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Rezoliucijos projektas

Pakeitimą pateikė Esko Seppänen

Pakeitimas 401
22 dalis

22. atkreipia dėmesį į empirines problemas, susijusias su energijos tiekimu Šiaurės 
rinkai (Šiaurės šalims); pastebi, kad kadangi didmeninės hidro- ir atominių 
elektrinių gaminamos elektros energijos kainos vis dar yra nustatytos pagal 
didžiausią energijos gamybos savikainą, o skirstymo teisės dar padidina elektros 
energijos gamybos kainą, kuriai nereikalaujama skirstymo teisių, rinkos veikimo ir 
energijos tiekimo padarinys yra labai didelė vartotojams tiekiamos elektros energijos 
kaina;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 402
22 dalis

22. atkreipia valstybių narių dėmesį į tai, kad energetikos vidaus rinka yra 
pereinamajame etape ir kad pasiekta didelė pažanga rinkos integracijos srityje; 
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nurodo, kad, siekiant sukurti aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį 
tiekimo stabilumą, efektyvumą, aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą (išbraukta), 
būtina visiškai įgyvendinti esamus teisės aktus ir visose valstybėse narėse parengti 
tvirtą politinę programą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 403
22 dalis

22. ragina valstybes nares pripažinti, kad dabartinis ES energetikos rinkos modelis 
neveikia ir kad negalime visiškai pasitikėti rinkos (išbraukta) sprendimais, norėdami 
pasitikti naują energetikos tikrovę; mano, kad yra reikalinga aiški politinė programa, 
siekiant sukurti aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį tiekimo 
stabilumą, efektyvumą, aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą; laikosi nuomonės, kad 
vyriausybių, reguliuotojų ir energetikos įmonių atsakomybė turėtų būti geriau 
apibrėžta (išbraukta); ragina imtis reguliuojamųjų priemonių, siekiant visoje 
Europoje energijos sektorių perduoti valstybei, kad būtų nutraukta auganti kartelinė
rinkos koncentracija veikiančiose energetikos sektoriaus privačiose bendrovėse, 
visoms gyventojų grupėms užtikrintas tvarus energijos tiekimas ir užkirstas kelias 
tolesniam nepateisinamam kainų kilimui, siekiant užtikrinti investicijas; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, 
András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, 
Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Pakeitimas 404
22 dalis

22. ragina valstybes nares pripažinti, kad (išbraukta) ES energetikos rinka dar nėra 
visiškai liberalizuota ir kad gali prireikti ją toliau tobulinti; laikosi nuomonės, kad 
yra reikalinga aiški ir tvirta politinė programa ir konkurncinga energetikos rinka, 
siekiant sukurti aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį tiekimo 
stabilumą, efektyvumą, aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą; (išbraukta) taigi 
kreipiasi į Komisiją ir valstybes nares, ragindamas šioje situacijoje atidžiai įvertinti 
reguliuojamąją veiklą; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Pakeitimas 405
22 dalis

22. ragina valstybes nares pripažinti, kad (išbraukta) ES energetikos rinka dar nėra 
visiškai liberalizuota ir kad gali prireikti ją toliau tobulinti; laikosi nuomonės, kad 
yra reikalinga aiški ir tvirta politinė programa ir konkurencinga energetikos rinka, 
siekiant sukurti aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį tiekimo 
stabilumą, efektyvumą, aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą; (išbraukta) taigi 
kreipiasi į Komisiją ir valstybes nares, ragindamas šioje situacijoje atidžiai įvertinti 
reguliuojamąją veiklą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 406
22 dalis

22. ragina valstybes nares ir Komisiją pripažinti, kad dabartinis ES energetikos rinkos 
modelis neveikia, nes nevienodas įgyvendinimas paskatino reformas, kurios, be kita, 
yra įvairiarūšės, ir kad turi būti nustatyti teisiniai pagrindai, skatinsiantys
investicijas, siekiant pasitikti naują energetikos tikrovę ir patenkinti išaugusią 
energijos paklausą; mano, kad yra reikalinga aiški politinė programa, siekiant sukurti 
aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį tiekimo stabilumą, efektyvumą, 
aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą; laikosi nuomonės, kad vyriausybių, 
reguliuotojų ir rinkos veikėjų atsakomybė turėtų būti geriau apibrėžta, kad būtų galima 
sukurti tinkamai veikiančią rinką; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 407
22 dalis

22. ragina valstybes nares pripažinti, kad vidaus energetikos rinka yra pereinamajame 
etape ir rodo žymią pažangą atveriant rinką ir kuriant bendrą visos Europos rinką, 
ir laikosi nuomonės, kad yra reikalinga aiški politinė programa, siekiant sukurti 
aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį tiekimo stabilumą, efektyvumą, 
aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą (išbraukta). Vyriausybių, reguliuotojų ir 
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rinkos veikėjų atsakomybė turėtų būti geriau apibrėžta, kad būtų galima sukurti 
tinkamai veikiančią rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 408
22 dalis

22. ragina valstybes nares pripažinti, kad vidaus energetikos rinka yra pereinamajame 
etape ir rodo žymią pažangą atveriant rinką ir kuriant bendrą visos Europos rinką, 
ir laikosi nuomonės, kad yra reikalinga aiški politinė programa, siekiant sukurti 
aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį tiekimo stabilumą, efektyvumą, 
aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą (išbraukta). Vyriausybių, reguliuotojų ir 
rinkos veikėjų atsakomybė turėtų būti geriau apibrėžta, kad būtų galima sukurti 
tinkamai veikiančią rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 409
22 dalis

22. ragina valstybes nares pripažinti, kad dabartinis ES energetikos rinkos modelis dar 
nėra visiškai liberalizuotos ir todėl turi būti įgyvendintas laikantis antrųjų dujų ir 
elektros tiekimo direktyvų raidės ir dvasios; mano, kad yra reikalingas aiškus 
politinis įsipareigojimas, siekiant sukurti aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, 
ilgalaikį tiekimo stabilumą, efektyvumą, aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą; 
laikosi nuomonės, kad vyriausybių, reguliuotojų ir rinkos veikėjų atsakomybė turėtų 
būti geriau apibrėžta, kad būtų galima sukurti tinkamai veikiančią rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 410
22 dalis

22. ragina valstybes nares pripažinti, kad dabartinis ES energetikos rinkos modelis 
neveikia, kad turėtų būti stiprinama konkurencija Europos energetikos rinkoje, ir 
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mano, kad negalime visiškai pasitikėti rinkos skatinamais sprendimais, norėdami 
pasitikti naują energetikos tikrovę; mano, kad yra reikalinga aiški politinė programa, 
siekiant sukurti aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį tiekimo 
stabilumą, efektyvumą, aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą; laikosi nuomonės, kad 
vyriausybių, reguliuotojų ir rinkos veikėjų atsakomybė turėtų būti geriau apibrėžta, 
kad būtų galima sukurti tinkamai veikiančią rinką; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Aldo Patriciello

Pakeitimas 411
22 dalis

22. ragina valstybes nares pripažinti, kad dabartinis ES energetikos rinkos modelis nėra 
veiksmingas, nes dėl nevienodo įgyvendinimo valstybėse narėse buvo daromos 
skirtingos reformos, ir kad negalime visiškai pasitikėti rinkos skatinamais 
sprendimais, norėdami pasitikti naują energetikos tikrovę; mano, kad yra reikalinga 
aiški politinė programa, siekiant sukurti aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, 
ilgalaikį tiekimo stabilumą, efektyvumą, aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą; 
laikosi nuomonės, kad vyriausybių, reguliuotojų ir rinkos veikėjų atsakomybė turėtų 
būti geriau apibrėžta, kad būtų galima sukurti tinkamai veikiančią rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 412
22 dalis

22. ragina valstybes nares pripažinti, kad dabartinis ES energetikos rinkos modelis 
neveikia, nes ES direktyvos valstybėse narėse buvo įgyvendinamos skirtingai, ir kad 
negalime visiškai pasitikėti rinkos skatinamais sprendimais, norėdami pasitikti naują 
energetikos tikrovę; mano, kad yra reikalinga aiški politinė programa, siekiant sukurti 
aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį tiekimo stabilumą, efektyvumą, 
aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą; laikosi nuomonės, kad vyriausybių, 
reguliuotojų ir rinkos veikėjų atsakomybė turėtų būti geriau apibrėžta, kad būtų galima 
sukurti tinkamai veikiančią rinką;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 413
22 dalis

22. ragina valstybes nares pripažinti, kad dabartinis ES energetikos rinkos modelis 
neveikia ir kad negalime visiškai pasitikėti rinkos skatinamais sprendimais, norėdami 
pasitikti naują energetikos tikrovę; mano, kad yra reikalinga aiški politinė programa, 
siekiant sukurti aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį tiekimo 
stabilumą, efektyvumą, aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą; laikosi nuomonės, kad 
vyriausybių, reguliuotojų ir rinkos veikėjų atsakomybė turėtų būti geriau apibrėžta, 
kad būtų galima sukurti tinkamai veikiančią rinką; reikalauja, kad Komisija, 
atsižvelgdama į tai, kad valstybėse narėse egzistuoja 25 atskiros energetikos 
institucijos, užbaigtų kiekvienos jų vaidmens peržiūrą ir nuodugniai įvertintų 
galimą poreikį įkurti Europos reguliavimo instituciją;

Or. el

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 414
22a dalis (nauja)

22a. ragina 2007 m. kovo mėn. rengiamame Europos Vadovų Tarybos susitikime
numatyti platesnę bendrų Europos interesų energetikos srityje viziją, kad pagal 
aiškią politinę programą, kurios dabar trūksta, būtų baigta kurti vidaus rinka;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 415
22a dalis (nauja)

22a. pabrėžia, kad ES vidaus rinkos energetikos srityje kūrimas, numatant ir ne valstybių 
narių įtraukimo galimybę, žymiai prisidėtų prie energijos tiekimo užtikrinimo;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 416
22a dalis (nauja)

22a. pabrėžia, kad energetikos direktyvų įgyvendinimas ir jų nuostatų laikymasis yra 
gyvybiškai svarbus Bendrijos energetikos politikai; atkreipia dėmesį į tai, kad 
energetikos direktyvų įgyvendinimas yra būtina prielaida, siekiant energijos tiekimo 
pertrūkio atveju pasinaudoti solidarumo sistema, kuri turėtų būti įvesta ateityje;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 417
22a dalis (nauja)

22a. ragina Komisiją taikyti savo Darbo tvarkos taisyklių 86 straipsnio 3 dalį, siekiat 
stiprinti jos pastangas remti konkurenciją dujų tiekimo tinklų sektoriuje ir skatinti 
operatorius atverti dujų rinką naujiems dujų tiekėjams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Esko Seppänen

Pakeitimas 418
22a dalis (nauja)

22a. pažymi, kad, visiškai suderinus elektros energijos rinkas ir įdiegus joms skirtas 
nuostatas, neišvengiamai padidės elektros kainos šalyse, kuriose elektros energija 
šiuo metu pigesnė, nei kitose šalyse;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Lambert van 
Nistelrooij, Anders Wijkman

Pakeitimas 419
22a dalis (nauja)

22a. reikalauja, kad Komisija, atsižvelgdama į tai, jog valstybėse narėse egzistuoja 25 
atskiros energetikos institucijos, užbaigtų kiekvienos jų vaidmens peržiūrą ir 
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nuodugniai įvertintų galimą poreikį įkurti Europos reguliavimo instituciją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 420
23 dalis 

23. pabrėžia, kad, siekiant užkirsti kelią vyraujančioms pozicijoms rinkoje ir sukurti 
veikiančią vidaus rinką, ypatingą reikšmę turi veiksmingos reguliuojamosios 
struktūros ir derami nacionalinių kartelių ir rinkos priežiūros institucijų 
įgaliojimai; dėl to akcentuoja savo paramą Komisijos tyrimui šioje srityje ir ragina 
Komisiją nuosekliai taikyti visas galimas priemones dėl konkurencijos pažeidimų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 421
23 dalis

23. sveikina Komisiją dėl energetikos sektoriaus tyrimo, kuris parodė nepakankamą 
liberalizaciją energetikos sektoriuje, taip pat paplitusį liberalizacijos taisyklių 
nepaisymą ir nesilaikymą; rinkų atribojimą daugelyje valstybių narių; ypač nedidelę 
tarpvalstybinę prekybą ir su tuo susijusias aukštas kainas; ragina Komisiją užsiimti 
priverstinio vykdymo veiksmais, įskaitant baudas, prieš įmones, nesilaikančias 
konkurencijos taisyklių; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 422
24 dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 423
24 dalis

24. ragina valstybes nares nesitikėti, kad veikianti Europos vidaus rinka išspręs 
tariamas su tiekimu susijusias nacionalines problemas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 424
24 dalis

24. skatina Komisiją nustatant reguliuojamas galutines kainas, žemesnes už rinkos 
kainą, persekioti valstybes nares, kurios netinkamai saugo nacionalinius energetikos 
lyderius arba bando blokuoti įmonių susijungimus ir įsigijimus ir tuo kenkia vidaus 
rinkos plėtrai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Joan Calabuig Rull

Pakeitimas 425
24 dalis

24. skatina Komisiją palaikyti tikros bendros energetikos rinkos, kuri remtųsi 
konkurencijos, tarpusavio sąveikos ir vartotojų apsaugos principais siekiant 
užtikrinti tiekimo saugumą, kūrimą; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 426
24a dalis (nauja)

24a. mano, kad tvarumo, saugumo ir konkurencijos sumetimais būtų naudingiau ne 
nacionalinius, o Europos lyderius skatinti jungtis tarpvalstybiniu mastu ir įsigyti 
energetikos bendrovių;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 427
24 a dalis (nauja)

24a. mano, kad valstybės narės ir regionai turėtų užtikrinti, jog siekiant apsaugoti 
vartotojus nuo monopolijos rinkoje poveikio maži bei vidutiniai energijos gamintojai 
ir dideli gamintojai rinkoje turėtų vienodas galimybes;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 428
25 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Nicole Fontaine et Dominique Vlasto

Pakeitimas 429
25 dalis

25. mano, kad į specifinę energetikos politikos prigimtį turėtų būti atsižvelgta 
konkurencijos politikoje, reguliavimo priemonėse ir pastangose, nukreiptose į geresnį 
vidaus rinkos taisyklių priverstinį vykdymą ir nacionalinių tiekimo bei energijos 
vartotojų poreikių tenkinimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe

Pakeitimas 430
25a dalis (nauja)

25a. ragina Komisiją vertinant nacionalinius lėšų paskirstymo planus pripažinti 
netinkamais su NLPP susijusius rinkos iškraipymus ir reikalauti suderinti NLPP, 
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kurių dauguma šiuo metu pažeidžia „teršėjas moka“ principą;;

Or. en

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 431
26 dalis

26. mano, kad turint omeny ilgalaikes patikimą ir stabilų tiekimą užtikrinančias 
sutartis, svarbu panaikinti pakartotinį eksportą, kuris neatitinka laisvos 
konkurencijos ir bendrosios rinkos principų ir padaro sudėtingesnį kainų mažinimo 
privatiems ir pramoniniams vartotojams procesą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 432
26 dalis

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš įmones, (išbraukta) kurios užveria rinkas ir veikia 
nepaisydamos EB sutarties taisyklių; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 433
26 dalis

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš įmones, (išbraukta) kurios užveria rinkas ir veikia 
nepaisydamos EB sutarties taisyklių; 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul ir Dominique Vlasto 

Pakeitimas 434
26 dalis

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš įmones, (išbraukta) kurios užveria rinkas ir veikia 
nepaisydamos EB sutarties taisyklių; Komisiją imtis žygių prieš įmones, turinčias 
ilgalaikes pasenusias sutartis, kurios užveria rinkas ir veikia nepaisydamos EB 
sutarties taisyklių; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra 

Pakeitimas 435
26 dalis

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš įmones, (išbraukta) kurios užveria rinkas ir veikia 
nepaisydamos EB sutarties taisyklių; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Pakeitimas 436
26 dalis

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš įmones, turinčias ilgalaikes pasenusias sutartis, jeigu 
jos užveria rinkas ir veikia nepaisydamos EB sutarties taisyklių; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 437
26 dalis

26. prašo Komisijos pateikti gaires dėl tinkamos ilgalaikių (išbraukta) sutarčių formos ir 
sąlygų, kuriomis tokie susitarimai yra priimtini;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 438
26 dalis

26. prašo Komisijos pateikti gaires dėl tinkamos ilgalaikių (išbraukta) sutarčių formos ir 
sąlygų, kuriomis tokie susitarimai yra priimtini;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 439
26 dalis

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš įmones, (išbraukta) kurios užveria rinkas ir veikia 
nepaisydamos EB sutarties taisyklių; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 440
26 dalis

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš įmones, (išbraukta) kurios užveria rinkas ir veikia 
nepaisydamos EB sutarties taisyklių; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 441
26 dalis

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš įmones, (išbraukta) kurios užveria rinkas ir veikia 
nepaisydamos EB sutarties taisyklių; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 442
26 dalis

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš privačias įmones, turinčias ilgalaikes pasenusias 
sutartis, kurios užveria rinkas ir veikia nepaisydamos EB sutarties taisyklių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Joan Calabuig Rull

Pakeitimas 443
26 dalis

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš įmones, turinčias ilgalaikes pasenusias tiekimo
sutartis, kurios užveria rinkas ir veikia nepaisydamos EB sutarties taisyklių; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 444
26a dalis (nauja)

26a. ragina Komisiją peržiūrėti ilagalaikių sutarčių (tiekimo, transportavimo ir pirkimo-
pardavimo) sistemą, siekiant geriausios konkurencijos taisyklių, tiekimo saugumo ir 
kainų svyravimo mažinimo pusiausvyros; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 445
26a dalis (nauja)

26a. ragina Komisiją taikant konkurencijos taisykles visiems vidaus rinkos dalyviams 
ištirti naujus būdus, kurie prisidėtų prie energijos tiekimo įvairinimo Europoje 
ateityje; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 446
26a dalis (nauja)

26a. ragina Komisiją varžyti tiesioginių ir dvišalių susitarimų, kurie atskiria verslą ir 
nacionalinę politiką nuo bendros energijos politikos uždavinių, sudarymą; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 447
26a dalis (nauja)

26a. ragina Komisiją nutraukti energijos kainų reguliavimą, nes tai kenkia atvirai 
energetikos rinkai; visų pirma ragina ES Komisiją atkreipti dėmesį į reguliuojamų 
energijos kainų sistemas, nes jos kenkia ne tik ES energetikos rinkai, bet ir kitų 
sričių prekių rinkai; pripažįsta, kad ES energijai imlioms pramonės šakoms galėtų 
prireikti priimti specialias priemones, tačiau jų taikymas turėtų būti koordinuojamas 
Europos mastu; todėl reikalauja, kad Konkurencijos generalinis direktoratas 
susitartų dėl kriterijų, apibrėžiančių energijai imlias pramonės šakas, ir taikytų 
šiuos kriterijus vertinant atskirų valstybių narių energijos imlių pramonės šakų 
tvarką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Adam Gierek

Pakeitimas 448
26a dalis (nauja)

26a. ragina Komisiją ypatingą dėmesį atkreipti į rengiamą ES energetikos politiką, 
pirmiausia į tiesioginių energijos vartotojų visiškai liberalizuotoje aplinkoje 
socialinę gerovę;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 449
27 dalis

27. ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, siekiant susitelkti į (išbraukta) energijos 
rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 450
27 dalis

27. ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, siekiant susitelkti į išsiunčiamos energijos 
rinką piktnaudžiavimo rinkos galiomis atvejais; 

Or. en

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 451
27 dalis

27. ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, siekiant susitelkti į išsiunčiamos energijos 
rinką piktnaudžiavimo rinkos galiomis atvejais; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 452
27 dalis

27. ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, siekiant susitelkti į išsiunčiamos energijos 
rinką piktnaudžiavimo rinkos galiomis atvejais; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 453
27 dalis

27. ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, siekiant susitelkti į išsiunčiamos ir galutinių 
vartotojų energijos rinką; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 454
27a dalis (nauja)

27a. ragina Komisiją taikyti esamas priemones konkurencijos srityje, siekiant susitelkti į 
išsiunčiamos energijos rinką; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 455
28 dalis

28. siūlo gerokai padidinti valstybių narių reguliuotojų galias, galimai įvedant bendras 
bendradarbiavimo, skaidrumo ir informacijos atskleidimo taisykles, mažiausiai –
įpareigojančias gaires, įskaitant dėl nepriklausomumo, reguliuotojų skyrimo 
procedūros, skaidrumo ir atskaitomybės (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký 

Pakeitimas 456
28 dalis

28. siūlo gerokai padidinti valstybių narių reguliuotojų galias, galimai įvedant bendras 
skaidrumo ir informacijos atskleidimo taisykles, mažiausiai – įpareigojančias gaires, 
įskaitant dėl nepriklausomumo, kurį nuolat stebėtų Komisija, reguliuotojų skyrimo 
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procedūros, skaidrumo ir atskaitomybės (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester 

Pakeitimas 457
28 dalis

28. siūlo suderinti valstybių narių reguliuotojų, kurie turėtų būti visiškai nepriklausomi 
nuo valdžios organų ir gamintojų, galias. Tai būtų galima pasiekti galimai įvedant 
bendras skaidrumo ir informacijos atskleidimo taisykles ir mažiausiai įpareigojančias 
gaires (išbraukta) dėl reguliuotojų skyrimo procedūros, skaidrumo ir atskaitomybės 
(išbraukta). Nacionaliniams energijos reguliuotojams turėtų būti suteikiama teisė 
teikti patarimus valstybių narių konkurencijos institucijoms ir užtikrinti, kad 
energetikos įmonės būtų įstatymiškai įpareigotos teikti energijos taupymo patarimus 
vartotojams (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog 

Pakeitimas 458
28 dalis

28. siūlo suderinti valstybių narių reguliuotojų, kurie turėtų būti visiškai nepriklausomi 
nuo valdžios organų ir gamintojų, galias. Tai būtų galima pasiekti galimai įvedant 
bendras skaidrumo ir informacijos atskleidimo taisykles ir mažiausiai įpareigojančias 
gaires (išbraukta) dėl reguliuotojų skyrimo procedūros, skaidrumo ir atskaitomybės 
(išbraukta). Nacionaliniams energijos reguliuotojams turėtų būti suteikiama teisė 
teikti patarimus valstybių narių konkurencijos institucijoms ir užtikrinti, kad 
energetikos įmonės būtų įstatymiškai įpareigotos teikti energijos taupymo patarimus 
vartotojams (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli 

Pakeitimas 459
28 dalis

28. siūlo stiprinti ir derinti valstybių narių reguliuotojų galias, galimai įvedant bendras 
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skaidrumo ir informacijos atskleidimo taisykles, mažiausiai – įpareigojančias gaires, 
įskaitant dėl nepriklausomumo, reguliuotojų skyrimo procedūros, skaidrumo ir 
atskaitomybės; mano, kad nacionaliniams energijos reguliuotojams turėtų būti 
suteikiama teisė teikti patarimus valstybių narių konkurencijos institucijoms, 
užtikrinant, kad energetikos įmonės būtų įstatymiškai įpareigotos teikti energijos 
taupymo patarimus vartotojams, ir įvedant minimaliuosius investavimo reikalavimus į 
infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir naujovių diegimą dalyviams, veikiantiems kaip 
natūraliosios monopolijos; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 460
28 dalis

28. siūlo suderinti valstybių narių reguliuotojų galias, galimai įvedant bendras skaidrumo 
ir informacijos atskleidimo taisykles, mažiausiai – įpareigojančias gaires, įskaitant dėl 
nepriklausomumo, reguliuotojų skyrimo procedūros, skaidrumo ir atskaitomybės; 
mano, kad nacionaliniams energijos reguliuotojams turėtų būti suteikiama teisė teikti 
patarimus valstybių narių konkurencijos institucijoms, užtikrinant, kad energetikos 
įmonės dėtų žymias pastangas teikti energijos taupymo patarimus vartotojams, ir 
įvedant minimaliuosius investavimo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig 

Pakeitimas 461
28 dalis

28. siūlo gerokai padidinti ir suderinti valstybių narių reguliuotojų galias, galimai įvedant 
vieningas skaidrumo ir informacijos atskleidimo taisykles, mažiausiai –
įpareigojančias gaires, įskaitant dėl nepriklausomumo, reguliuotojų skyrimo 
procedūros, skaidrumo ir atskaitomybės; mano, kad nacionaliniams energijos 
reguliuotojams turėtų būti suteikiama teisė teikti patarimus valstybių narių 
konkurencijos institucijoms, užtikrinant, kad energetikos įmonės būtų įstatymiškai 
įpareigotos teikti energijos taupymo patarimus vartotojams, ir įvedant minimaliuosius 
investavimo reikalavimus;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht 

Pakeitimas 462
28 dalis

28. siūlo gerokai padidinti valstybių narių reguliuotojų galias, galimai įvedant bendras 
skaidrumo ir informacijos atskleidimo taisykles, mažiausiai – įpareigojančias gaires, 
įskaitant dėl nepriklausomumo, reguliuotojų skyrimo procedūros, skaidrumo ir 
atskaitomybės; mano, kad nacionaliniams energijos reguliuotojams turėtų būti 
suteikiama teisė teikti patarimus valstybių narių konkurencijos institucijoms, 
užtikrinant, kad energetikos įmonės būtų įstatymiškai įpareigotos teikti energijos 
taupymo patarimus vartotojams, kurie būtų reguliariai kontroliuojami 
nepriklausomų valstybinių institucijų, ir įvedant minimaliuosius investavimo 
reikalavimus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 463
28 dalis

28. siūlo gerokai padidinti valstybių narių reguliuotojų galias, galimai įvedant bendras 
skaidrumo ir informacijos atskleidimo taisykles, mažiausiai – įpareigojančias gaires, 
įskaitant dėl nepriklausomumo, reguliuotojų skyrimo procedūros, skaidrumo ir 
atskaitomybės; mano, kad nacionaliniams energijos reguliuotojams turėtų būti 
suteikiama teisė teikti patarimus valstybių narių konkurencijos institucijoms, 
užtikrinant, kad energetikos įmonės būtų įstatymiškai įpareigotos teikti energijos 
taupymo patarimus vartotojams, ir įvedant minimaliuosius investavimo reikalavimus; 
taip pat ragina Komisiją parengti piktnaudžiavimo rinkos galiomis gaires, kurios 
apibrėžtų sąsajas su atitinkama rinka ir nustatytų bendrus rinkos koncentracijos 
kriterijus bei apibūdintų priemones, kurių turi būti imtasi dėl vyraujančių rinkoje 
pozicijų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Nicole Fontaine et Dominique Vlasto

Pakeitimas 464
28 dalis

28. siūlo suderinti valstybių narių atsakomybės sritis, kad būtų užtikrintas didesnis 
veiksmų, skirtų rinkos veikimo tobulinimui, bendrumas, ir, esant reikalui, žymiai 
stiprinamos jų galios, galimai įvedant bendras skaidrumo ir informacijos atskleidimo 
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taisykles, mažiausiai – įpareigojančias gaires, įskaitant dėl nepriklausomumo, 
reguliuotojų skyrimo procedūros, skaidrumo ir atskaitomybės; mano, kad 
nacionaliniams energijos reguliuotojams turėtų būti suteikiama teisė teikti patarimus 
valstybių narių konkurencijos institucijoms, užtikrinant, kad energetikos įmonės būtų 
įstatymiškai įpareigotos teikti energijos taupymo patarimus vartotojams, ir įvedant 
minimaliuosius investavimo reikalavimus; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 465
28a dalis (nauja)

28a. šias naujas galias kasmet turėtų kontroliuoti Europos Parlamentas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 466
29 dalis

29. prašo valstybių narių per dvejus metus parengti suderintus teisės aktus, kad 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms būtų sudaryta galimybė užtikrinti 
tarpvalstybinį elektros ir dujų tranzitą. Jeigu to nebus pasiekta, Komisija savo 
trečiajame pasiūlymų rinkinyje turėtų numatyti Europos reguliavimo instituciją 
skirtą, tarptautiniams ryšiams energetikos srityje; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 467
29 dalis

29. prašo valstybių narių suteikti nacionaliniams reguliuotojams ES lygiu sutartas galias, 
suteikiančias jiems priemones vykdyti tarptautinį elektros ir dujų perdavimą, įskaitant 
nediskriminuojamą energetinės sistemos prieigą, perdavimo tarifus, pajėgumų 
išdėstymą, perkrovos valdymo pirkimus (išbraukta) ir aiškų energijos rinkos konkursų 
grafiką. Kalbant apie investicijas tarpvalstybiniams projektams svarbu, kad būtų 
veiksmingai koordinuojama nacionalinių reguliavimo institucijų veikla. Šį uždavinį, 
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jei bus įsteigta, atliks Europos energetikos sektoriaus reguliavimo institucija; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Remek

Pakeitimas 468
29 dalis

29. prašo valstybių narių ne vėliau kaip per vienerius metus suteikti nacionaliniams 
reguliuotojams ES lygiu sutartas galias, suteikiančias jiems priemones vykdyti 
tarptautinį elektros ir dujų perdavimą, įskaitant nediskriminuojamą energetinės 
sistemos prieigą, perdavimo tarifus, pajėgumų išdėstymą, perkrovos valdymo 
pirkimus ir tinklo valdymą ir aiškų energijos rinkos konkursų grafiką; laikosi 
nuomonės, kad (išbraukta) Komisija turėtų nedelsdama imtis veiklos, skirtos 
Europos energetikos tinklų centrui įsteigti; 

Or. cs

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 469
29 dalis

29. prašo valstybių narių suteikti nacionaliniams reguliuotojams ES lygiu sutartas galias, 
suteikiančias jiems priemones vykdyti tarptautinį elektros ir dujų perdavimą, įskaitant 
nediskriminuojamą energetinės sistemos prieigą, perdavimo tarifus, pajėgumų 
išdėstymą, perkrovos valdymo pirkimus ir tinklo valdymą ir aiškų energijos rinkos 
konkursų grafiką; mano, kad prieš įkuriant bendrą reguliavimo instituciją turėtų 
būti suderinti su valstybių narių reguliuotojų atsakomybe susijusių sričių klausimai, 
kad būtų tinkamiau suderinti rinkos veikimui pagerinti skirta veikla ;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Pakeitimas 470
29 dalis

29. ragina valstybes nares suteikti nacionaliniams reguliuotojams ES lygiu sutartas galias, 
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suteikiančias jiems priemones vykdyti tarptautinį elektros ir dujų perdavimą, įskaitant 
nediskriminuojamą energetinės sistemos prieigą, perdavimo tarifus, pajėgumų 
išdėstymą, perkrovos valdymo (išbraukta) ir tinklo darbą ir aiškų energijos rinkos 
konkursų grafiką; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 471
29 dalis

29. prašo valstybių narių suteikti nacionaliniams reguliuotojams ES lygiu sutartas galias, 
suteikiančias jiems priemones vykdyti tarptautinį elektros ir dujų perdavimą, įskaitant 
nediskriminuojamą energetinės sistemos prieigą, perdavimo tarifus, pajėgumų 
išdėstymą, perkrovos valdymo pirkimus ir tinklo valdymą ir aiškų energijos rinkos 
konkursų grafiką; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 472
29 dalis

29. prašo valstybių narių suteikti nacionaliniams reguliuotojams ES lygiu sutartas galias, 
suteikiančias jiems priemones vykdyti tarptautinį elektros ir dujų perdavimą, įskaitant 
nediskriminuojamą energetinės sistemos prieigą, perdavimo tarifus, pajėgumų 
išdėstymą, perkrovos valdymo pirkimus ir tinklo valdymą ir aiškų energijos rinkos 
konkursų grafiką; ragina Komisiją pateikti apie tai ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 473
29 dalis

29. prašo valstybių narių suteikti nacionaliniams reguliuotojams ES lygiu sutartas galias, 
suteikiančias jiems priemones vykdyti tarptautinį elektros ir dujų perdavimą, įskaitant 
galimybę naudotis atitinkamais tinklais, perdavimo tarifus, pajėgumų išdėstymą, 



PE 380.649v01-00 24/50 AM\635190LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

perkrovos valdymo pirkimus ir tinklo valdymą ir aiškų energijos rinkos konkursų 
grafiką; laikosi nuomonės, kad jeigu to nebus pasiekta dvejų metų laikotarpiu, 
Komisija turėtų pereiti prie Europos reguliuotojo įsteigimo tarptautinių energijos 
sujungimų klausimais;

Or. de

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 474
29a dalis (nauja)

29a. reguliavimo institucijos turėtų reikalauti, kad tinklų operatoriai veiktų Europos 
vartotojų naudai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 475
29a dalis (nauja)

29a. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti tinkamesnį TSO veiksmų koordinavimą, 
visų pirma tarpvalstybinį pajėgumų išdėstymą, skaidrumą, dienos rinkas, 
energetinių sistemų planavimą ir investicijas, susijusias su regioninių rinkų plėtra; 
prašo Komisiją kartu su TSO parengti detalų Europos energetinių sistemų kodeksą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 476
29a dalis (nauja)

29a. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti tinkamesnį TSO veiksmų koordinavimą, 
visų pirma tarpvalstybinį pajėgumų išdėstymą, skaidrumą, dienos rinkas, 
energetinių sistemų planavimą ir investicijas, susijusias su regioninių rinkų plėtra; 
prašo Komisiją kartu su TSO parengti detalų Europos energetinių sistemų kodeksą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 477
29a dalis (nauja)

29a. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti tinkamesnį TSO veiksmų koordinavimą, 
visų pirma tarpvalstybinį pajėgumų išdėstymą, skaidrumą, dienos rinkas, 
energetinių sistemų planavimą ir investicijas, susijusias su regioninių rinkų plėtra;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 478
29a dalis (nauja)

29a. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti tinkamesnį TSO veiksmų koordinavimą, 
visų pirma tarpvalstybinį pajėgumų išdėstymą, skaidrumą, dienos rinkas, 
energetinių sistemų planavimą ir investicijas, susijusias su regioninių rinkų plėtra;

Or. en

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj,Alejo Vidal Quadras Roca

Pakeitimas 479
29a (dalis nauja)

29a. ragina Komisiją parengti nacionalinių reguliavimo institucijų įgaliojimų ir 
nepriklausomumo apžvalgą; tik po to Komisija turėtų parengti rekomendacijas dėl 
suderintų teisės aktų ES vidaus rinkai reguliuoti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 480
29a dalis (nauja)

29a. ragina Komisiją užtikrinti, kad valstybės narės griežtai laikytųsi Direktyvos Nr. 
2001/77/EB 7.6 straipsnyje apibrėžtų nuostatų, t.y. užtikrintų, kad elektros iš 
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atsinaujinančių energijos šaltinių, ypač elektros, pagamintos iš atsinaujinančių
energijos šaltinių periferijos regionuose, pvz., salų ir menkai apgyvendintuose 
regionuose, nediskriminuotų perdavimo ir skirstymo mokesčiai; taip pat ragina 
Komisiją imtis tolesnių veiksmų, siekiant užtikrinti, jog būtų nutraukta dabar 
egzistuojanti diskriminacija valstybių narių viduje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 481
29b dalis (nauja)

29b. ragina Komisiją ir valstybes nares nuodugniai įvertinti klausimą, ar, siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes, iš tikrųjų reikia įkurti Europos energetikos tinklų 
centrą, kai jau dabar yra pakankamai institucijų, kuriomis galima būtų remtis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 482
29b dalis (nauja)

29b. ragina Komisiją ir valstybes nares nuodugniai įvertinti klausimą, ar, siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes, iš tikrųjų reikia įkurti Europos energetikos tinklų 
centrą, kai jau dabar yra pakankamai institucijų, kuriomis galima būtų remtis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alyn Smith

Pakeitimas 483
29b dalis (nauja)

29b. ragina Komisiją labiau remti rinkos dalyvius, dirbančius keliose ES valstybėse 
narėse, ir ypač atskirų valstybių narių rinkos dalyvius ir tuo pačiu sudaryti galimybę 
tiekėjams iš salų ir nutolusių regionų tinkamiau pasinaudoti žemyno energetine 
sistema; 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 484
30 dalis (nauja)

30. mano, kad būtina kuo greičiau pagerinti investicijų į elektrines ir energijos tiekimo 
infrastruktūrą sąlygas, supaprastinant ir sutrumpinant procedūrų leidimams gauti 
terminus bei patobulinant teisines procedūras; dėl šios priežasties ragina Komisiją 
pateikti pasiūlymus dėl reikalingų pakeitimų; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Jerzy Buzek, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Angelika Niebler

Pakeitimas 485
30 dalis

30. ragina Komisiją (išbraukta) užtikrinti, kad valstybės narės (išbraukta) ketverių metų 
laikotarpiu suteiktų planavimo leidimą pasienio ribose (išbraukta); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 486
30 dalis

30. ragina Komisiją įvesti teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės (išbraukta) 
per ketverius metus (išbraukta) suteiktų planavimo leidimą pasienio ribose 
(išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro and Herbert Reul

Pakeitimas 487
30 dalis

30. ragina Komisiją (išbraukta) užtikrinti, kad valstybės narės (išbraukta) ketverių metų 
laikotarpiu suteiktų planavimo leidimą pasienio ribose (išbraukta); be to, mano, kad 
tai galima būtų pasiekti parengiant atitinkamus teisės aktus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Pakeitimas 488
30 dalis

30. ragina Komisiją (išbraukta) užtikrinti, kad valstybės narės (išbraukta) ketverių metų 
laikotarpiu reikia suteiktų planavimo leidimą pasienio ribose (išbraukta); be to, 
mano, kad tai galima būtų pasiekti parengiant atitinkamus teisės aktus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 489
30 dalis

30. ragina Komisiją tiksliai įvertinti su statybų leidimais pasienio ribose kylančias
problemas; ragina Komisiją pateikti atitinkamą pranešimą, kuriame būtų nurodytos 
delsimo suteikti leidimus priežastys ir pateikti pasiūlymai problemoms išspręsti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 490
30a dalis (nauja)

30a. ragina Komisiją pateikti sprendimus dėl problemų, susijusių su siuntimo sistemų 
operatorių (TSO) nepriklausomybe ir (arba) interesų konfliktais bei veiklos 
skaidrumu; teikti pasiūlymus, kurie sudarytų galimybes TSO veikti kaip rinkos 
skatintojoms, ir suderinti tarptautines nuostatas dėl TSO kaip tarpvalstybinių 
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tiekėjų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Joan Calabuig Rull

Pakeitimas 491
30a dalis (nauja)

30a. mano, kad regioninių energetikos rinkų kūrimas pagreitintų ES energetikos rinkų 
integraciją; be to, jokiomis aplinkybėmis neturėtų kilti papildomų kliūčių visų 
energetikos rinkų integracijai; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 492
30a dalis (nauja)

30a. ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti su rinka susijusioms paramos teikimo 
priemonėms riboto tarpvalstybinio energijos paskirstymo atveju; pajamos iš su 
sunkumais susijusių sričių turėtų būti skirtos tarpvalstybiniams tinklams kurti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 493
31 dalis (nauja)

31. mano, kad naujieji pasiūlymai dėl veiklos turėtų būti paremti priemonių, įvestų ir 
visiškai įgyvendinančių antrąsias rinkos direktyva, veiksmingumo įvertinimu, 
regioninių rinkų plėtra, be to, paremti regioninių rinkų plėtros pažanga pagal 
Florencijos forume apibrėžtą diegimo sritį ir programą, taip pat remiantis 
veiksmingesne, labiau koordinuota institucijų, pavyzdžiui, Europos reguliavimo 
forumo elektros ir gamtinių dujų srityje bei operatorių asociacijų ir energijos 
įmonių ir vartotojų, veikla; mano, kad šiuo metu pasiūlytų įgyvendintinų priemonių 
paketas turėtų būti išsamiai aptartas valstybėse narėse;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Avril Doyle, Jerzy Buzek, 
Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 494
31 dalis

31. ragina Komisiją suteikti prioritetą (išbraukta) gerai veikiančioms regioninėms
elektros rinkoms sukurti iki 2009 m. siekiant sujungti didžiausios ir trumpalaikės 
plėtros potencialą turinčias rinkas iki 2012 m. Europos lygiu ir paskatinti bendros 
Europos energijos rinkos sukūrimą (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 495
31 dalis

31. ragina Komisiją suteikti prioritetą (išbraukta) gerai veikiančioms regioninėms
elektros rinkoms sukurti iki 2009 m. siekiant sujungti didžiausios ir trumpalaikės 
plėtros potencialą turinčias rinkas iki 2012 m. Europos lygiu ir paskatinti bendros 
Europos energijos rinkos sukūrimą (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 496
31 dalis

31. ragina Komisiją suteikti prioritetą (išbraukta) gerai veikiančioms regioninėms
elektros rinkoms sukurti iki 2009 m. Komisija turėtų apibrėžti 2012 m. kaip terminą 
nustatyti kitai bendros Europos energijos rinkos ir energetinės sistemos sukūrimo 
datai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 497
31 dalis

31. ragina Komisiją suteikti prioritetą (išbraukta) gerai veikiančioms regioninėms
elektros rinkoms sukurti iki 2009 m. Komisija turėtų apibrėžti 2012 m. kaip terminą 
nustatyti kitai bendros Europos energijos rinkos ir energetinės sistemos sukūrimo 
datai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 498
31 dalis

31. ragina Komisiją suteikti prioritetą gerai veikiančiai suderintai regioninei elektros ir 
dujų rinkai sukurti iki 2007 m. ir nustatyti kitą bendros Europos energijos rinkos ir 
energetinės sistemos sukūrimo datą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 499
31 dalis 

31. ragina Komisiją suteikti prioritetą gerai veikiančiai suderintai regioninei elektros ir 
dujų rinkai sukurti iki 2008 m. ir nustatyti kitą bendros Europos energijos rinkos ir 
energetinės sistemos sukūrimo datą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 500
31 dalis

31. ragina Komisiją suteikti prioritetą gerai veikiančiai regioninei elektros rinkai sukurti 
iki 2008 m. ir nustatyti kitą bendros Europos energijos rinkos ir energetinės sistemos 
sukūrimo datą; vis dėlto veikla, užtikrinanti daugiau konkurencijos atitinkamose 
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rinkose, bus veiksmingesnė ir spartesnė, jei remsis griežtesnėmis konkurencijos 
politikos nuostatomis ir priemonėmis, skatinančiomis patekimą į rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 501
31a dalis (nauja)

31a. mano, kad su rinkos mechanizmais, parengtais siekiant išspręsti problemas tarp 
valstybių narių, susiję impulsai turėtų tapti infrastruktūros tinklų plėtros planų 
rengimo priemone. Dėl to reikalauja, kad regioninių rinkų kaimynystės procesą 
palaikytų tarpusavio ryšių kūrimo tarp valstybių narių planai ir remtųsi su 
kainodara susijusias prioritetais;

Or. it

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 502
31a dalis (nauja)

31a. mano, kad, siekiant ilgalaikių reikalingų ir nuolatinių investicijų ir su jomis 
susijusio stabilumo ir užtikrinto tiekimo energijos sektoriuje, reikia, kad energijos 
tinklai taptų valstybiniai; dėl to reikalauja, kad energijos tinklai vėl taptų valstybės 
nuosavybe; dėl šios priežasties reikalauja, kad energetikos tinklai vėl būtų grąžinti 
valstybės nuosavybėn, jei jie dėl energijos rinkų liberalizavimo buvo parduoti 
privatiems asmenims; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 503
31a dalis (nauja)

31a. pažymi, kad tarpvalstybiniai ryšiai bus susiję su specialiomis priemonėmis, pvz., 
lengvatiniu lėšų skyrimu arba lengvatiniais mokesčiais; ragina ES greitai kurti 
transeuropinių energetikos tinklų (TEN) projektus; pažymi, kad trūkstamų TEN 
sukūrimas padidintų tiekimo saugumą ir sudarytų sąlygas užbaigti vidaus rinkos 
kūrimą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht 

Pakeitimas 504
32 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Norbert Glante 

Pakeitimas 505
32 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Pakeitimas 506
32 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Lerzy Buzek, Avril Doyle, Angelika Niebler

Pakeitimas 507
32 dalis

32. kadangi keliose valstybėse narėse buvo atidėtas ES teisės aktų, susijusių su bendros 
energijos rinkos kūrimu, įgyvendinimas, mano, kad reikėtų parengti papildomas 
nuostatas tik tuo atveju, jei galiojančiuose teisės aktuose numatytos su vidaus rinka 
susijusios priemonės, pvz., visiškai teisėtas, organizacinis ir prekybinis bendrovių 
suskaldymas nebuvo veiksminga priemonė, o valstybės narės atsisako įgyvendinti 
visas teisės aktų nuostatas; turėtų būti priimtas sprendimas prieš priimant bet 
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kokius naujus pasiūlymus klausimais, susijusiais su Direktyva Nr. 2003/55/EB, kad 
būtų sudaryta galimybė atlikti išsamius tyrimus dėl galimų investicijų, energetikos 
pramonės konkurencingumo, Europos ekonomikos ir tiekimo garantijų, be to, 
pateikti tinkamą šių priemonių poveikio ir sąnaudų įvertinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler 

Pakeitimas 508
32 dalis

32. mano, jog reikėtų atidėti svarstymą praplėsti nuostatų taikymo sritį, o vietoj to 
daugiausia dėmesio skirti galiojančių Europos nuostatų įgyvendinimui; mano, kad 
tolesnių teisinių priemonių turėtų būti imtasi tik tuo atveju, jei neveiktų 
galiojančiuose vidaus rinkos teisės aktuose numatyti mechanizmai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Alyn Smith 

Pakeitimas 509
32 dalis

32. prašo Komisijos pateikti trečią pasiūlymų paketą, siekiant galutinai sukurti elektros ir 
dujų rinkos potencialą, į kurį turi būti įtrauktas energijos tiekimo sistemų valstybėse 
narėse nuosavybės atskyrimas, nes nuosavybės atskyrimo nuostatos iki šiol nėra 
visiškai įgyvendintos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester 

Pakeitimas 510
32 dalis

32. ragina valstybes nares galutinai įgyvendinti liberalizavimo nuostatų paketą, kad 
būtų galutinai išvystytas elektros ir dujų rinkos potencialas (išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig 

Pakeitimas 511
32 dalis

32. prašo Komisijos užtikrinti, kad būtų įgyvendintos galiojančių teisės aktų nuostatos, 
kad būtų galutinai išvystytas elektros ir dujų rinkos potencialas (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze 

Pakeitimas 512
32 dalis

32. prašo Komisijos pateikti trečią pasiūlymų paketą, siekiant galutinai sukurti elektros ir 
dujų rinkos potencialą, kad teisės aktai taptų veiksmingesni ir būtų užtikrinta, jog 
bus tinkamai ir suderintai įgyvendintos galiojančiose direktyvose numatytos veiklos 
atskyrimo nuostatos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann 

Pakeitimas 513
32 dalis

32. prašo Komisijos pateikti trečią pasiūlymų paketą, siekiant galutinai sukurti elektros ir 
dujų rinkos potencialą, kad teisės aktai taptų veiksmingesni ir būtų užtikrinta, jog 
bus tinkamai ir suderintai įgyvendintos galiojančiose direktyvose numatytos veiklos 
atskyrimo nuostatos ;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Edit Herczog 

Pakeitimas 514
32 dalis

32. ragina valstybes nares galutinai įgyvendinti liberalizavimo nuostatų paketą, kad 
būtų galutinai išvystytas elektros ir dujų rinkos potencialas, ir rekomenduoja
Komisijai pateikti trečią pasiūlymų paketą, kuriame būtų numatyti likę žingsniai, 
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siekiant kuo greičiau sukurti konkurencingą ir integruotą rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 515
32 dalis

32. ragina valstybes nares užtikrinti, jog būtų visiškai įgyvendintos elektros ir dujų 
rinkai skirtų galiojančių teisės aktų nuostatos; prašo Komisijos pateikti trečią 
pasiūlymų paketą, siekiant galutinai sukurti elektros ir dujų rinkos potencialą, į kurį 
turi būti įtrauktas energijos tinklų nuosavybės atskyrimas (ypač TSO) ir suderinta, 
kokios užduotys, taisyklės, įgaliojimai ir prievolės skiriamos reguliavimo 
institucijoms ir TSO;

Or. en

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Pakeitimas 516
32 dalis

32. prašo Komisijos pateikti trečią pasiūlymų paketą, siekiant galutinai sukurti elektros ir 
dujų rinkos potencialą, į kurį turi būti įtrauktas energijos tinklų nuosavybės 
atskyrimas; mano, kad pirmoje naujosios teisinės iniciatyvos pakopoje efektyvaus 
resursų naudojimo nuostatos įgyvendinimas turėtų būti pagrįstas Tarptautinės 
energijos agentūros surinktais duomenimis, taip pat glaudžiai bendradarbiaujant su 
šia institucija;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht 

Pakeitimas 517
33 dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jerzy 
Buzek, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 518
33 dalis

33. ragina valstybe nares visiškai (pagal jų raidę ir dvasią) įgyvendinti teisinio atskyrimo 
nuostatas, numatytas (išbraukta) elektros ir dujų direktyvose; pritaria Komisijos 
ketinimams taikyti pažeidimų procedūras siekiant, jog būtų įgyvendintos direktyvų 
nuostatos;

Or. en

Pakeitimą pateikė John Purvis

Pakeitimas 519
33 dalis

33. ragina valstybe nares visiškai (pagal jų raidę ir dvasią) įgyvendinti teisinio atskyrimo 
nuostatas, numatytas (išbraukta) elektros ir dujų direktyvose; pritaria Komisijos 
ketinimams taikyti pažeidimų procedūras siekiant, jog būtų įgyvendintos direktyvų 
nuostatos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 520
33 dalis

33. ragina valstybe nares visiškai (pagal jų raidę ir dvasią) įgyvendinti teisinio atskyrimo 
nuostatas, numatytas (išbraukta) elektros ir dujų direktyvose; pritaria Komisijos 
ketinimams taikyti pažeidimų procedūras siekiant, jog būtų įgyvendintos direktyvų 
nuostatos;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 521
34 dalis

34. mano, kad Komisija turėtų žengti toliau dėl visapusės dujų strategijos, kurioje būtų
tiriamas dujų vartojimo sumažinimo poreikis, numatytos dujų taupymo ir veiksmingo 
naudojimo sąlygos, šaltinių įvairinimas ir pagerinta dujų infrastruktūra siekiant 
palengvinti investicijas, be to, atlikusi išsamią išlaidų ir naudos analizę ir 
atsižvelgdama į konkrečias fizines ir ekonomines kliūtis dujų sektoriuje, išspręsti 
laikymo ir saugyklų klausimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 522
34 dalis

34. mano, kad Komisija turėtų žengti toliau dėl visapusės dujų strategijos, kurioje būtų 
tiriama veiksmingo energijos vartojimo politika, energijos rūšių deriniai ir šaltinių 
įvairinimas ir kuri sukurtų tinkamesnį klimatą investicijoms į dujų infrastruktūrą, be 
to, atlikus išsamią išlaidų ir naudos analizę ir atsižvelgdama į konkrečias fizines ir 
ekonomines kliūtis dujų sektoriuje, išspręstų laikymo ir saugyklų klausimą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij and Herbert Reul

Pakeitimas 523
34 dalis

34. mano, kad Komisija turėtų žengti toliau dėl visapusės dujų strategijos, kurioje būtų 
tiriami tarpusavio ryšiai su šalimis gamintojomis, analizuojamas atitinkamas 
teisinis pagrindas ir trečiųjų šalių poreikiai, susiję su investicijomis į tinkamą 
infrastruktūrą, dujų vartojimo sumažinimo poreikis, šaltinių įvairinimas ir pagerinta 
dujų infrastruktūra, taip pat kai kurių valstybių narių poreikis pakeisti dujų srauto 
kryptį (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
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Nicole Fontaine, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Angelika 
Niebler

Pakeitimas 524
34 dalis

34. mano, kad Komisija turėtų žengti toliau dėl visapusės dujų strategijos, kurioje tiriamas 
dujų vartojimo sumažinimo poreikis, šaltinių įvairinimas ir pagerinta dujų 
infrastruktūra, kai kurių valstybių narių poreikis pakeisti dujų srauto kryptį 
(išbraukta); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 525
34 dalis

34. mano, kad Komisija turėtų žengti toliau dėl visapusės dujų strategijos, kurioje tiriamas 
dujų vartojimo sumažinimo poreikis, šaltinių įvairinimas ir pagerinta dujų 
infrastruktūra, kai kurių valstybių narių poreikis pakeisti dujų srauto kryptį 
(išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 526
34 dalis

34. mano, kad Komisija turėtų žengti toliau dėl visapusės dujų strategijos, kurioje tiriamas 
dujų vartojimo sumažinimo poreikis, šaltinių įvairinimas ir pagerinta dujų 
infrastruktūra (ruošiantis pradėti naudoti ir biodujas), kai kurių valstybių narių 
poreikis pakeisti dujų srauto kryptį ir išspręsti laikymo ir saugyklų klausimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes

Pakeitimas 527
34 dalis

34. pabrėžia tinkamai veikiančios ir konkurencingos dujų rinkos svarbą; dėl šios 
priežasties ragina Komisiją žengti toliau dėl visapusės dujų strategijos, kurioje būtų
tiriamas galimybės gauti informaciją, skaidrumo ir dujų vartojimo sumažinimo 
poreikis, šaltinių įvairinimas ir pagerinta dujų infrastruktūra (pvz., dujų saugyklos, 
gamtinėms dujoms skirta infrastruktūra ir reikalingi dujų centrai), taip pat 
likvidumo stoka ES dujų rinkoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 528
34 dalis

34. mano, kad Komisija turėtų žengti toliau dėl visapusės dujų strategijos, kurioje būtų 
tiriamas tikrai konkurencingos dujų rinkos kūrimas, poreikis dujų vartojimo 
sumažinimo, taikant veiksmingo energijos vartojimo priemones, šaltinių įvairinimas ir 
pagerinta dujų infrastruktūra, kai kurių valstybių narių poreikis pakeisti dujų srauto 
kryptį ir išspręsti laikymo ir saugyklų (nediskriminuojant dėl galimybės naudoti)
klausimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 529
34 dalis

34. mano, kad Komisija turėtų žengti toliau dėl visapusės dujų strategijos, kurioje būtų 
tiriamas tikrai konkurencingos dujų rinkos kūrimas, dujų vartojimo sumažinimo
poreikis, šaltinių įvairinimas ir pagerinta dujų infrastruktūra, kai kurių valstybių narių 
poreikis pakeisti dujų srauto kryptį ir išspręsti laikymo ir saugyklų klausimą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Herbert Reul 

Pakeitimas 530
34a dalis (nauja)

34a. ragina Komisiją nebereguliuoti energijos kainų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell 

Pakeitimas 531
34a dalis (nauja)

34a. ragina Komisiją parengti pasiūlymus dėl Gamtinių dujų direktyvos, kurie būtų 
suderinti su atitinkamais teisės aktais, skirtais biokurui ir vandeniliui; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Mechtild Rothe 

Pakeitimas 532
34a dalis (nauja)

34a. ragina Komisiją pasiūlyti stambaus energijos vartotojo apibrėžimą; ragina Komisiją
atkreipti ypatingą dėmesį į ES stambius energijos vartotojus, konkuruojančius 
pasaulinėje rinkoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Andres Tarand 

Pakeitimas 533
34a dalis (nauja)

34a. ragina Komisiją pasinaudoti konkurencijos svertais ir pakeisti išlygas, susijusias su 
dabartiniu rinkos padalijimu tarp dujų gamintojų ir nacionalinių energijos tiekėjų 
ES, draudžiančią nacionaliniams energijos tiekėjams parduoti atliekamas dujų 
gamintojų dujas kitose ES rinkose, taip pat ragina ją įvertinti ilgalaikių tiekimo 
sutarčių, kurios atima iš kitų tiekėjų galimybę patekti į rinką, teisinį pagrįstumą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, 
Paul Rübig, Angelika Niebler

Pakeitimas 534
35 dalis

35. mano, kad vartotojams bet kurioje ateities energetikos politikos srityje turi būti 
skiriamas pagrindinis dėmesys ir kad energijos trūkumas turėtų būti aiškiau 
išreiškiamas Komisijos pasiūlymuose; vis dėlto atkreipia Komisijos dėmesį nepainioti 
socialinės ir energetikos politikos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis Alexander Alvaro, Sarunas 
Birutis

Pakeitimas 535
35 dalis

35. mano, kad vartotojams bet kurioje ateities energetikos politikos srityje turi būti 
skiriamas pagrindinis dėmesys (išbraukta); pabrėžia, kad teisė į informaciją, 
kainodra ir turimos alternatyvos sudarys prielaidas reikiamoms energijos efektyvaus 
vartojimo technologijoms sukurti, pavyzdžiui, pažangiam matavimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 536
35a dalis (nauja)

35a. atkreipia dėmesį į tai, kad vartotojai, visų pirma valstybės institucijos, kurios turi 
būti pavyzdys šioje srityje, taip pat yra įpareigoti taupyti energiją ;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 537
35a dalis (nauja)

35a. pabrėžia, kad valstybės narės savo veikla visų pirma turėtų teikti paramą mažas 
pajamas gaunančioms šeimoms ir asmenims, kad jų namuose būtų sudaryta 
galimybė taupyti energiją; be to, turėtų būti sumažintos jų išlaidos energijai ir 
apribotas kainų kilimo ateityje poveikis; pažymi, kad tam iš dalies galėtų būti skirtos 
Europos regioninės plėtros fondo ir kitų Europos programų lėšos; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 538
35a dalis (nauja)

35a. kritikuoja dėl energetikos rinkų privatizacijos pablogėjusį energijos tiekimą žymiai 
gyventojų daliai; smerkia nežabotu pelno troškimu paremtą privačių įmonių veiklos 
politiką, kurios be saiko kelia energijos kainas; ragina Komisiją ir valstybes nares 
kovoti su tokia praktika ir parengti veiksmingas atsakomąsias priemones;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 539
35a dalis (nauja)

35a. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartiniai mokesčiai sudaro žymią dalį energijos išlaidų 
ir dėl to siūlo, kad dėl energetikos srities uždavinių įgyvendinimo neturėtų nukentėti 
tikslas sukurti konkurencingą Europos pramonę, taigi turėtų būti sukurti atitinkami 
skatinimo mechanizmai;

Or. de



PE 380.649v01-00 44/50 AM\635190LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Sarunas 
Birutis, Anne Laperrouze 

Pakeitimas 540
35a dalis (nauja)

35a. pripažįsta pažangaus matavimo ir apmokestinimo vaidmenį didinant vartotojų 
suvokimą apie tai, kaip ir dėl ko vartojama energija, tuo pačiu keičiant vartotojų 
elgseną; ragina Komisiją pateikti konkrečius pasiūlymus dėl pažangaus matavimo ir 
apmokestinimo priemonių naudojimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi 

Pakeitimas 541
36 dalis

36. ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti tiek atsinaujinantiems energijos šaltiniams, 
tiek ir energijos taupymui, kad šios srities iniciatyvos būtų pagrindiniai projektai,
finansuojami iš Struktūrinio fondo ir Sanglaudos fondo (vyraujanti tendencija), be 
to, ypatingą dėmesį skirti iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamoms 
iniciatyvoms, skirtoms kiekvienam Sąjungos regionui 2007 – 2013 m. programiniu 
laikotarpiu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 542
36 dalis

36. ragina Energetikos ir transporto generalinį direktoratą įvertinti valstybių narių 
struktūrinių fondų planus dėl jų pajėgumo ir pasiryžimo spręsti energijos klausimus ir 
ragina atsisakyti 3 % išlaidų iš struktūrinio fondo, susijusių su energijos vartojimo 
efektyvumu, apribojimo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi 

Pakeitimas 543
36 a dalis (nauja)

36a. ragina Komisiją 2010 m. pateikti išankstinį veiklos, rekomenduotos 36 dalyje, 
įvertinimą ir galutinį įvertinimą programos įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje;

Or. el

Pakeitimą pateikė Alexander Alvaro

Pakeitimas 544
37 dalis

Išbraukta. qqq

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Pakeitimas 545
37 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Herbert Reul

Pakeitimas 546
37 dalis

37. prašo valstybių narių reguliuotojų užtikrinti, kad universaliųjų paslaugų 
įsipareigojimai būtų vykdomi sutelkiant dėmesį į pažeidžiamus ir vargingai 
gyvenančius vartotojus (išbraukta);

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 547
37 dalis

37. prašo valstybių narių reguliuotojų užtikrinti, kad universaliųjų paslaugų 
įsipareigojimai būtų vykdomi ir kad būtų užtikrinta tinkama pažeidžiamų ir vargingai 
gyvenančių vartotojų apsauga;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sahra Wagenknecht

Pakeitimas 548
37 dalis

37. prašo valstybių narių reguliuotojų užtikrinti, kad universaliųjų paslaugų 
įsipareigojimai būtų vykdomi sutelkiant dėmesį į pažeidžiamus ir vargingai 
gyvenančius vartotojus, kuriems turėtų būti taikomi socialiniai tarifai arba parama;
pakartoja savo nuomonę, kad energijos tiekimas gyventojams siejasi su įprastų 
poreikių tenkinimu ir turi būti visuomet užtikrintas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 549
37a dalis (nauja)

37a. ragina Komisiją persvarstyti galiojančią Pastatų direktyvą, kad būtų palaipsniui 
išplėsta jos taikymo sritis, įtraukiant mažesnius nei 1000 m2 ploto gyvenamuosius 
pastatus; pabrėžia, kad valstybės narės savo veikla visų pirma turėtų teikti paramą 
mažas pajamas gaunančioms šeimoms ir asmenims, kad jų namuose būtų sudaryta 
galimybė taupyti energiją; be to, turėtų būti sumažintos jų išlaidos energijai ir 
apribotas kainų kilimo ateityje poveikis; pažymi, kad tam iš dalies galėtų būti skirtos 
Europos regioninės plėtros fondo ir kitų Europos programų lėšos;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, 
Jerzy Buzek, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Pakeitimas 550
38 dalis

38. ragina valstybes nares įpareigoti esamus nacionalinius vartotojų lyderius (išbraukta) 
užtikrinti, kad vartotojai lengvai galėtų prieiti prie kainos ir pasirinkimo galimybių 
informacijos – lengvą būdą keisti energijos tiekėją ir sisteminį priėjimą prie 
kiekvienos valstybės narės reguliuotojų bei teisę būti jų išklausytiems; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 551
38 dalis

38. ragina valstybes nares įpareigoti esamus nacionalinius vartotojų lyderius (išbraukta) 
užtikrinti, kad vartotojai lengvai galėtų prieiti prie kainos ir pasirinkimo galimybių 
informacijos – lengvą būdą keisti energijos tiekėją ir sisteminį priėjimą prie 
kiekvienos valstybės narės reguliuotojų bei teisę būti jų išklausytiems; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Pakeitimas 552
38 dalis

38. pažymi, jog svarbu, kad vartotojai lengvai galėtų prieiti prie kainos ir pasirinkimo 
galimybių informacijos ir galėtų lengvai keisti energijos tiekėją ir sisteminį priėjimą 
prie kiekvienos valstybės narės reguliuotojų; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Giles Chichester

Pakeitimas 553
38 dalis

38. prašo energijos reguliuotojus užtikrinti, kad vartotojai lengvai galėtų prieiti prie 
kainos ir pasirinkimo galimybių informacijos – lengvą būdą keisti energijos tiekėją ir 
sisteminį priėjimą prie kiekvienos valstybės narės reguliuotojų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 554
38 dalis 

38. ragina energijos reguliuotojus užtikrinti, kad vartotojai lengvai galėtų prieiti prie 
kainos ir pasirinkimo galimybių informacijos – lengvą būdą keisti energijos tiekėją ir 
sisteminį priėjimą prie kiekvienos valstybės narės reguliuotojų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Pakeitimas 555
38a dalis (nauja)

38a. palankiai vertina Visuotinio energijos efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
fondo iniciatyvą, kuri sudaro dalį bendro politinio įsipareigojimo remti plėtrą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 556
38a dalis (nauja)

38a. pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės, siekdamos skatinti fiskalinį skaidrumą, turi 
panaudoti diplomatinius, paramos ir prekybos ryšius su energiją tiekiančiomis 
šalimis. Komisija turėtų oficialiai paremti ir skatinti Skaidrumo iniciatyvą gavybos 
pramonės srityje ir parengti strategiją, skirtą SIGPS ir Bendros socialinės 
atsakomybės sistemos principams diegti visuose su trečiosiomis šalimis 
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sudaromuose susitarimuose, kuriuose turėtų būti remiamas tų šalių pilietinės 
visuomenės, kaip nepriklausomo iš energijos gaunamų biudžeto pajamų valdymo 
kontrolierės, vaidmuo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 557
38b dalis (nauja)

38b. prašo Komisijos paremti ir skatinti Skaidrumo iniciatyvą gavybos pramonės srityje ir 
parengti strategiją, skirtą SIGPS ir Bendros socialinės atsakomybės sistemos 
principams diegti visuose su trečiosiomis šalimis sudaromuose susitarimuose; ypač
šių susitarimų nuostatos turėtų remti pilietinės visuomenės, kaip nepriklausomo iš 
energijos gaunamų biudžeto pajamų valdymo kontrolierės, vaidmenį tose šalyse; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 558
38c dalis (nauja)

38c. mano, kad ES yra atsakinga už susijusių šalių kaimo vietovėms priimtų sprendimų 
energetikos sistemų decentralizavimo; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 559
38d dalis (nauja)

38d. palankiai vertina tai, kad Pasaulio bankas ir kiti regioninės plėtros bankai rengė 
Švarios energijos investicijų programą;  

Or. en
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Pakeitimą pateikė Glenys Kinnock

Pakeitimas 560
38e  dalis (nauja)

38e. siūlo ES prisiimti atsakomybę už atitinkamų šalių decentralizuotos energijos 
sprendimus, kurie buvo priimti kaimo vietovėms ir ambicingos programos dėl 
Afrikos atstatymo; 

Or. en


