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Pakeitimas 16
Mariela Velichkova Baeva

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies d punktas

(Komisijos siūlomas tekstas) Pakeitimas

d) metinę veiklos programą; d) priima metinę veiklos programą;

Or. en

Pakeitimas 17
Mariela Velichkova Baeva

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies e punktas

(Komisijos siūlomas tekstas) Pakeitimas

e) metinę ataskaitą; e) priima metinę ataskaitą;

Or. en

Pakeitimas 18
Mariela Velichkova Baeva

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies f punktas

(Komisijos siūlomas tekstas) Pakeitimas

f) kasmetinę elektros energijos gamybos 
pajėgumų pakankamumo vasaros ir žiemos 
mėnesiais prognozę.

f) priima kasmetinę elektros energijos 
gamybos pajėgumų pakankamumo vasaros 
ir žiemos mėnesiais prognozę.

Or. en
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Pakeitimas 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 1 dalis

(Komisijos siūlomas tekstas) Pakeitimas

1. Pasitarusi su agentūra Komisija gali 
paraginti Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklą per pagrįstą 
laikotarpį parengti 2c straipsnio 3 dalyje
išvardytoms sritims skirtas taisykles, jeigu 
Komisija mano, kad tokios taisyklės 
reikalingos veiksmingam rinkos veikimui 
užtikrinti.

1. Agentūros, kuri bus pasitarusi su 
atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis, patarimu Komisija parengia 
Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo strategines gaires, 
aprėpiančias 2c straipsnio 1 dalies c 
punkte ir 2c straipsnio 3 dalyje išvardytus 
klausimus, pagal kurias Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
parengs 2c straipsnio 1 dalies c punkte ir 
2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims 
skirtas taisykles.

Or. en

Pagrindimas.

Konkurencijos labui (siekiant užtikrinti nediskriminaciją, efektyvią konkurenciją ir 
veiksmingą bendros rinkos veikimą) agentūrai turėtų būti suteikta daugiau galios Europos 
elektros perdavimo sistemų operatorių tinklui reguliuoti. Siekdama šio tikslo, agentūra turėtų 
Komisijai oficialiai patarti prasidėjus reguliavimo procesui pateikdama strategines gaires, 
pagal kurias Europos elektros perdavimo sistemų operatorių tinklas galėtų parengti technines 
taisykles. Vykstant šiam procesui bus išvengta galimybės, kad perdavimo sistemų operatoriai 
reguliuotų save patys. Toks pats procesas turėtų būti taikomas 10 metų investavimo planui 
(2c straipsnio 1 dalies c punktas).

Pakeitimas 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 1a dalis (nauja)
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(Komisijos siūlomas tekstas) Pakeitimas

1a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas pagal 1 dalį parengia 
išsamias taisykles ir pateikia jas agentūrai 
tvirtinti. 

Or. en

Pagrindimas.

Konkurencijos labui (siekiant užtikrinti nediskriminaciją, efektyvią konkurenciją ir 
veiksmingą bendros rinkos veikimą) agentūrai turėtų būti suteikta daugiau galios Europos 
elektros perdavimo sistemų operatorių tinklui reguliuoti. Siekdama šio tikslo, agentūra turėtų 
Komisijai oficialiai patarti prasidėjus reguliavimo procesui pateikdama strategines gaires, 
pagal kurias Europos elektros perdavimo sistemų operatorių tinklas galėtų parengti technines 
taisykles. Vykstant šiam procesui bus išvengta galimybės, kad perdavimo sistemų operatoriai 
reguliuotų save patys. Toks pats procesas turėtų būti taikomas 10 metų investavimo planui 
(2c straipsnio 1 dalies c punktas).

Pakeitimas 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 1b dalis (nauja)

(Komisijos siūlomas tekstas) Pakeitimas

1b) Agentūra tikrina, ar Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
pateiktos taisyklės atitinka 1 dalyje 
nustatytas strategines gaires.  

Or. en

Pagrindimas.

Konkurencijos labui (siekiant užtikrinti nediskriminaciją, efektyvią konkurenciją ir 
veiksmingą bendros rinkos veikimą) agentūrai turėtų būti suteikta daugiau galios Europos 
elektros perdavimo sistemų operatorių tinklui reguliuoti. Siekdama šio tikslo, agentūra turėtų 
Komisijai oficialiai patarti prasidėjus reguliavimo procesui pateikdama strategines gaires, 
pagal kurias Europos elektros perdavimo sistemų operatorių tinklas galėtų parengti technines
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taisykles. Vykstant šiam procesui bus išvengta galimybės, kad perdavimo sistemų operatoriai 
reguliuotų save patys. Toks pats procesas turėtų būti taikomas 10 metų investavimo planui 
(2c straipsnio 1 dalies c punktas).

Pakeitimas 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 3a dalis (nauja)

(Komisijos siūlomas tekstas) Pakeitimas

3a) Agentūra prižiūri, kaip Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklas vykdo šias taisykles, ir apie bet 
kokius pažeidimus praneša Komisijai, 
kuri imasi reikiamų veiksmų, kad 
užtikrintų tinkamą vykdymą. 

Or. en

Pagrindimas.

Pagal siūlomą direktyvą Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklui suteikiama 
per daug galios. Minėtųjų taisyklių vykdymo priežiūra turi būti sąžininga ir objektyvi, siekiant 
užtikrinti nediskriminaciją, efektyvią konkurenciją ir veiksmingą rinkos veikimą. Todėl 
patiems perdavimo sistemos operatoriams patikėti priežiūros negalima – tai turėtų būti vienas 
iš agentūros uždavinių.   

Pakeitimas 23
Daniel Dăianu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2h straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

(Komisijos siūlomas tekstas) Pakeitimas

1. Siekdami prisidėti prie 2c straipsnio 1 
dalyje nurodytos veiklos, perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina, kad Europos 

1. Siekdami prisidėti prie 2c straipsnio 1 
dalyje nurodytos veiklos, perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina, kad Europos 
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elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinkle būtų bendradarbiaujama regioniniu 
lygiu. Pirmiausia, jie kas dvejus metus 
paskelbia regioninį investavimo planą ir 
juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl 
investavimo.

elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinkle būtų bendradarbiaujama regioniniu 
lygiu. Pirmiausia, jie pateikia informaciją 
apie savo plėtros planus ir kas dvejus 
metus paskelbia regioninį investavimo 
planą ir, iš anksto pritarus Energetikos 
reguliuotojų bendradarbiavimo agentūrai,
juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl 
investavimo.

Or. en

Pagrindimas.

Siekiant tinkamo tinklų atskyrimo, transporto sistemos operatoriai turėtų turėti galimybę 
priimti sprendimus dėl investavimo. Tam, kad energijos rinka būtų veiksminga, turėtų būti 
užtikrinta koordinacija Europos lygmeniu.

Pakeitimas 24
Daniel Dăianu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
5 straipsnio 4 dalis

(Komisijos siūlomas tekstas) Pakeitimas

4. Perdavimo sistemos operatoriai skelbia 
atitinkamus duomenis apie elektros 
energijos prognozuojamą ir tikrąją 
paklausą, elektros energijos gamybos 
pajėgumų ir apkrovai įtakos turinčių 
įrenginių prieinamumą ir tikrąjį jų 
naudojimą, apie elektros tinklo ir 
jungiamųjų linijų prieinamumą ir jų 
naudojimą bei apie rezervinių elektros 
energijos gamybos pajėgumų įsigijimą 
pasiūlos ir paklausos balansui užtikrinti ir 
rezervinę galią.

4. Perdavimo sistemos operatoriai skelbia 
atitinkamus duomenis apie elektros 
energijos prognozuojamą ir tikrąją 
paklausą, apie elektros tinklo ir jungiamųjų 
linijų prieinamumą ir tikrąjį jų naudojimą 
bei apie rezervinių elektros energijos 
gamybos pajėgumų įsigijimą pasiūlos ir 
paklausos balansui užtikrinti ir rezervinę 
galią. Atskiri duomenys, susiję su elektros 
energijos gamybos bendrovėmis ir 
apkrova, taip pat duomenys, susiję su 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo sistema, gali būti laikomi 
slaptai, jeigu tai būtina, siekiant apsaugoti 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektus. Tačiau šie duomenys neslepiami 
nuo Europos Parlamento, Tarybos, 
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Komisijos ir Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūros.  

Or. en

Pagrindimas.

Slaptumo priemonės yra iš tiesų pagrįstos saugos ir nacionalinio saugumo sumetimais. 
Tačiau ypač todėl, kad nacionaliniai tinklai itin tarpusavyje priklausomi ir jų sauga turi būti 
sustiprinta, svarbu, jog Europos lygmeniu būtų pateikiama tinkama informacija. Europos 
lygmeniu turi būti sukurtos tinkamos strategijos, kurios suteiktų galimybę veiksmingai užkirsti 
kelią krizėms.
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