeitimas 1575
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalies 13.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13.2a. Rengiant trumpalaikio 
adekvatumo vertinimo metodiką ir 
regioninio lygmens aktualiausių elektros 
energijos sektoriaus krizės scenarijų 
nustatymo metodiką pagal [Reglamentas 
dėl pasirengimo valdyti riziką] 8 
straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnio 4 dalį turi 
būti konsultuojamasi su regioniniais 
operatyviniais centrais.

Or. en

Pakeitimas 1576
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a. Perdavimo pajėgumų poreikio 
nustatymas

13a (nauja) 1. Regioniniai koordinavimo 
centrai padeda sistemos eksploatavimo 
regiono PSO nustatyti perdavimo 
pajėgumų poreikį.

13a (nauja) 2. Regioniniai koordinavimo 
centrai siūlo sistemos eksploatavimo 
regiono PSO investavimo į tinklą 
prioritetus remdamiesi bent vienu iš šių 
kriterijų:

a) ilgalaikio sistemos adekvatumo 
vertinimais;

b) jungtinės sistemos padėtimi;

c) nustatyta struktūrine perkrova.

Or. en
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