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Pakeitimas 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Patirtis įgyvendinant Direktyvą 
2003/54/EB rodo, kokią naudą gali duoti 
elektros energijos vidaus rinka – didėja 
efektyvumas, mažėja kainos, didėja 
paslaugų standartai ir 
konkurencingumas. Vis dėlto lieka 
nemažų trūkumų ir galimybių tobulinti 
vidaus rinkos veikimą – pirmiausia reikia 
konkrečių nuostatų, kuriomis gamybos 
srityje būtų užtikrintos vienodos 
konkurencijos sąlygos, ypač įtraukiant 
visas trumpalaikes ir ilgalaikes sąnaudas 
aplinkosaugai, sumažinta dominavimo 
rinkoje ir grobuoniškos elgsenos tikimybė, 
užtikrinant nediskriminacinius perdavimo 
ir paskirstymo tarifus, kad į tinklą būtų 
galima patekti naudojantis tarifais, kurie 
paskelbti prieš jiems įsigaliojant, ir 
užtikrinant, kad būtų apsaugotos mažų ir 
pažeidžiamų klientų teisės, kad būtų 
atskleista informacija apie energijos 
šaltinius, iš kurių gaminama elektros 
energija, ir kad šie šaltiniai būtų 
nurodomi, įmanomais atvejais pateikiant 
informaciją apie jų poveikį aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinama svarbi Direktyvos 2003/54 2 konstatuojamoji dalis. Į kainą neįtraukus su elektros 
energijos gamyba susijusių aplinkosaugai skiriamų sąnaudų, rinka liks iškreipta.  Per 
prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą, aukcione parduodant leidimus, bandoma įtraukti 
išmetamo CO2 kiekio sąnaudas, todėl į tekstą turi būti įtraukta atitinkama iniciatyva, kurioje 
numatyta aplinkosaugai skiriamas sąnaudas įtraukti į energijos kainą. Komisija turėtų 
pradėti stebėti šį rinkos iškreipimą.
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Pakeitimas 90
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Bendras elektros energijos rinkos 
derinimas įvairiose šalyse sukelia 
nesuderintą poveikį kainai.

Or. en

Pagrindimas

Šalių, kuriose elektros energija brangi, paklausa mažina pasiūlą šalyse, kuriose elektros 
energija pigi, nes elektros energija eksportuojama, o mažesnė pasiūla didina vartotojų 
mokamą kainą. Būtent todėl derinimas turi ir neigiamą poveikį rinkoms ir į tai reikia 
atsižvelgti.

Pakeitimas 91
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
2b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Derinimo poveikis turi būti atidžiai 
ištirtas, nes nesuderinti nustatytų ribinių 
didmeninių kainų ir iš prekybos 
išmetamaisiais teršalais sistemos 
gaunamo hidroelektrinių bei atominių 
elektrinių pelno keliami padariniai.

Or. en

Pagrindimas

Kainos nustatymo modelis suderintoje Europos elektros energijos rinkoje lemia nepagrįstą 
hidroenergijos ir branduolinės energijos gamintojų, kuriems nereikia leidimų išmesti teršalus, 
pelną. Didmeninė elektros energijos mainų kaina šiuo metu grindžiama ribine kaina ir ją 
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lemia didžiausios gamybos sąnaudos, prie kurių pridedama leidimų išmesti teršalus kaina, net 
jeigu gamintojui šių leidimų nereikia. Kainų nustatymo modelis turi būti kuriama taip, kad 
elektros energijos mainų didmeninė kaina būtų nustatoma atsižvelgiant į skirtingas gamybos 
sąnaudas.

Pakeitimas 92
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tačiau Bendrija šiuo metu jokiai ES 
bendrovei negali užtikrinti teisės elektros 
energiją bet kurioje valstybėje narėje 
parduoti vienodomis sąlygomis, be 
diskriminacijos arba užtikrinti galimybės 
išvengti nepalankių aplinkybių. Visų pirma 
kol kas valstybėse narėse nėra užtikrinama 
nediskriminacinė prieiga prie energetikos 
tinklų ir jose nėra sukurta teisės aktais 
vykdoma vienodai veiksmingo lygio 
priežiūra.

(3) Tačiau Bendrija šiuo metu visoms 
visose valstybėse narėse veikiančioms 
bendrovėms negali užtikrinti teisės elektros 
energiją bet kurioje valstybėje narėje 
parduoti vienodomis sąlygomis, be 
diskriminacijos, arba užtikrinti galimybės 
išvengti nepalankių aplinkybių. Visų pirma 
kol kas valstybėse narėse nėra užtikrinama 
nediskriminacinė prieiga prie energetikos 
tinklų ir jose nėra sukurta teisės aktais 
vykdoma vienodai veiksmingo lygio 
priežiūra.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta formuluotė leidžia suprasti, kad Komisijos minimų konkurencijos 
problemų esama visose ES valstybėse narėse.

Pakeitimas 93
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Patikimas elektros energijos tiekimas 
gyvybiškai svarbus Europos visuomenės 
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raidai, siekiant įgyvendinti tvarią klimato 
kaitos politiką ir skatinti 
konkurencingumą vidaus rinkoje. Šiuo 
tikslu turėtų būti toliau plėtojami 
tarpvalstybiniai tinklų sujungimo mazgai, 
kad būtų užtikrinta visų šaltinių energijai 
pritaikyta įranga ir šios energijos tiekimas 
kuo mažesne kaina Europos Sąjungos 
vartotojams ir pramonei.

Or. en

Pakeitimas 94
 Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Siekiant Europoje naudoti 
atsinaujinančią energiją, elektrą 
gaminančių bei tiekiančių įmonių 
nuosavybę būtina atskirti nuo perdavimo 
sistemas turinčių įmonių nuosavybės.

Or. es

Pakeitimas 95
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Veikianti elektros energijos vidaus 
rinka turėtų skatinti gamintojus investuoti 
į naują energijos gamybą, o vartotojus –
skatinti tokios energijos vartojimąi. 
Būtina sąlyga – energijos tiekimo 
patikimumas.
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Or. en

Pakeitimas 96
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Kadangi atsinaujinantys energijos 
šaltiniai yra nuolatiniai, būtina Europos 
Sąjungos lygmeniu sukurti elektros 
energijos tinklų sujungimo mechanizmus, 
ypatingą dėmesį skiriant Sąjungos 
energijos rinkos požiūriu labiausiai 
izoliuotoms šalims ir regionams, kad 
valstybės narės turėtų reikiamas 
priemones iki 2020 m. pasiekti 20 proc. 
atsinaujinančios energijos naudojimo 
planinį rodiklį.

Or. <Original>{ES}es</Original>

Pagrindimas

Norint pasiekti 20 proc. atsinaujinančios energijos naudojimo planinį rodiklį, procentinę 
tinklų pajėgumų dalį būtina susieti su diegiamais atsinaujinančios energijos gamybos 
pajėgumais.

Pakeitimas 97
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
3c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Vidaus rinka turėtų didinti prekybą 
elektros energija ir jos srautą per sienas, 
kad turimi energijos gamybos pajėgumai 
būtų geriausiai panaudojami už 
mažiausią įmanomą kainą. Kartu tai 
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neturi tapti valstybių narių ir gamintojų 
pasiteisinimu, kodėl jie neinvestuoja į 
naują ir modernią elektros energijos 
gamybos technologiją. Valstybės narės, 
politiniais sprendimais arba teisės aktais 
nusprendusios mažinti savo CO2
neišmetančius energijos gamybos 
pajėgumus, turėtų pateikti tiek pat iš 
atsinaujinančių šaltinių gautos energijos 
ir paaiškinti, kaip jos tą tikslą pasieks.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti energijos pasiūlą itin svarbu, kad būtų skatinama investuoti į CO2 
neišmetančią energijos gamybą.

Pakeitimas 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2007 m. sausio 10 d. Komisijos 
komunikate „Europos energetikos politika“ 
pabrėžiama elektros energijos vidaus 
rinkos kūrimo užbaigimo ir vienodų 
galimybių visoms ES elektros energetikos 
bendrovėms užtikrinimo svarba. 
Komunikate dėl dujų ir elektros vidaus 
rinkos perspektyvos ir Galutinėje 
ataskaitoje dėl konkurencijos sektoriuje 
tyrimo buvo įrodyta, kad šiuo metu 
galiojančios taisyklės ir taikomos 
priemonės nesudaro reikiamos sistemos, 
leisiančios sukurti tinkamai veikiančią 
vidaus rinką.

(4) 2007 m. sausio 10 d. Komisijos 
komunikate „Europos energetikos politika“ 
pabrėžiama elektros energijos vidaus 
rinkos kūrimo užbaigimo ir vienodų 
galimybių visoms ES elektros energetikos 
bendrovėms užtikrinimo svarba. 
Komunikate dėl dujų ir elektros vidaus 
rinkos perspektyvos buvo įrodyta, kad šiuo 
metu galiojančios taisyklės ir taikomos 
priemonės nesudaro reikiamos sistemos, 
leisiančios sukurti tinkamai veikiančią 
vidaus rinką. Be to, Galutinėje ataskaitoje 
dėl konkurencijos sektoriuje tyrimo ir 
trečiajam energijos vidaus rinkos teisės 
aktų leidybos paketui paremti atliktame 
poveikio tyrime nepateikta įtikinamų 
įrodymų, kuriais remiantis būtų galima 
nustatyti geriausią ar vienintelį būdą 
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vidaus rinkai pagerinti.

Or. fr

Pagrindimas

Pateikus Galutinę ataskaitą dėl konkurencijos sektoriuje tyrimo ITRE komitetui, ji buvo labai 
kritikuojama, ypač todėl, kad jos statistinės sąsajos labai ginčytinos ir pateikta nemažai 
neišsamių ir nepatvirtintų duomenų. Joje pateikta dalinių pastabų, kaip tikrovėje veikia 
Europos elektros tinklai, todėl nebuvo įmanoma nustatyti vienintelio būdo elektros energijos 
vidaus rinkai pagerinti.

Pakeitimas 99
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekdamos užtikrinti konkurenciją, 
elektros energijos tiekimą mažiausia 
galima kaina ir kartu užtikrinti, kad 
rinkoje nedominuotų dideli subjektai, 
valstybės narės ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų sudaryti 
geresnes galimybes į sistemą patekti iš 
įvairių šaltinių gautą energiją
tiekiantiems naujiems užsienio 
subjektams ir pradėti naują energijos 
gamybą.

Or. en

Pagrindimas

Tai atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose yra dominuojančių subjektų, ir užtikrins 
sąžiningą galimybę patekti į rinką kitiems dalyviams.
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Pakeitimas <NumAm>100</NumAm>
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tinklų reikiamai neatskyrus nuo 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
veiklos, diskriminacijos nepavyktų 
pašalinti ne tik eksploatuojant tinklą, bet ir 
skatinant vertikalios integracijos
bendroves pakankamai investuoti į savo 
tinklus.

(5) Tinklų reikiamai neatskyrus nuo 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
veiklos, diskriminacijos nepavyktų 
pašalinti ne tik eksploatuojant tinklą, bet ir 
skatinant bendroves pakankamai investuoti 
į savo tinklus. Pagrindinė motyvacija 
investuoti yra operatoriaus gaunamas 
atlygis. Jeigu nacionalinė reguliavimo 
institucija nustatys mažą atlygį, tai lems 
mažesnes investicijas. Tačiau jeigu ji 
nustatys sąžiningą ir proporcingą atlygį, 
kuriuo bus užtikrinama, kad pajamos 
padengtų išlaidas ir ši investicija 
atsipirktų, investicijos automatiškai didės 
nepaisant to, ar tinklo operatorius 
priklauso integruotai grupei. Todėl 
pagrindiniai investicijas lemiantys 
veiksniai – kainų reguliavimas, 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
vaidmuo ir galios, kurias reikėtų įtvirtinti, 
kad būtų baigta kurti vidaus rinka ir kad 
ji būtų naudinga vartotojams.

Or. fr

Pagrindimas

Bendrovės nuosavybė nelemia investicijų, kurios įdedamos skaičiuojant atsipirkimo ir būsimo 
pelno tikimybę. Nuosavybės atskyrimas neišspręs visų monopolijų keliamos problemos –
rizikos, kad padėtis bus išnaudojama monopolijos pajamoms  padidinti. Ši rizika nepriklauso 
nuo nuosavybės struktūros ir nuo to, ar įmonė integruota vertikaliai.
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Pakeitimas 101
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Taikant galiojančias teisinio veiklos 
rūšių atskyrimo ir veiklos rūšių valdymo 
atskyrimo taisykles perdavimo sistemos 
operatorių veiklos rūšių veiksmingai 
išskirti nepavyko. 2007 m. kovo 8–9 d. 
Briuselyje vykusiame Europos Vadovų 
Tarybos susitikime Komisijos buvo 
paprašyta parengti teisės akto pasiūlymus, 
kuriais elektros energijos gamybos ir 
tiekimo veikla būtų veiksmingai atskirta 
nuo tinklo eksploatavimo veiklos.

(6) Taikant galiojančias teisinio veiklos 
rūšių atskyrimo ir veiklos rūšių valdymo 
atskyrimo taisykles perdavimo sistemos 
operatorių veiklos rūšių kiekvienoje 
valstybėje narėje veiksmingai išskirti dar 
nepavyko, iš dalies dėl to, kad 
nepakankamai įgyvendinami esami ES 
teisės aktai. 2007 m. kovo 8–9 d. 
Briuselyje vykusiame Europos Vadovų 
Tarybos susitikime Komisijos buvo 
paprašyta parengti teisės akto pasiūlymus, 
kuriais elektros energijos gamybos ir 
tiekimo veikla būtų veiksmingai atskirta 
nuo tinklo eksploatavimo veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paminėti, kad viena nepakankamo Europos energijos rinkų veikimo priežasčių –
nepakankamas dabartinių taisyklių įgyvendinimas, kuris buvo pabrėžtas ir 2007 m. sausio 
10 d. Sektoriaus tyrimo ataskaitos 151–153 ir 478 dalyse.

Pakeitimas 102
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Taikant galiojančias teisinio veiklos 
rūšių atskyrimo ir veiklos rūšių valdymo 
atskyrimo taisykles perdavimo sistemos 
operatorių veiklos rūšių veiksmingai 
išskirti nepavyko. 2007 m. kovo 8–9 d. 
Briuselyje vykusiame Europos Vadovų 

(6) Taikant galiojančias teisinio veiklos 
rūšių atskyrimo ir veiklos rūšių valdymo 
atskyrimo taisykles perdavimo sistemos 
operatorių veiklos rūšių kiekvienoje 
valstybėje narėje veiksmingai išskirti dar 
nepavyko, iš dalies dėl to, kad 
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Tarybos susitikime Komisijos buvo 
paprašyta parengti teisės akto pasiūlymus, 
kuriais elektros energijos gamybos ir 
tiekimo veikla būtų veiksmingai atskirta 
nuo tinklo eksploatavimo veiklos. 

nepakankamai įgyvendinami esami ES 
teisės aktai. 2007 m. kovo 8–9 d. 
Briuselyje vykusiame Europos Vadovų 
Tarybos susitikime Komisijos buvo 
paprašyta parengti teisės akto pasiūlymus, 
kuriais elektros energijos gamybos ir 
tiekimo veikla būtų veiksmingai atskirta 
nuo tinklo eksploatavimo veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paminėti, kad viena nepakankamo Europos energijos rinkų veikimo priežasčių –
nepakankamas dabartinių taisyklių įgyvendinimas, kuris buvo pabrėžtas ir 2007 m. sausio 
10 d. Sektoriaus tyrimo ataskaitos 151–153 ir 478 dalyse.

Pakeitimas 103
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Pateiktame poveikio vertinime 
nebuvo galutinai įrodyta, kad 
diskriminacija dėl prieigos, investicijų 
suma ar kainų lygis susiję su nuosavybės 
struktūra. Empyriniai duomenys kur kas 
labiau rodo, kad visi šie veiksniai susiję su 
veiksmingu reguliavimu. 

Or. de

Pagrindimas

Šių pasiūlymų pagrindas – pateiktame poveikio vertinime išdėstyti empyriniai duomenys. 
Atidžiau išnagrinėjus poveikio vertinimo turinį ir bendrąsias aplinkybes, lieka abejonių, ar 
siūlomi veiksmai tinkami šio priemonių paketo tikslams pasiekti.
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Pakeitimas 104
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Veiksmingą veiklos rūšių atskyrimą 
įmanoma įgyvendinti tik pašalinus 
vertikalios integracijos bendrovėms 
būdingą siekį diskriminuoti konkurentus 
nesuteikiant jiems prieigos prie tinklų ir 
diskriminuojant juos investicijų atžvilgiu. 
Be jokios abejonės, nuosavybės 
atskyrimas, t. y. tinklo savininko 
paskyrimas tinklo operatoriumi, neturinčiu 
jokių su elektros energijos gamyba ir jos 
tiekimu susijusių interesų –
veiksmingiausias ir patikimiausias būdas
šalinti interesų konfliktą ir užtikrinti 
tiekimo saugumą. Dėl šios priežasties
Europos Parlamentas 2007 m. liepos 10 d. 
priimtoje rezoliucijoje dėl elektros 
energijos vidaus rinkos ir gamtinių dujų 
vidaus rinkos nurodė, kad nuosavybės 
atskyrimas perdavimo lygiu yra 
veiksmingiausias būdas nediskriminuojant 
skatinti investicijas į infrastruktūrą, 
naujiems rinkos dalyviams užtikrinti 
sąžiningą prieigą prie elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistemos ir 
rinkos skaidrumą. Dėl to valstybėms 
narėms turėtų būti taikomas reikalavimas 
užtikrinti, kad tas pats asmuo arba 
asmenys neturėtų teisės kontroliuoti 
elektros energijos gamybos arba jos 
tiekimo įmonės, įskaitant galimybę 
naudotis mažumos veto teise, kai 
priimami strateginės svarbos sprendimai, 
pvz., dėl investavimo, ir kartu valdyti 
kokią nors perdavimo sistemos 
operatoriaus ar perdavimo sistemos turto 
dalį arba naudotis kokiomis nors teisėmis 
sistemos operatoriaus ar perdavimo 
sistemos atžvilgiu. Priešingai, atliekant 

(7) Veiksmingą veiklos rūšių atskyrimą 
įmanoma įgyvendinti tik pašalinus 
vertikalios integracijos bendrovėms 
būdingą siekį diskriminuoti konkurentus 
nesuteikiant jiems prieigos prie tinklų ir 
diskriminuojant juos investicijų atžvilgiu. 
Nuosavybės atskyrimą, t. y. tinklo 
savininko paskyrimą tinklo operatoriumi, 
neturinčiu jokių su elektros energijos 
gamyba ir jos tiekimu susijusių interesų, 
Komisija laiko veiksmingu ir patikimu 
būdu šalinti interesų konfliktą ir užtikrinti 
tiekimo saugumą. Europos Parlamentas 
2007 m. liepos 10 d. priimtoje rezoliucijoje 
dėl elektros energijos vidaus rinkos ir 
gamtinių dujų vidaus rinkos nurodė, kad 
nuosavybės atskyrimas perdavimo lygiu 
yra veiksmingas būdas nediskriminuojant 
skatinti investicijas į infrastruktūrą, 
naujiems rinkos dalyviams užtikrinti 
sąžiningą prieigą prie elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistemos ir 
rinkos skaidrumą.  Bendrija pagal 
kompetenciją negali nusavinti įmonių ir 
gamybos priemonių bei turi laikytis 
pagrindinės nuosavybės teisės, todėl 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
taikyti ne tokias atgrasias ir keliančias 
sunkumų priemones interesų konfliktams 
spręsti ir investicijoms užtikrinti. Be to, tik 
tokiomis alternatyvomis galima užtikrinti, 
kad valstybinės ir privačios įmonės turėtų 
vienodas sąlygas -  tai vienas iš 
pagrindinių Bendrijos teisės principų.
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perdavimo sistemos operatoriaus priežiūrą 
turėtų būti užkertamas kelias operatoriui 
įsigyti kokią nors elektros energijos 
tiekimo įmonės turto dalį arba tam 
operatoriui minėtos įmonės atžvilgiu 
naudotis kokiomis nors teisėmis. 

Or. en

Pagrindimas

Nors nuosavybės atskyrimas gali būti laikomas veiksmingu būdu spręsti susijusių įmonių 
interesų konfliktą, nė vienam nuosavybės atskyrimo šalininkui dar nepavyko įrodyti, kad 
Europos energijos rinkoms būdingas konkurencijos problemas galima išspręsti vien atskyrus 
perdavimo sistemos operatorių nuosavybę. Be to, nuosavybės atskyrimas kelia didelį 
susirūpinimą dėl Bendrijos kompetencijos ir prieštarauja Bendrijos teisėje užtikrintai 
nuosavybės garantijai.

Pakeitimas 105
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Veiksmingą veiklos rūšių atskyrimą 
įmanoma įgyvendinti tik pašalinus 
vertikalios integracijos bendrovėms 
būdingą siekį diskriminuoti konkurentus 
nesuteikiant jiems prieigos prie tinklų ir 
diskriminuojant juos investicijų atžvilgiu. 
Be jokios abejonės, nuosavybės 
atskyrimas, t. y. tinklo savininko 
paskyrimas tinklo operatoriumi, neturinčiu 
jokių su elektros energijos gamyba ir jos 
tiekimu susijusių interesų –
veiksmingiausias ir patikimiausias būdas
šalinti interesų konfliktą ir užtikrinti 
tiekimo saugumą. Dėl šios priežasties
Europos Parlamentas 2007 m. liepos 10 d. 
priimtoje rezoliucijoje dėl elektros 
energijos vidaus rinkos ir gamtinių dujų 
vidaus rinkos nurodė, kad nuosavybės 
atskyrimas perdavimo lygiu yra 

(7) Veiksmingą veiklos rūšių atskyrimą 
įmanoma įgyvendinti tik pašalinus 
vertikalios integracijos bendrovėms 
būdingą siekį diskriminuoti konkurentus 
nesuteikiant jiems prieigos prie tinklų ir 
diskriminuojant juos investicijų atžvilgiu. 
Nuosavybės atskyrimą, t. y. tinklo 
savininko paskyrimą tinklo operatoriumi, 
neturinčiu jokių su elektros energijos 
gamyba ir jos tiekimu susijusių interesų, 
Komisija laiko veiksmingu ir patikimu 
būdu šalinti interesų konfliktą ir užtikrinti 
tiekimo saugumą. Europos Parlamentas 
2007 m. liepos 10 d. priimtoje rezoliucijoje 
dėl elektros energijos vidaus rinkos ir 
gamtinių dujų vidaus rinkos nurodė, kad 
nuosavybės atskyrimas perdavimo lygiu 
yra veiksmingiausias būdas 
nediskriminuojant skatinti investicijas į 
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veiksmingiausias būdas nediskriminuojant 
skatinti investicijas į infrastruktūrą, 
naujiems rinkos dalyviams užtikrinti 
sąžiningą prieigą prie elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistemos ir 
rinkos skaidrumą. Dėl to valstybėms 
narėms turėtų būti taikomas reikalavimas 
užtikrinti, kad tas pats asmuo arba 
asmenys neturėtų teisės kontroliuoti 
elektros energijos gamybos arba jos 
tiekimo įmonės, įskaitant galimybę 
naudotis mažumos veto teise, kai 
priimami strateginės svarbos sprendimai, 
pvz., dėl investavimo, ir kartu valdyti 
kokią nors perdavimo sistemos 
operatoriaus ar perdavimo sistemos turto 
dalį arba naudotis kokiomis nors teisėmis 
sistemos operatoriaus ar perdavimo 
sistemos atžvilgiu. Priešingai, atliekant 
perdavimo sistemos operatoriaus priežiūrą 
turėtų būti užkertamas kelias operatoriui 
įsigyti kokią nors elektros energijos 
tiekimo įmonės turto dalį arba tam 
operatoriui minėtos įmonės atžvilgiu
naudotis kokiomis nors teisėmis.

infrastruktūrą, naujiems rinkos dalyviams 
užtikrinti sąžiningą prieigą prie elektros 
energijos perdavimo ir paskirstymo 
sistemos ir rinkos skaidrumą, tačiau 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
taikyti ne tokias atgrasias priemones 
interesų konfliktams spręsti ir 
investicijoms tam tikromis sąlygomis 
užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Nors nuosavybės atskyrimas gali būti laikomas veiksmingu būdu spręsti susijusių įmonių 
interesų konfliktą, nė vienam nuosavybės atskyrimo šalininkui dar nepavyko įrodyti, kad 
Europos energijos rinkoms būdingas konkurencijos problemas galima išspręsti vien atskyrus 
perdavimo sistemos operatorių nuosavybę.

Pakeitimas 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Veiksmingą veiklos rūšių atskyrimą (7) Veiksmingą veiklos rūšių atskyrimą 
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įmanoma įgyvendinti tik pašalinus 
vertikalios integracijos bendrovėms 
būdingą siekį diskriminuoti konkurentus 
nesuteikiant jiems prieigos prie tinklų ir 
diskriminuojant juos investicijų atžvilgiu. 
Be jokios abejonės, nuosavybės 
atskyrimas, t. y. tinklo savininko 
paskyrimas tinklo operatoriumi, neturinčiu 
jokių su elektros energijos gamyba ir jos 
tiekimu susijusių interesų –
veiksmingiausias ir patikimiausias būdas
šalinti interesų konfliktą ir užtikrinti 
tiekimo saugumą. Dėl šios priežasties
Europos Parlamentas 2007 m. liepos 10 d. 
priimtoje rezoliucijoje dėl elektros 
energijos vidaus rinkos ir gamtinių dujų 
vidaus rinkos nurodė, kad nuosavybės 
atskyrimas perdavimo lygiu yra 
veiksmingiausias būdas nediskriminuojant 
skatinti investicijas į infrastruktūrą, 
naujiems rinkos dalyviams užtikrinti 
sąžiningą prieigą prie elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistemos ir 
rinkos skaidrumą. Dėl to valstybėms 
narėms turėtų būti taikomas reikalavimas 
užtikrinti, kad tas pats asmuo arba 
asmenys neturėtų teisės kontroliuoti 
elektros energijos gamybos arba jos 
tiekimo įmonės, įskaitant galimybę 
naudotis mažumos veto teise, kai 
priimami strateginės svarbos sprendimai, 
pvz., dėl investavimo, ir kartu valdyti 
kokią nors perdavimo sistemos 
operatoriaus ar perdavimo sistemos turto 
dalį arba naudotis kokiomis nors teisėmis 
sistemos operatoriaus ar perdavimo 
sistemos atžvilgiu. Priešingai, atliekant 
perdavimo sistemos operatoriaus priežiūrą 
turėtų būti užkertamas kelias operatoriui 
įsigyti kokią nors elektros energijos 
tiekimo įmonės turto dalį arba tam 
operatoriui minėtos įmonės atžvilgiu 
naudotis kokiomis nors teisėmis.

įmanoma įgyvendinti pašalinus vertikalios 
integracijos bendrovėms būdingą siekį 
diskriminuoti konkurentus nesuteikiant 
jiems prieigos prie tinklų ir diskriminuojant 
juos investicijų atžvilgiu. Nuosavybės 
atskyrimas, t. y. tinklo savininko 
paskyrimas tinklo operatoriumi, neturinčiu 
jokių su elektros energijos gamyba ir jos 
tiekimu susijusių interesų – vienas iš būdų
šalinti interesų konfliktą. Europos 
Parlamentas 2007 m. liepos 10 d. priimtoje 
rezoliucijoje dėl elektros energijos vidaus 
rinkos ir gamtinių dujų vidaus rinkos 
nurodė, kad nuosavybės atskyrimas 
perdavimo lygiu yra veiksmingiausias 
būdas nediskriminuojant skatinti 
investicijas į infrastruktūrą, naujiems 
rinkos dalyviams užtikrinti sąžiningą 
prieigą prie elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo sistemos ir rinkos skaidrumą.

Or. fr
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Pagrindimas

Nuosavybės atskyrimas – vienas iš Komisijos pateiktų būdų vertikalios integracijos 
bendrovėms būdingam interesų konfliktui pašalinti. Tai  ne vienintelė priemonė šiam tikslui 
pasiekti. Turėtų būti palikta galimybė pasirinkti ją arba kitas direktyvoje išdėstytas 
priemones. Nėra įtikinamų įrodymų, kad atskyrus nuosavybę galima užtikrinti tiekimo 
patikimumą. Poveikio vertinime šių įrodymų nepateikta.

Pakeitimas 107
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Bet kurioje įgyvendintinoje sistemoje 
turėtų būti išspręstas gamintojų ir 
perdavimo sistemos operatorių interesų 
konfliktas, kad būtų įdėtos  reikiamos 
investicijos ir veiksmingomis bei 
skaidriomis teisinėmis sąlygomis 
užtikrintas naujų rinkos dalyvių atėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Bet kuri įvedama sistema turi būti veiksminga, skaidri ir kartu užtikrinama, kad būtų įdėtos  
reikiamos investicijos.

Pakeitimas 108
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Dėl to, kad išskiriant nuosavybę tam 
tikrais atvejais įmones privaloma 
pertvarkyti struktūriškai, valstybėms 
narėms turėtų būti skiriama papildomo 

(8) Dėl to, kad išskiriant nuosavybę tam 
tikrais atvejais įmones privaloma 
pertvarkyti struktūriškai, nuosavybės 
atskyrimą įgyvendinti nusprendusioms 
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laiko minėtoms nuostatas įgyvendinti.
Atsižvelgiant į vertikaliuosius saitus, 
siejančius elektros energijos ir gamtinių 
dujų sektorius, veiklos rūšių atskyrimo 
nuostatos turėtų būti taikomos šiuose 
abiejuose sektoriuose.

valstybėms narėms turėtų būti skiriama 
papildomo laiko minėtoms nuostatas 
įgyvendinti. Atsižvelgiant į vertikaliuosius 
saitus, siejančius elektros energijos ir 
gamtinių dujų sektorius, veiklos rūšių 
atskyrimo nuostatos turėtų būti taikomos 
šiuose abiejuose sektoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Naujojoje formuluotėje atsižvelgiama į tai, kad nuosavybės atskyrimas – tik viena iš 
galimybių.

Pakeitimas 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Pageidaujančios valstybės narės gali 
taikyti šios direktyvos nuostatas dėl 
veiksmingo ir našaus perdavimo sistemų 
ir perdavimo sistemos operatorių 
atskyrimo. Šis atskyrimas veiksmingas, 
nes padeda užtikrinti perdavimo sistemos 
operatorių nepriklausomybę. Jis našus, 
nes juo sukuriama tinkamesnė teisinė 
sąžiningos konkurencijos, pakankamų 
investicijų, įsiliejimo į rinką naujų dalyvių 
ir elektros energijos rinkų integracijos 
užtikrinimo sistema. Jis grindžiamas 
organizacinėmis priemonėmis, perdavimo 
sistemos operatorių valdymo priemonėmis 
ir su investicijomis, naujų gamybos 
pajėgumų prijungimu prie tinklo ir 
regioninio bendradarbiavimo pagrindu 
įgyvendinama rinkos integracija 
susijusiomis priemonėmis. Jis atitinka
2007 m. kovo 8–9 d. Briuselyje vykusiame 
Europos Vadovų Tarybos susitikime 
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priimtus  reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Veiksmingas ir našus perdavimo sistemų ir perdavimo sistemos operatorių atskyrimas 
įvairiomis nacionalines konstitucijas, proporcingumo ir laisvo kapitalo judėjimo principus 
atitinkančiomis priemonėmis padeda užtikrinti perdavimo sistemos operatorių 
nepriklausomumą. Taikomas kartu su investicijas ir rinkos integraciją skatinančiomis 
priemonėmis, jis yra bendras atsakas, kuris turi būti įtvirtintas šioje direktyvoje.

Pakeitimas 110
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Paskyrus elektros energijos gamybos 
ir jos tiekimo interesų neturinčius 
nepriklausomus sistemos operatorius, 
vertikalios integracijos bendrovėms būtų 
sudaryta galimybė išlaikyti tinklo įrangos 
nuosavybę, tačiau kartu turėtų būti 
užtikrintas veiksmingas interesų 
atskyrimas, jeigu nepriklausomas 
sistemos operatorius atliks visas tinklo 
operatoriaus funkcijas ir bus įdiegta 
išsami reguliavimo ir išplėtota teisės 
aktais nustatyta priežiūros tvarka.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių perdavimo tinklų nuosavybės atskyrimas – tik viena iš galimybių užtikrinti 
nacionalinių perdavimo tinklų administratorių nepriklausomybę ir padidinti skaidrumą. Tai 
leistų nacionalinių perdavimo tinklų administratoriams veiksmingiau skatinti rinką. 
Nepriklausomo sistemos operatoriaus atveju nacionalinių perdavimo tinklų nuosavybė ir 
komercinė veikla lieka tose pačiose rankose. Nors nacionalinė perdavimo veikla griežtai 
reguliuojama, atsiranda daugybė taisyklių.
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Pakeitimas 111
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Paskyrus elektros energijos gamybos 
ir jos tiekimo interesų neturinčius 
nepriklausomus sistemos operatorius, 
vertikalios integracijos bendrovėms būtų 
sudaryta galimybė išlaikyti tinklo įrangos 
nuosavybę, tačiau kartu turėtų būti 
užtikrintas veiksmingas interesų 
atskyrimas, jeigu nepriklausomas sistemos 
operatorius atliks visas tinklo operatoriaus 
funkcijas ir bus įdiegta išsami reguliavimo 
ir išplėtota teisės aktais nustatyta priežiūros 
tvarka.

(10) Paskyrus elektros energijos gamybos 
ir jos tiekimo interesų neturinčius 
nepriklausomus sistemos operatorius, 
vertikalios integracijos bendrovėms būtų 
sudaryta galimybė išlaikyti tinklo įrangos 
nuosavybę, tačiau kartu turėtų būti 
užtikrintas veiksmingas interesų 
atskyrimas, jeigu nepriklausomas sistemos 
operatorius atliks visas tinklo operatoriaus 
funkcijas arba bus atitinkamai 
įgyvendintas veiksmingas ir našus 
atskyrimas ir bus įdiegta išsami 
reguliavimo ir išplėtota teisės aktais 
nustatyta priežiūros tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Šiose konstatuojamosiose dalyse turėtų būti pabrėžiama, kad perdavimo sistemos 
savininkams, kurių nuosavybė neatskirta, turėtų būti suteikta teisė pasirinkti nepriklausomo 
sistemos operatoriaus arba veiksmingo ir našaus atskyrimo modelį.

Pakeitimas 112
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Paskyrus elektros energijos gamybos 
ir jos tiekimo interesų neturinčius 
nepriklausomus sistemos operatorius, 
vertikalios integracijos bendrovėms būtų 
sudaryta galimybė išlaikyti tinklo įrangos 
nuosavybę, tačiau kartu turėtų būti 

(10) Paskyrus elektros energijos gamybos 
ir jos tiekimo interesų neturinčius 
nepriklausomus sistemos operatorius, 
vertikalios integracijos bendrovėms būtų 
sudaryta galimybė išlaikyti tinklo įrangos 
nuosavybę, tačiau kartu turėtų būti 
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užtikrintas veiksmingas interesų 
atskyrimas, jeigu nepriklausomas sistemos 
operatorius atliks visas tinklo operatoriaus 
funkcijas ir bus įdiegta išsami reguliavimo 
ir išplėtota teisės aktais nustatyta priežiūros 
tvarka.

užtikrintas veiksmingas interesų 
atskyrimas, jeigu nepriklausomas sistemos 
operatorius atliks visas tinklo operatoriaus 
funkcijas arba bus atitinkamai 
įgyvendintas veiksmingas ir našus 
atskyrimas ir bus įdiegta išsami 
reguliavimo ir išplėtota teisės aktais 
nustatyta priežiūros tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Šiose konstatuojamosiose dalyse turėtų būti pabrėžiama, kad perdavimo sistemos 
savininkams, kurių nuosavybė neatskirta, turėtų būti suteikta teisė pasirinkti nepriklausomo 
sistemos operatoriaus arba veiksmingo ir našaus atskyrimo modelį.

Pakeitimas 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Jeigu laikomasi nuostatų dėl 
veiksmingo ir našaus atskyrimo, jeigu 
tinklą administruojanti įmonė atlieka 
visas tinklo operatoriaus funkcijas ir jeigu
užtikrinamas išsamus reglamentavimas ir 
įdiegiama veiksminga  administracinės 
kontrolės sistema, vertikalios integracijos 
įmonės gali likti savo tinklo 
infrastruktūros savininkės ir užtikrinti 
veiksmingą interesų atskyrimą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su iš dalies pakeista 8 straipsnio 1 dalimi.
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Pakeitimas 114
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis, t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą arba, jeigu 
įmanoma taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą, paskirti elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo interesų 
neturinčius sistemos operatorius. 
Galutinis nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimų veiksmingumas 
turi būti įvertintas pagal specialias 
papildomas taisykles. Siekiant, kad būtų 
atsižvelgta į visus vertikalios integracijos 
bendrovių akcininkų interesus, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikiama 
galimybė rinktis nuosavybės atskyrimą, 
t. y. tiesiogiai išparduodant aktyvus ar 
integruotosios bendrovės akcijas 
padalijant paskirstymo tinklų bendrovei, 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėms, jeigu būtų laikomasi 
nuosavybės atskyrimo reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių perdavimo tinklų nuosavybės atskyrimas – tik viena iš galimybių užtikrinti 
nacionalinių perdavimo tinklų administratorių nepriklausomybę ir padidinti skaidrumą. Tai 
leistų nacionalinių perdavimo tinklų administratoriams veiksmingiau skatinti rinką. 
Nepriklausomo sistemos operatoriaus atveju nacionalinių perdavimo tinklų nuosavybė ir 
komercinė veikla lieka tose pačiose rankose. Nors nacionalinė perdavimo veikla griežtai 
reguliuojama, atsiranda daugybė taisyklių.
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Pakeitimas 115
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis , t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą arba, jeigu 
įmanoma taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą, paskirti elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo interesų 
neturinčius sistemos operatorius. 
Galutinis nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimų veiksmingumas 
turi būti įvertintas pagal specialias 
papildomas taisykles. Siekiant, kad būtų 
atsižvelgta į visus vertikalios integracijos 
bendrovių akcininkų interesus, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikiama 
galimybė rinktis nuosavybės atskyrimą, 
t. y. tiesiogiai išparduodant aktyvus ar 
integruotosios bendrovės akcijas 
padalijant paskirstymo tinklų bendrovei, 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėms, jeigu būtų laikomasi 
nuosavybės atskyrimo reikalavimų.

Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis įvairius 
variantus.

Or. de

Pakeitimas 116
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 

Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
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būti suteikiama galimybė rinktis , t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą arba, jeigu 
įmanoma taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą, paskirti elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo interesų 
neturinčius sistemos operatorius. 
Galutinis nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimų veiksmingumas 
turi būti įvertintas pagal specialias 
papildomas taisykles. Siekiant, kad būtų 
atsižvelgta į visus vertikalios integracijos 
bendrovių akcininkų interesus,
valstybėms narėms turėtų būti suteikiama 
galimybė rinktis nuosavybės atskyrimą, 
t. y. tiesiogiai išparduodant aktyvus ar 
integruotosios bendrovės akcijas 
padalijant paskirstymo tinklų bendrovei, 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėms, jeigu būtų laikomasi 
nuosavybės atskyrimo reikalavimų.

būti suteikiama galimybė rinktis įvairius 
variantus.

Or. de

Pagrindimas

Vadovaujantis subsidiarumo principu,  valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė nuspręsti, 
kaip pasiekti pasiūlymuose išdėstytus tikslus.

Pakeitimas 117
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis, t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą arba, jeigu 
įmanoma taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą, paskirti elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo interesų 
neturinčius sistemos operatorius.

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis vieną iš 
trijų galimybių: nuosavybės atskyrimą, 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
sukūrimą arba veiksmingą ir našų 
atskyrimą.



AM\713546LT.doc 25/111 PE404.393v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Galutinis nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimų veiksmingumas 
turi būti įvertintas pagal specialias 
papildomas taisykles. Siekiant, kad būtų 
atsižvelgta į visus vertikalios integracijos 
bendrovių akcininkų interesus, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikiama 
galimybė rinktis nuosavybės atskyrimą, 
t. y. tiesiogiai išparduodant aktyvus ar 
integruotosios bendrovės akcijas 
padalijant paskirstymo tinklų bendrovei, 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėms, jeigu būtų laikomasi 
nuosavybės atskyrimo reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė pasirinkti tris perdavimo tinklo atskyrimo 
variantus: nuosavybės atskyrimą, nepriklausomo sistemos operatoriaus modelį arba 
veiksmingą ir našų atskyrimą. Visi trys variantai vienodai tinka skaidriai  prieigai prie 
sistemos užtikrinti, interesų konfliktams integruotoje įmonėje išspręsti ir investicijoms į tinklą 
skatinti.

Pakeitimas 118
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis, t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą arba, jeigu 
įmanoma taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą, paskirti elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo interesų neturinčius 
sistemos operatorius. Galutinis 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
sprendimų veiksmingumas turi būti 
įvertintas pagal specialias papildomas 

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis arba jeigu valstybė narė 
mano, kad tai tikslinga siekiant užtikrinti 
veiksmingo Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
veikimo sąlygas arba sukurti viešą 
nacionalinį perdavimo sistemos 
operatorių, valstybėms narėms turi būti 
suteikta galimybė pasirinkti arba 
nuosavybės atskyrimą, arba, taikant 
nukrypti leidžiančią nuostatą, įkurti nuo 
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taisykles. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 
visus vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikiama galimybė rinktis 
nuosavybės atskyrimą, t. y. tiesiogiai 
išparduodant aktyvus ar integruotosios 
bendrovės akcijas padalijant paskirstymo 
tinklų bendrovei, elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo įmonėms, jeigu 
būtų laikomasi nuosavybės atskyrimo 
reikalavimų.

tiekėjų ir gamintojų interesų 
nepriklausomus sistemos operatorius, o 
kad nepriklausomo sistemos operatoriaus 
modelis veiktų visiškai sklandžiai, jį reikia 
įtvirtinti tam tikromis papildomomis 
taisyklėmis. Siekiant, kad būtų atsižvelgta 
į visus vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
suteikiama galimybė rinktis nuosavybės 
atskyrimą, t. y. tiesiogiai išparduodant 
aktyvus ar integruotosios bendrovės 
akcijas padalijant paskirstymo tinklų 
bendrovei, elektros energijos gamybos ir 
jos tiekimo įmonėms, jeigu būtų laikomasi 
nuosavybės atskyrimo reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Abu variantai – nuosavybės atskyrimas ir nepriklausomas sistemos operatorius – turėtų būti 
vienodo statuso. Įsigaliojant šiai direktyvai, valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 
pasirinkti vieną iš šių galimybių, nepaisant to, kokia tuo metu jų teritorinės rinkos struktūra.

Pakeitimas 119
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis, t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą arba, jeigu 
įmanoma taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą, paskirti elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo interesų neturinčius 
sistemos operatorius. Galutinis 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
sprendimų veiksmingumas turi būti 
įvertintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis, t. y. arba 
taikyti nuosavybės atskyrimą, arba paskirti 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
interesų neturinčius sistemos operatorius, 
arba įgyvendinti veiksmingą ir našų 
atskyrimą, kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas perdavimo sistemos 
operatoriaus atskyrimas nepažeidžiant 
tinklo nuosavybės teisių ir nepriverčiant 
parduoti nei energijos perdavimo, nei jos 
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visus vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikiama galimybė rinktis 
nuosavybės atskyrimą, t. y. tiesiogiai 
išparduodant aktyvus ar integruotosios 
bendrovės akcijas padalijant paskirstymo 
tinklų bendrovei, elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo įmonėms, jeigu 
būtų laikomasi nuosavybės atskyrimo 
reikalavimų.

gamybos sistemos. Galutinis 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
sprendimų veiksmingumas turi būti 
įvertintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 
visus vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikiama galimybė rinktis 
nuosavybės atskyrimą, t. y. tiesiogiai 
išparduodant aktyvus ar integruotosios 
bendrovės akcijas padalijant paskirstymo 
tinklų bendrovei, elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo įmonėms, jeigu 
būtų laikomasi nuosavybės atskyrimo 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiamas veiksmingas ir našus atskyrimas - trečioji alternatyva nuosavybės 
atskyrimo ir nepriklausomo sistemos operatoriaus koncepcijoms.

Pakeitimas 120
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis, t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą arba, jeigu 
įmanoma taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą, paskirti elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo interesų 
neturinčius sistemos operatorius.
Galutinis nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimų veiksmingumas 
turi būti įvertintas pagal specialias 
papildomas taisykles. Siekiant, kad būtų 
atsižvelgta į visus vertikalios integracijos 

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis vieną iš 
trijų galimybių: nuosavybės atskyrimą, 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
sukūrimą arba veiksmingą ir našų 
atskyrimą. Galutinis nepriklausomo 
sistemos operatoriaus sprendimo, taip pat 
veiksmingo ir našaus atskyrimo 
koncepcijos veiksmingumas turi būti 
užtikrintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 
visus vertikalios integracijos bendrovių 
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bendrovių akcininkų interesus, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis nuosavybės atskyrimą, t. y. 
tiesiogiai išparduodant aktyvus ar 
integruotosios bendrovės akcijas padalijant 
paskirstymo tinklų bendrovei, elektros 
energijos gamybos ir jos tiekimo įmonėms, 
jeigu būtų laikomasi nuosavybės atskyrimo 
reikalavimų.

akcininkų interesus, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikiama galimybė rinktis 
nuosavybės atskyrimą, t. y. tiesiogiai 
išparduodant aktyvus ar integruotosios 
bendrovės akcijas padalijant paskirstymo 
tinklų bendrovei, elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo įmonėms, jeigu 
būtų laikomasi nuosavybės atskyrimo 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Šiose konstatuojamosiose dalyse turėtų būti pabrėžiama, kad perdavimo sistemos 
savininkams, kurių nuosavybė neatskirta, turėtų būti suteikta teisė pasirinkti nepriklausomo 
sistemos operatoriaus arba veiksmingo ir našaus atskyrimo modelį.

Pakeitimas 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis, t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą arba, jeigu 
įmanoma taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą, paskirti elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo interesų neturinčius 
sistemos operatorius. Galutinis 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
sprendimų veiksmingumas turi būti 
įvertintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 
visus vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikiama galimybė rinktis 
nuosavybės atskyrimą, t. y. tiesiogiai 
išparduodant aktyvus ar integruotosios 

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis, t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą, įgyvendinti 
veiksmingo ir našaus perdavimo sistemų 
ir perdavimo sistemos operatorių 
atskyrimo koncepciją arba paskirti 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
interesų neturinčius sistemos operatorius. 
Galutinis nepriklausomo sistemos 
operatoriaus sprendimų veiksmingumas 
turi būti įvertintas pagal specialias 
papildomas taisykles. Siekiant, kad būtų 
atsižvelgta į visus vertikalios integracijos 
bendrovių akcininkų interesus, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikiama galimybė 
rinktis nuosavybės atskyrimą, t. y. 
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bendrovės akcijas padalijant paskirstymo 
tinklų bendrovei, elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo įmonėms, jeigu 
būtų laikomasi nuosavybės atskyrimo 
reikalavimų.

tiesiogiai išparduodant aktyvus ar 
integruotosios bendrovės akcijas padalijant 
paskirstymo tinklų bendrovei, elektros 
energijos gamybos ir jos tiekimo įmonėms, 
jeigu būtų laikomasi nuosavybės atskyrimo 
reikalavimų.

Or. fr

Pagrindimas

Siekdamos, kad perdavimo sistemos operatoriai būtų nepriklausomi, valstybės narės 
užtikrina, kad vertikalios integracijos bendrovės privalėtų laikytis nuostatų dėl nuosavybės 
atskyrimo, veiksmingo ir našaus atskyrimo arba nepriklausomų tinklo naudotojų. Šie trys 
variantai yra vienodai vertingi ir pateikiami šiame pasiūlyme dėl direktyvos.

Pakeitimas 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis, t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą arba, jeigu 
įmanoma taikyti nukrypti leidžiančią 
nuostatą, paskirti elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo interesų neturinčius 
sistemos operatorius. Galutinis 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
sprendimų veiksmingumas turi būti 
įvertintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 
visus vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikiama galimybė rinktis 
nuosavybės atskyrimą, t. y. tiesiogiai 
išparduodant aktyvus ar integruotosios 
bendrovės akcijas padalijant paskirstymo 
tinklų bendrovei, elektros energijos 

(11) Jeigu įmonė, perdavimo sistemos 
savininkė, yra vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė rinktis, t. y. 
taikyti nuosavybės atskyrimą, paskirti 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
interesų neturinčius sistemos operatorius 
arba įgyvendinti veiksmingo ir našaus 
teisinio perdavimo sistemos operatorių 
atskyrimo koncepciją. Galutinis 
nepriklausomo sistemos operatoriaus 
sprendimų veiksmingumas turi būti 
įvertintas pagal specialias papildomas 
taisykles. Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 
visus vertikalios integracijos bendrovių 
akcininkų interesus, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikiama galimybė rinktis 
nuosavybės atskyrimą, t. y. tiesiogiai 
išparduodant aktyvus ar integruotosios 
bendrovės akcijas padalijant paskirstymo 
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gamybos ir jos tiekimo įmonėms, jeigu 
būtų laikomasi nuosavybės atskyrimo 
reikalavimų.

tinklų bendrovei, elektros energijos 
gamybos ir jos tiekimo įmonėms, jeigu 
būtų laikomasi nuosavybės atskyrimo 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomų tinklo operatorių paskyrimas turėtų būti vienas iš  variantų. Be to, šis 
pakeitimas susijęs su iš dalies pakeista 8 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 123
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant sukurti elektros energijos 
vidaus rinką, klientams turėtų būti 
suteikta galimybė pasirinkti tiekėjus ir 
sudaryti sutartis dėl elektros energijos 
tiekimo su keliais operatoriais.

Or. en

Pagrindimas

Klientams užtikrinant galimybę tuo pat metu naudotis įvairių tiekėjų paslaugomis vidaus 
rinkoje bus lengviau sukurti laisvą elektros energijos tiekimą  ir konkurenciją.

Pakeitimas 124
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Veiksmingai įgyvendinant atskyrimą 
turėtų būti laikomasi viešojo ir privataus 

(12) Veiksmingai įgyvendinant atskyrimą 
turėtų būti laikomasi viešojo ir privataus 
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sektorių nediskriminavimo principo. 
Siekiant, kad to principo būtų laikomasi, 
tam pačiam asmeniui, pavieniui ar kartu su 
kitais, turėtų būti užkertamas kelias turėti 
kokios nors įtakos skiriant perdavimo 
sistemos operatorių ir elektros energijos 
tiekimo įmonių padalinių darbuotojus, 
jiems balsuojant ar priimant sprendimus. 
Jeigu atitinkama valstybė narė gali 
įrodyti, kad to reikalavimo laikomasi, tada 
dvi atskiros viešosios įstaigos gali 
kontroliuoti elektros energijos gamybą ir 
jos tiekimą bei elektros energijos 
perdavimo veiklą.

sektorių nediskriminavimo principo. 
Siekiant, kad to principo būtų laikomasi, 
tam pačiam asmeniui, pavieniui ar kartu su 
kitais, turėtų būti užkertamas kelias turėti 
kokios nors įtakos skiriant perdavimo 
sistemos operatorių ir elektros energijos 
tiekimo įmonių padalinių darbuotojus, 
jiems balsuojant ar priimant sprendimus.

Or. de

Pagrindimas

Nevienodas valstybinių ir privačių perdavimo sistemų savininkų statusas yra 
diskriminuojantis, nes lieka neišspręsta atskirų valstybių narių daromos politinės įtakos 
problema. Skirtingos nuostatos dėl valstybinių ir privačių bendrovių atskyrimo prieštarauja 
pirminiam liberalizavimo tikslui ir pažeidžia lygybės principą. Nediskriminacinę prieigą prie 
tinklo gali užtikrinti ir privačios nuosavybės bendrovės, vadovaudamosi įmonių teisės 
nuostatomis.

Pakeitimas 125
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Veiksmingai įgyvendinant atskyrimą 
turėtų būti laikomasi viešojo ir privataus 
sektorių nediskriminavimo principo. 
Siekiant, kad to principo būtų laikomasi, 
tam pačiam asmeniui, pavieniui ar kartu su 
kitais, turėtų būti užkertamas kelias turėti 
kokios nors įtakos skiriant perdavimo
sistemos operatorių ir elektros energijos 
tiekimo įmonių padalinių darbuotojus, 
jiems balsuojant ar priimant sprendimus. 
Jeigu atitinkama valstybė narė gali 

(12) Veiksmingai įgyvendinant atskyrimą 
turėtų būti laikomasi viešojo ir privataus 
sektorių nediskriminavimo principo. 
Siekiant, kad to principo būtų laikomasi, 
tam pačiam asmeniui, pavieniui ar kartu su 
kitais, turėtų būti užkertamas kelias turėti 
kokios nors įtakos skiriant perdavimo 
sistemos operatorių ir elektros energijos 
tiekimo įmonių padalinių darbuotojus, 
jiems balsuojant ar priimant sprendimus.



PE404.393v01-00 32/111 AM\713546LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

įrodyti, kad to reikalavimo laikomasi, tada 
dvi atskiros viešosios įstaigos gali 
kontroliuoti elektros energijos gamybą ir 
jos tiekimą bei elektros energijos 
perdavimo veiklą.

Or. de

Pagrindimas

Nevienodas valstybinių ir privačių bendrovių statusas yra diskriminuojantis ir 
nepateisinamas.

Pakeitimas 126
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Veiksmingai įgyvendinant atskyrimą 
turėtų būti laikomasi viešojo ir privataus 
sektorių nediskriminavimo principo. 
Siekiant, kad to principo būtų laikomasi, 
tam pačiam asmeniui, pavieniui ar kartu su 
kitais, turėtų būti užkertamas kelias turėti 
kokios nors įtakos skiriant perdavimo 
sistemos operatorių ir elektros energijos 
tiekimo įmonių padalinių darbuotojus, 
jiems balsuojant ar priimant sprendimus. 
Jeigu atitinkama valstybė narė gali 
įrodyti, kad to reikalavimo laikomasi, tada 
dvi atskiros viešosios įstaigos gali 
kontroliuoti elektros energijos gamybą ir 
jos tiekimą bei elektros energijos 
perdavimo veiklą.

(12) Veiksmingai įgyvendinant atskyrimą 
turėtų būti laikomasi viešojo ir privataus 
sektorių nediskriminavimo principo. 
Siekiant, kad to principo būtų laikomasi, 
tam pačiam asmeniui, pavieniui ar kartu su 
kitais, turėtų būti užkertamas kelias turėti 
kokios nors įtakos skiriant perdavimo 
sistemos operatorių ir elektros energijos 
tiekimo įmonių padalinių darbuotojus, 
jiems balsuojant ar priimant sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Nevienodas valstybinių ir privačių perdavimo sistemų savininkų statusas būtų 
diskriminuojantis. Komisijos pasiūlymo konstatuojamosiose dalyse skiriama valstybės 
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nuosavybė ir privati nuosavybė. Todėl lieka neišspręsta problema dėl vienu metu valstybių 
narių daromos įtakos ir energijos sektoriaus konkurencijai, ir jo reglamentavimui.

Pakeitimas 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Veiksmingai įgyvendinant atskyrimą 
turėtų būti laikomasi viešojo ir privataus 
sektorių nediskriminavimo principo. 
Siekiant, kad to principo būtų laikomasi, 
tam pačiam asmeniui, pavieniui ar kartu su 
kitais, turėtų būti užkertamas kelias turėti 
kokios nors įtakos skiriant perdavimo 
sistemos operatorių ir elektros energijos 
tiekimo įmonių padalinių darbuotojus, 
jiems balsuojant ar priimant sprendimus. 
Jeigu atitinkama valstybė narė gali 
įrodyti, kad to reikalavimo laikomasi, tada 
dvi atskiros viešosios įstaigos gali 
kontroliuoti elektros energijos gamybą ir 
jos tiekimą bei elektros energijos 
perdavimo veiklą.

(12) Veiksmingai įgyvendinant atskyrimą 
turėtų būti laikomasi viešojo ir privataus 
sektorių nediskriminavimo principo. 
Siekiant, kad to principo būtų laikomasi, 
tam pačiam asmeniui, pavieniui ar kartu su 
kitais, turėtų būti užkertamas kelias turėti 
kokios nors įtakos skiriant perdavimo 
sistemos operatorių ir elektros energijos 
tiekimo įmonių padalinių darbuotojus, 
jiems balsuojant ar priimant sprendimus.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis EB sutarties 295 straipsniu, valstybėse narėse nuosavybė neliečiama. Remiantis 
Teisingumo Teismo teisės precedentu, šioje nuostatoje atspindimas EB sutarties neutralumas 
valstybėse narėse susiformavusių turto nuosavybės sistemų atžvilgiu. Reikia atsižvelgti į tai, 
kad valstybėse narėse nacionalizavimas ir valstybinės įmonės yra skirtingi dalykai. Kuriant 
EEB buvo siekiama Bendrijai užkirsti kelią riboti valstybinę ekonomiką turinčių valstybių 
narių veiksmų laisvę.
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Pakeitimas 128
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Veiksmingai įgyvendinant atskyrimą 
turėtų būti laikomasi viešojo ir privataus 
sektorių nediskriminavimo principo. 
Siekiant, kad to principo būtų laikomasi, 
tam pačiam asmeniui, pavieniui ar kartu su 
kitais, turėtų būti užkertamas kelias turėti 
kokios nors įtakos skiriant perdavimo 
sistemos operatorių ir elektros energijos 
tiekimo įmonių padalinių darbuotojus, 
jiems balsuojant ar priimant sprendimus. 
Jeigu atitinkama valstybė narė gali įrodyti, 
kad to reikalavimo laikomasi, tada dvi 
atskiros viešosios įstaigos gali kontroliuoti 
elektros energijos gamybą ir jos tiekimą 
bei elektros energijos perdavimo veiklą.

(12) Veiksmingai įgyvendinant atskyrimą 
turėtų būti laikomasi viešojo ir privataus 
sektorių nediskriminavimo principo. 
Siekiant, kad to principo būtų laikomasi, 
tam pačiam asmeniui, pavieniui ar kartu su 
kitais, turėtų būti užkertamas kelias turėti 
kokios nors įtakos skiriant perdavimo 
sistemos operatorių ir elektros energijos 
tiekimo įmonių padalinių darbuotojus, 
jiems balsuojant ar priimant sprendimus. 
Jeigu atitinkama valstybė narė gali įrodyti, 
kad to reikalavimo laikomasi, tada dvi 
atskiros viešosios įstaigos gali kontroliuoti 
elektros energijos gamybą ir jos tiekimą 
bei elektros energijos perdavimo veiklą. 
Jeigu vertikali integracija išsaugoma 
valstybėje narėje, kontroliuojančioje ir 
perdavimo sistemos operatorių, ir 
energijos gamybos bei tiekimo įmones, 
galiojantys teisinio atskyrimo reikalavimai 
šiems subjektams turėtų likti privalomi.

Or. en

Pagrindimas

Valstybinės ir privačios bendrovės turi turėti vienodas sąlygas.

Pakeitimas 129
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Elektros energijos perdavimo ir (13) Elektros energijos perdavimo ir 
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paskirstymo veikla visoje Bendrijoje turėtų 
būti visiškai atskirta nuo elektros energijos 
tiekimo veiklos dėl to, kad būtų įmanoma 
užkirsti kelią tam, jog bet kuris tinklo 
operatorius Bendrijoje ar susijusios jo 
bendrovės kokioje nors valstybėje narėje 
galėtų verstis bet kokia elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo veikla. Šis 
reikalavimas vienodai turėtų būti taikomas 
ir ES, ir ne ES bendrovėms. Siekiant 
užtikrinti, kad elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta nuo jos tiekimo 
veiklos, reguliavimo institucijoms turėtų 
būti suteikti įgaliojimai atsisakyti 
sertifikuoti tuos perdavimo sistemos 
operatorius, kurie nesilaiko veiklos rūšių 
atskyrimą reguliuojančių taisyklių. Kad 
šios nuostatos būtų vienodai taikomos 
visoje Bendrijoje ir būtų laikomasi 
tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų, 
Komisijai reikėtų suteikti teisę persvarstyti 
reguliavimo institucijų priimtus 
sprendimus dėl sertifikavimo.

paskirstymo veikla visoje Bendrijoje turėtų 
būti atskirta nuo elektros energijos tiekimo 
veiklos dėl to, kad būtų įmanoma užkirsti 
kelią tam, jog bet kuris tinklo operatorius 
Bendrijoje ar susijusios jo bendrovės 
kokioje nors valstybėje narėje galėtų 
verstis bet kokia elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo veikla. Šis 
reikalavimas vienodai turėtų būti taikomas 
ir ES, ir ne ES bendrovėms.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl perdavimo sistemos operatorių, kurių nuosavybė atskirta, ir 
nepriklausomų sistemos operatorių sertifikavimo tvarkos yra per daug sudėtingas  ir 
biurokratiškas. Deramą atskyrimo taisyklių įgyvendinimą galima užtikrinti ir reguliavimo 
institucijoms nuolat stebint ir prižiūrint perdavimo sistemos operatorius.

Pakeitimas 130
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo veikla visoje Bendrijoje turėtų 
būti visiškai atskirta nuo elektros energijos 

(13) Elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo veikla visoje Bendrijoje turėtų 
būti atskirta nuo elektros energijos tiekimo 



PE404.393v01-00 36/111 AM\713546LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

tiekimo veiklos dėl to, kad būtų įmanoma 
užkirsti kelią tam, jog bet kuris tinklo 
operatorius Bendrijoje ar susijusios jo 
bendrovės kokioje nors valstybėje narėje 
galėtų verstis bet kokia elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo veikla. Šis 
reikalavimas vienodai turėtų būti taikomas 
ir ES, ir ne ES bendrovėms. Siekiant 
užtikrinti, kad elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta nuo jos tiekimo 
veiklos, reguliavimo institucijoms turėtų 
būti suteikti įgaliojimai atsisakyti 
sertifikuoti tuos perdavimo sistemos 
operatorius, kurie nesilaiko veiklos rūšių 
atskyrimą reguliuojančių taisyklių. Kad 
šios nuostatos būtų vienodai taikomos 
visoje Bendrijoje ir būtų laikomasi 
tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų, 
Komisijai reikėtų suteikti teisę persvarstyti 
reguliavimo institucijų priimtus 
sprendimus dėl sertifikavimo.

veiklos dėl to, kad būtų įmanoma užkirsti 
kelią tam, jog bet kuris tinklo operatorius 
Bendrijoje ar susijusios jo bendrovės 
kokioje nors valstybėje narėje galėtų 
verstis bet kokia elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo veikla. Šis 
reikalavimas vienodai turėtų būti taikomas 
ir ES, ir ne ES bendrovėms. Kad šios 
nuostatos būtų vienodai taikomos visoje 
Bendrijoje ir būtų laikomasi tarptautinių 
Bendrijos įsipareigojimų, Komisijai reikėtų 
suteikti teisę persvarstyti reguliavimo 
institucijų priimtus sprendimus dėl 
sertifikavimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiose konstatuojamosiose dalyse turėtų būti pabrėžiama, kad perdavimo sistemos 
savininkams, kurių nuosavybė neatskirta, turėtų būti suteikta teisė pasirinkti nepriklausomo 
sistemos operatoriaus arba veiksmingo ir našaus atskyrimo modelį.

Pakeitimas 131
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo veikla visoje Bendrijoje turėtų 
būti visiškai atskirta nuo elektros energijos 
tiekimo veiklos dėl to, kad būtų įmanoma 
užkirsti kelią tam, jog bet kuris tinklo 
operatorius Bendrijoje ar susijusios jo 

(13) Elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo veikla visoje Bendrijoje turėtų 
būti atskirta nuo elektros energijos tiekimo 
veiklos. Šis reikalavimas vienodai turėtų 
būti taikomas ir ES, ir ne ES bendrovėms. 
Siekiant užtikrinti, kad elektros energijos 
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bendrovės kokioje nors valstybėje narėje 
galėtų verstis bet kokia elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo veikla. Šis 
reikalavimas vienodai turėtų būti taikomas 
ir ES, ir ne ES bendrovėms. Siekiant 
užtikrinti, kad elektros energijos perdavimo 
ir paskirstymo veikla visoje Bendrijoje 
būtų atskirta nuo jos tiekimo veiklos, 
reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteikti įgaliojimai atsisakyti sertifikuoti 
tuos perdavimo sistemos operatorius, kurie 
nesilaiko veiklos rūšių atskyrimą 
reguliuojančių taisyklių. Kad šios nuostatos 
būtų vienodai taikomos visoje Bendrijoje ir 
būtų laikomasi tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, Komisijai reikėtų suteikti 
teisę persvarstyti reguliavimo institucijų 
priimtus sprendimus dėl sertifikavimo.

perdavimo ir paskirstymo veikla visoje 
Bendrijoje būtų atskirta nuo jos tiekimo 
veiklos, reguliavimo institucijoms turėtų 
būti suteikti įgaliojimai atsisakyti 
sertifikuoti tuos perdavimo sistemos 
operatorius, kurie nesilaiko veiklos rūšių 
atskyrimą reguliuojančių taisyklių. Kad 
šios nuostatos būtų vienodai taikomos 
visoje Bendrijoje ir būtų laikomasi 
tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų, 
Agentūrai reikėtų suteikti teisę persvarstyti 
reguliavimo institucijų priimtus 
sprendimus dėl sertifikavimo.

Or. lt

Pakeitimas 132
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis ir dėl to jo 
užtikrinimas glaudžiai susijęs su 
veiksmingu ES elektros energijos rinkos 
veikimu. Elektros energiją ES piliečiams 
įmanoma tiekti tik elektros tinklu. 
Veikiančios elektros energijos rinkos, ypač 
elektros tiekimo tinklai ir kita įranga, yra 
labai svarbūs visuomenės saugumui, 
ekonomikos konkurencingumui ir 
Bendrijos piliečių gerovei. Bendrija, 
atsižvelgdama į tarptautinius savo 
įsipareigojimus, mano, kad elektros 
energijos perdavimo sistemos sektorius 

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis ir dėl to jo 
užtikrinimas glaudžiai susijęs su 
veiksmingu ES elektros energijos rinkos 
veikimu. Elektros energiją ES piliečiams 
įmanoma tiekti tik elektros tinklu. 
Veikiančios elektros energijos rinkos, ypač 
elektros tiekimo tinklai ir kita įranga, yra 
labai svarbūs visuomenės saugumui, 
ekonomikos konkurencingumui ir 
Bendrijos piliečių gerovei. Blogo 
paskirstymo atvejai išaiškėja tik po ilgo 
laiko. Bendrija, atsižvelgdama į 
tarptautinius savo įsipareigojimus, mano, 
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labai svarbus Bendrijai, ir dėl to 
reikalingos papildomos trečiųjų šalių 
įtaką reguliuojančios apsaugos 
priemonės, kad nekiltų jokios grėsmės 
viešajai Bendrijos tvarkai, visuomenės 
saugumui ir Bendrijos piliečių gerovei.
Tos priemonės taip pat padėtų užtikrinti, 
kad būtų laikomasi veiksmingo veiklos 
rūšių atskyrimo taisyklių.

kad elektros energijos perdavimo sistemos 
sektorius labai svarbus Bendrijai.

Or. de

Pakeitimas 133
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis ir dėl to jo 
užtikrinimas glaudžiai susijęs su 
veiksmingu ES elektros energijos rinkos 
veikimu. Elektros energiją ES piliečiams 
įmanoma tiekti tik elektros tinklu. 
Veikiančios elektros energijos rinkos, ypač 
elektros tiekimo tinklai ir kita įranga, yra 
labai svarbūs visuomenės saugumui, 
ekonomikos konkurencingumui ir 
Bendrijos piliečių gerovei. Bendrija, 
atsižvelgdama į tarptautinius savo 
įsipareigojimus, mano, kad elektros 
energijos perdavimo sistemos sektorius 
labai svarbus Bendrijai, ir dėl to 
reikalingos papildomos trečiųjų šalių įtaką 
reguliuojančios apsaugos priemonės, kad 
nekiltų jokios grėsmės viešajai Bendrijos 
tvarkai, visuomenės saugumui ir Bendrijos 
piliečių gerovei. Tos priemonės taip pat 
padėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
veiksmingo veiklos rūšių atskyrimo 
taisyklių.

(14) Energijos tiekimo saugumo 
užtikrinimas – esminė sudedamoji 
visuomenės saugumo dalis ir dėl to jo 
užtikrinimas glaudžiai susijęs su 
veiksmingu ES elektros energijos rinkos 
veikimu ir jos geografinės izoliacijos 
panaikinimu. Elektros energiją ES 
piliečiams įmanoma tiekti tik elektros 
tinklu. Veikiančios elektros energijos 
rinkos, ypač elektros tiekimo tinklai ir kita 
įranga, yra labai svarbūs visuomenės 
saugumui, ekonomikos konkurencingumui 
ir Bendrijos piliečių gerovei. Bendrija, 
atsižvelgdama į tarptautinius savo 
įsipareigojimus, mano, kad elektros 
energijos perdavimo sistemos sektorius 
labai svarbus Bendrijai, ir dėl to 
reikalingos papildomos trečiųjų šalių įtaką 
reguliuojančios apsaugos priemonės, kad 
nekiltų jokios grėsmės viešajai Bendrijos 
tvarkai, visuomenės saugumui ir Bendrijos 
piliečių gerovei. Tos priemonės taip pat 
padėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
veiksmingo veiklos rūšių atskyrimo 
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taisyklių.

Or. lt

Pakeitimas 134
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Nediskriminacinė prieiga prie 
paskirstymo tinklo užtikrina prieigą prie 
vartotojų mažmeniniu lygmeniu. 
Diskriminavimas suteikiant prieigą 
trečiosioms šalims ir investuojant elektros 
energijos paskirstymo lygmeniu vis dėlto 
nėra toks svarbus, palyginti su 
diskriminavimu elektros energijos 
perdavimo lygmeniu, nes perkrova ir su 
elektros energijos gamyba susiję interesai 
elektros energijos paskirstymo lygiu 
apskritai būna mažiau svarbūs nei jos 
perdavimo lygiu. Be to, paskirstymo 
sistemos operatorių veiklos rūšių valdymą 
išskirti pagal Direktyvą 2003/54/EB 
privaloma tik nuo 2007 m. liepos 1 d., o to 
atskyrimo poveikį vidaus rinkai dar reikia 
įvertinti. Pagal dabar galiojančias teisinio 
veiklos rūšių atskyrimo ir tų veiklos rūšių 
valdymo atskyrimo taisykles veiklos rūšis 
veiksmingai galima išskirti tik tada, jeigu 
tos taisyklės bus aiškiau apibrėžtos, 
tinkamai įgyvendintos ir atidžiai 
prižiūrimas jų taikymas. Kad mažmeniniu 
lygmeniu būtų sukurtos vienodos sąlygos, 
paskirstymo sistemos operatorių veiklą taip 
pat reikėtų prižiūrėti, jog jie negalėtų 
naudotis vertikalios integracijos 
pranašumais, susijusiais su užimama 
konkurencine padėtimi rinkoje, ypač 
buitinių ar nebuitinių vartotojų atžvilgiu. 

(15) Nediskriminacinė prieiga prie 
paskirstymo tinklo užtikrina prieigą prie 
vartotojų mažmeniniu lygmeniu. 
Diskriminavimas suteikiant prieigą 
trečiosioms šalims ir investuojant elektros 
energijos paskirstymo lygmeniu vis dėlto 
nėra toks svarbus, palyginti su 
diskriminavimu elektros energijos 
perdavimo lygmeniu, nes perkrova ir su 
elektros energijos gamyba susiję interesai 
elektros energijos paskirstymo lygiu 
apskritai būna mažiau svarbūs nei jos 
perdavimo lygiu. Todėl turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad paskirstymo sistemoms šios 
direktyvos nuostatos ir toliau netaikomos.
Be to, paskirstymo sistemos operatorių 
veiklos rūšių valdymą išskirti pagal 
Direktyvą 2003/54/EB privaloma tik nuo 
2007 m. liepos 1 d., o to atskyrimo poveikį 
vidaus rinkai dar reikia įvertinti. Pagal 
dabar galiojančias teisinio veiklos rūšių 
atskyrimo ir tų veiklos rūšių valdymo 
atskyrimo taisykles veiklos rūšis
veiksmingai galima išskirti tik tada, jeigu 
tos taisyklės bus aiškiau apibrėžtos, 
tinkamai įgyvendintos ir atidžiai 
prižiūrimas jų taikymas. Kad mažmeniniu 
lygmeniu būtų sukurtos vienodos sąlygos, 
paskirstymo sistemos operatorių veiklą taip 
pat reikėtų prižiūrėti, jog jie negalėtų 
naudotis vertikalios integracijos 
pranašumais, susijusiais su užimama 
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konkurencine padėtimi rinkoje, ypač 
buitinių ar nebuitinių vartotojų atžvilgiu. 

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad trečiojo energijos vidaus rinkos paketo nuostatos 
paskirstymo lygmeniu netaikomos.

Pakeitimas 135
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Dėl to energetikos sektoriaus 
reguliavimo institucijos, kad vidaus rinka 
tinkamai veiktų, turi būti tinkamos priimti 
sprendimus visais svarbiais reguliavimo 
klausimais ir būti visiškai nepriklausomos 
nuo bet kokių kitų visuomenei svarbių ar 
privačių interesų įtakos.

(17) Dėl to energetikos sektoriaus 
reguliavimo institucijos, kad vidaus rinka 
tinkamai veiktų, turi būti tinkamos priimti 
sprendimus visais svarbiais reguliavimo 
klausimais ir būti visiškai nepriklausomos 
nuo bet kokių valstybinių ar privačių 
įstaigų ar bendrovių įtakos.

Or. en

Pagrindimas

Energetikos reguliavimo institucijos turėtų vadovautis visuomenės interesais.

Pakeitimas 136
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Energetikos sektoriaus reguliavimo 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti teisinę galią turinčius sprendimus 

(18) Energetikos sektoriaus reguliavimo 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti teisinę galią turinčius sprendimus 



AM\713546LT.doc 41/111 PE404.393v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

dėl elektros energetikos įmonių ir taikyti 
veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias 
poveikio priemones įsipareigojimų 
nevykdančioms elektros energetikos 
įmonėms. Toms institucijoms taip pat turi 
būti suteikti įgaliojimai neatsižvelgiant į 
taikomas konkurencijos taisykles nuspręsti 
imtis bet kokių tinkamų priemonių, 
kuriomis būtų skatinama veiksminga 
konkurencija, būtina tam, kad tinkamai 
veiktų rinka; taip pat užtikrinti aukštus 
visuotinių ir viešųjų paslaugų standartus, 
siekiant atverti rinką, apsaugoti 
pažeidžiamus vartotojus ir užtikrinti 
visišką vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą. Šios nuostatos neturėtų 
prieštarauti Komisijos įgaliojimams, kurie 
jai suteikti taikant konkurencijos taisykles, 
įskaitant įgaliojimą tikrinti Bendrijos masto 
įmonių susijungimus, ir vidaus rinkos 
taisykles, pvz., laisvo kapitalo judėjimo 
taisykles.

dėl elektros energetikos įmonių ir taikyti 
veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias 
poveikio priemones įsipareigojimų 
nevykdančioms elektros energetikos 
įmonėms. Toms institucijoms taip pat turi 
būti suteikti įgaliojimai neatsižvelgiant į 
taikomas konkurencijos taisykles nuspręsti 
imtis bet kokių naudą vartotojams 
užtikrinančių tinkamų priemonių, 
kuriomis būtų skatinama veiksminga 
konkurencija, būtina tam, kad tinkamai 
veiktų rinka; taip pat užtikrinti aukštus 
visuotinių ir viešųjų paslaugų standartus, 
siekiant atverti rinką, apsaugoti 
pažeidžiamus vartotojus ir užtikrinti 
visišką vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą. Šios nuostatos neturėtų 
prieštarauti Komisijos įgaliojimams, kurie 
jai suteikti taikant konkurencijos taisykles, 
įskaitant įgaliojimą tikrinti Bendrijos masto 
įmonių susijungimus, ir vidaus rinkos 
taisykles, pvz., laisvo kapitalo judėjimo 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingos konkurencijos skatinimas turi būti ne savitikslis, o orientuotas į vartotojų 
interesus – didesnį pasirinkimą, mažesnes kainas ir geresnę paslaugos kokybę.

Pakeitimas 137
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Elektros energijos vidaus rinka veikia 
nepakankamai veiksmingai, nes trūksta 
likvidumo bei skaidrumo, ir dėl to ne 
visada pavyksta efektyviai paskirti 
išteklius, apriboti riziką ir užtikrinti 
sklandų naujų rinkos dalyvių patekimą į 

(19) Elektros energijos vidaus rinka veikia 
nepakankamai veiksmingai, nes trūksta 
likvidumo bei skaidrumo, ir dėl to ne 
visada pavyksta efektyviai paskirti 
išteklius, apriboti riziką ir užtikrinti 
sklandų naujų rinkos dalyvių patekimą į 



PE404.393v01-00 42/111 AM\713546LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

rinką. Reikia siekti, kad būtų labiau 
pasitikima rinka, jos likvidumu ir kad į ją 
patektų daugiau rinkos dalyvių, ir dėl to 
būtina vykdyti griežtesnę teisės aktais 
nustatytą įmonių, kurios verčiasi elektros 
energijos tiekimo veikla, priežiūrą. Šie 
reikalavimai neturėtų pažeisti galiojančių 
Bendrijos įstatymų dėl finansinių rinkų ir 
turėtų būti suderinti su tais įstatymais. 
Energetikos sektoriaus ir finansų rinkų 
reguliavimo institucijos turi 
bendradarbiauti, kad galėtų vienos kitoms 
suteikti galimybę prižiūrėti atitinkamas 
rinkas.

rinką. Reikia siekti, kad būtų labiau 
pasitikima rinka, jos likvidumu ir kad į ją 
patektų daugiau rinkos dalyvių.

Or. de

Pakeitimas 138
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Elektros energijos vidaus rinka veikia 
nepakankamai veiksmingai, nes trūksta 
likvidumo bei skaidrumo, ir dėl to ne 
visada pavyksta efektyviai paskirti 
išteklius, apriboti riziką ir užtikrinti 
sklandų naujų rinkos dalyvių patekimą į 
rinką. Reikia siekti, kad būtų labiau 
pasitikima rinka, jos likvidumu ir kad į ją 
patektų daugiau rinkos dalyvių, ir dėl to 
būtina vykdyti griežtesnę teisės aktais 
nustatytą įmonių, kurios verčiasi elektros 
energijos tiekimo veikla, priežiūrą. Šie 
reikalavimai neturėtų pažeisti galiojančių
Bendrijos įstatymų dėl finansinių rinkų ir 
turėtų būti suderinti su tais įstatymais. 
Energetikos sektoriaus ir finansų rinkų 
reguliavimo institucijos turi 
bendradarbiauti, kad galėtų vienos kitoms 
suteikti galimybę prižiūrėti atitinkamas 

(19) Elektros energijos vidaus rinka veikia 
nepakankamai veiksmingai, nes trūksta 
likvidumo bei skaidrumo, ir dėl to ne 
visada pavyksta efektyviai paskirti 
išteklius, apriboti riziką ir užtikrinti 
sklandų naujų rinkos dalyvių patekimą į 
rinką. Reikia siekti, kad būtų labiau 
pasitikima rinka, jos likvidumu ir kad į ją 
patektų daugiau rinkos dalyvių.
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rinkas.

Or. de

Pagrindimas

Finansų rinkų reguliavimo nereikėtų painioti su energetikos rinkos reguliavimu.

Pakeitimas 139
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijai dar nepriėmus gairių, 
kuriose nustatomi informacijos rinkimo, 
sisteminimo ir laikymo reikalavimai, 
Energetikos sektoriaus reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra 
(toliau – ESRIBA) ir Europos vertybinių 
popierių rinkos priežiūros institucijų 
komitetas (toliau – EVPRPIK) turėtų kartu 
atlikti tyrimą ir Komisijai pateikti 
rekomendacijas dėl minėtų gairių turinio. 
Agentūra ir komitetas taip pat turėtų 
bendradarbiauti atlikdami išsamesnį tyrimą 
ir pateikti rekomendaciją, ar elektros 
energijos tiekimo sutartims arba sutartims 
dėl elektros energijos rinkos išvestinių 
finansinių priemonių skaidrumo 
reikalavimai turėtų būti taikomi prieš 
sudarant komercinį sandorį ar jau jį 
sudarius ir jeigu tie reikalavimai turėtų būti 
taikomi, tai kokius skaidrumo reikalavimus 
reikėtų parengti.

(20) Komisijai dar nepriėmus gairių, 
kuriose nustatomi informacijos rinkimo, 
sisteminimo ir laikymo reikalavimai, 
Energetikos sektoriaus reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra 
(toliau – ESRIBA) ir Europos vertybinių 
popierių rinkos priežiūros institucijų 
komitetas (toliau – EVPRPIK) turėtų kartu 
atlikti patikrinimą ir Komisijai pateikti 
rekomendacijas dėl minėtų gairių turinio. 
Agentūra ir komitetas taip pat turėtų 
bendradarbiauti atlikdami išsamesnį tyrimą 
ir pateikti rekomendaciją, ar elektros 
energijos tiekimo sutartims arba sutartims 
dėl elektros energijos rinkos išvestinių 
finansinių priemonių skaidrumo (ir, 
prireikus, saugomų duomenų paskelbimo) 
reikalavimai turėtų būti taikomi prieš 
sudarant komercinį sandorį ar jau jį 
sudarius ir jeigu tie reikalavimai turėtų būti 
taikomi, tai kokius skaidrumo reikalavimus 
reikėtų parengti.

Or. de

Pagrindimas

Dėl duomenų konfidencialumo ir jų ekonominės svarbos reikia aiškiai atskirti duomenų 
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saugojimą ir jų paskelbimą.

Pakeitimas 140
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Siekiant, kad dabar rinkoje 
dominuojantys tiekėjai nesutrukdytų 
atverti rinkos, svarbu sudaryti sąlygas 
sukurti naujus verslo modelius, pvz., 
galimybę sudaryti sutartis su keliais 
tiekėjais vienu metu.

Or. en

Pakeitimas 141
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant užtikrinti, kad visi vartotojai 
galėtų pasinaudoti konkurencijos teikiama 
nauda, reikia dar labiau sugriežtinti viešųjų 
paslaugų reikalavimus ir su jais susijusius 
bendruosius minimalius standartus. 
Pagrindinis tiekimo veiklos aspektas – tai 
galimybė naudotis elektros energijos 
suvartojimo duomenimis ir todėl 
vartotojams reikia suteikti galimybę jais 
naudotis, kad jie galėtų paskatinti 
konkurentus pateikti tais duomenimis 
pagrįstą pasiūlymą. Vartotojai taip pat 
turėtų turėti teisę gauti tinkamą informaciją 
apie jų suvartotą energijos kiekį. 
Reguliariai teikiant duomenis apie 
energijos sąnaudas bus skatinama taupyti 

(21) Siekiant užtikrinti, kad visi, ypač 
pažeidžiami, vartotojai galėtų pasinaudoti 
konkurencijos teikiama nauda, reikia dar 
labiau sugriežtinti viešųjų paslaugų 
reikalavimus ir su jais susijusius 
bendruosius minimalius standartus. 
Viešųjų paslaugų reikalavimas gali būti 
aiškinamas nacionaliniu pagrindu, 
atsižvelgiant į valstybių narių vidaus 
aplinkybes, tačiau valstybės narės turi 
laikytis Bendrijos teisės aktų ir bendrųjų 
minimalių standartų. ES piliečiams, ypač 
namų ūkiams, ir ES pramonei, ypač 
mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
turėtų būti sudaryta galimybė naudotis 
viešųjų paslaugų garantijomis, ypač 
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energiją, nes šie duomenys – tiesioginė 
grįžtamoji informacija vartotojams apie 
poveikį, kuris daromas investuojant į 
energijos vartojimo efektyvumą ir elgesio 
pokyčiui. 

tiekimo patikimumu ir prieinamais 
tarifais.  Pagrindinis tiekimo veiklos 
aspektas – tai galimybė naudotis elektros 
energijos suvartojimo duomenimis ir todėl 
vartotojams reikia suteikti galimybę jais 
naudotis, kad jie galėtų paskatinti 
konkurentus pateikti tais duomenimis 
pagrįstą pasiūlymą. Vartotojai taip pat 
turėtų turėti teisę gauti tinkamą informaciją 
apie jų suvartotą energijos kiekį. 
Reguliariai teikiant bendrais kriterijais 
grindžiamus duomenis apie energijos 
sąnaudas bus skatinama taupyti energiją, 
nes šie duomenys – tiesioginė grįžtamoji 
informacija vartotojams apie poveikį, kuris 
daromas investuojant į energijos vartojimo 
efektyvumą ir elgesio pokyčiui.

Or. en

Pakeitimas 142
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Energijos nepriteklius – vis didesnė 
Europos Sąjungos problema. Todėl 
valstybės narės turėtų sukurti 
nacionalinius veiksmų planus, skirtus 
kovoti su energijos nepritekliumi, ir 
užtikrinti reikiamą energijos tiekimą 
pažeidžiamiems klientams. Tai darant 
reikia integruoto požiūrio – priemonės 
turėtų būti socialinės, tarifinės, į jas turi 
įeiti  būsto energijos efektyvumo 
didinimas. Direktyvoje turėtų būti bent 
jau numatyta valstybės narės lygmens 
teigiama diskriminacija pažeidžiamiems 
klientams kainodaros klausimu.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi energijos nepriteklius – vis didesnė Europos Sąjungos problema, dabartiniame 
pasiūlyme šis klausimas turi būti sprendžiamas, o energija turi tapti prieinama visiems 
europiečiams.

Pakeitimas 143
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Energijos nepriteklius – vis didesnė 
Europos Sąjungos problema. Todėl 
valstybės narės turėtų sukurti 
nacionalinius veiksmų planus, skirtus 
kovoti su energijos nepritekliumi ir 
užtikrinti prieinamą energijos kainą 
pažeidžiamiems vartotojams. Turi būti 
imamasi į pažeidžiamus namų ūkius 
orientuotų išsamių ir daugelį sričių 
apimančių energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonių, kad tie 
namų ūkiai įveiktų energijos nepriteklių.

Or. en

Pakeitimas 144
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Turi būti užtikrinamos esamos 
vartotojų teisės, o didesnė konkurencija, 
geresnė prieiga prie tinklo ir didesnė 
vartotojų galimybė pasirinkti turi jas 
stiprinti. Rinkos kainos turi būti paskata 
plėtoti tinklą ir investuoti į naują 
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energijos gamybą.

Or. en

Pagrindimas

Geresnė galimybė patekti į rinką ir didesnė konkurencija natūraliai lems didesnį pasirinkimą 
ir geresnę kokybę.

Pakeitimas 145
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
21b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) Valstybėms narėms turėtų būti 
svarbiausia skatinti sąžiningą 
konkurenciją, lengvą prieigą įvairiems 
tiekėjams ir suteikti pajėgumus naujai 
energijos gamybai, kad vartotojai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti liberalizuotos 
elektros energijos vidaus rinkos 
teikiamomis galimybėmis. Kartu valstybės 
narės turėtų būti atsakingos už 
nacionalinių veiksmų planų ir socialinės 
politikos priemonių parengimą.

Or. en

Pagrindimas

Už socialinę politiką turėtų būti atsakingos valstybės narės.
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Pakeitimas 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekdamos sukurti elektros energijos 
vidaus rinką valstybės narės turėtų skatinti 
nacionalinių rinkų integravimą ir tinklų 
operatorių bendradarbiavimą Europos bei
regioniniu lygiu.

(22) Siekdamos sukurti elektros energijos 
vidaus rinką valstybės narės turėtų skatinti 
nacionalinių rinkų integravimą ir tinklų 
operatorių bendradarbiavimą Europos bei
nacionaliniu lygiu. Regioninės 
integracijos iniciatyvos – būtinas tarpinis 
etapas siekiant galutinio tikslo –
integruoti Europos energijos rinkas. 
Regioninis lygmuo padeda spartinti 
integracijos procesą, kad suinteresuotieji 
subjektai, ypač valstybės narės, 
nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
perdavimo sistemos operatoriai, galėtų 
bendradarbiauti konkrečiais klausimais.

Or. fr

Pagrindimas

Regioninės iniciatyvos – svarbus ir konstruktyvus tarpinis etapas vidaus rinkai Europos 
lygmeniu pagerinti. Sudarant galimybes perdavimo sistemos operatoriams ir nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms suderinti prieigą ir balansavimo atitinkamame regione taisykles 
arba netgi sukurti regioninę perdavimo struktūrą, šiomis iniciatyvomis bus užtikrintas 
efektyvesnis tinklo darbas ir geresnės sąlygos tarptautinei prekybai ir investicijoms.

Pakeitimas 147
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekdamos sukurti elektros energijos 
vidaus rinką valstybės narės turėtų skatinti 
nacionalinių rinkų integravimą ir tinklų 

Siekiant sukurti elektros energijos vidaus 
rinką pirmasis etapas gali būti regioninės 
energijos rinkos. Todėl valstybės narės 
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operatorių bendradarbiavimą Europos bei 
regioniniu lygiu.

Europos, o įmanomais atvejais – ir 
regioniniu lygmeniu turėtų skatinti 
nacionalinių rinkų integravimą ir tinklų 
operatorių bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
22a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Siekiant pagerinti visų 
suinteresuotų subjektų, nacionalinių 
institucijų, perdavimo sistemos 
operatorių, naudotojų, elektros energijos 
mainų vykdytojų ir kitų rinkos dalyvių 
dialogą gali būti skiriami regioniniai 
koordinatoriai. Jų dalyvavimas galėtų būti 
naudingas planuojant tarpvalstybines 
investicijas. Jie kasmet atsiskaitys
Komisijai ir valstybėms narėms už 
pažangą ir praneš apie patirtus 
sunkumus.

Or. fr

Pagrindimas

Paskyrus regioninius koordinatorius, taps lengviau imtis regioninių iniciatyvų ir užtikrinti 
visų rinkos dalyvių bendradarbiavimą. Sukūrus šią pareigybę, taps įmanoma tobulinti 
regioninių iniciatyvų kontrolę, ypač teikiant ataskaitas Komisijai ir valstybėms narėms apie 
rinkos dalyvių pasiekimus ir patiriamus sunkumus. Ši pareigybė atitinka griežtus skaidrumo, 
dialogo ir gero valdymo reikalavimus.
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Pakeitimas 149
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
22a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Pagrindiniai šios direktyvos tikslai 
turėtų būti tikrajai Europos vidaus rinkai 
taikytinų bendrų taisyklių užtikrinimas, 
bendro tinklo sukūrimas ir visuotinio 
kiekvienam prieinamos energijos tiekimo 
plėtotė. Šiuo tikslu geriausios paskatos 
tarptautiniam tinklų sujungimui ir 
investicijoms į naują energijos gamybą 
būtų neiškreiptos ir per ilgą laiką suartėtų 
rinkos kainos. Agentūra turėtų būti 
atsakinga už tarpvalstybinio tinklų 
sujungimo ir regioninių rinkų 
reguliavimo klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad tarpvalstybiniai ryšiai ir regioninės rinkos būtų plėtojamos ir 
valdomos aiškiai ir skaidriai, šiuos aspektus turėtų reguliuoti Agentūra.

Pakeitimas 150
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
22a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Pirmasis žingsnis, kuriant 
visapusiškai integruotą Europos elektros 
tinklą ir į jį galiausiai įtraukiant 
dabartines Sąjungos elektros energijos 
„salas“, turėtų būti aktyvesnis regioninis 
bendradarbiavimas.
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Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva turėtų būti siekiama sukurti tikrai europinį elektros tinklą,  todėl gyvybiškai 
būtina susieti šiuos regionus.

Pakeitimas 151
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
22b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) Aktyvesnis regioninis 
bendradarbiavimas turėtų padėti 
laipsniškai kurti visapusiškai integruotą 
Europos elektros tinklą ir į jį galiausiai 
įtraukti dabartines Sąjungos elektros 
energijos „salas“. Šis tinklas turi būti 
kuriamas laipsniškai, remiantis rinkos 
pasiūla ir paklausa. Valstybės narės, 
nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
perdavimo sistemos operatoriai, 
bendradarbiaudami su Agentūra, turėtų 
būti atsakingi už palaipsnį regioninių 
rinkų integravimą.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva turėtų būti siekiama sukurti tikrai europinį elektros tinklą,  todėl pirmiausia 
gyvybiškai būtina susieti šiuos regionus.
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Pakeitimas 152
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Reguliavimo institucijos turėtų teikti 
informaciją rinkos dalyviams, be kita ko, 
dar ir todėl, kad Komisija galėtų vykdyti 
Europos elektros energijos stebėjimo ir 
priežiūros funkciją ir trumpalaikes, 
vidutinės trukmės bei ilgalaikes tos rinkos 
plėtros tendencijas, įskaitant šiuos plėtros 
aspektus: elektros energijos gamybos 
pajėgumus, skirtingus elektros energijos 
gamybos išteklius, jos perdavimo ir 
paskirstymo infrastruktūros objektų, 
tarpvalstybinės prekybos, investavimo, 
didmeninių ir mažmeninių kainų, rinkos 
likvidumo, aplinkos gerinimo ir 
veiksmingumo didinimo.

(23) Reguliavimo institucijos turėtų teikti 
informaciją rinkos dalyviams, be kita ko, 
dar ir todėl, kad Komisija galėtų vykdyti 
Europos elektros energijos stebėjimo ir 
priežiūros funkciją ir trumpalaikes, 
vidutinės trukmės bei ilgalaikes tos rinkos 
plėtros tendencijas, įskaitant šiuos plėtros 
aspektus: elektros energijos gamybos 
pajėgumus, skirtingus elektros energijos 
gamybos išteklius, jos perdavimo ir 
paskirstymo infrastruktūros objektų, 
paslaugos ir tiekimo kokybės, 
tarpvalstybinės prekybos, perkrovos 
valdymo, investavimo, didmeninių ir 
mažmeninių kainų, rinkos likvidumo, 
aplinkos gerinimo ir veiksmingumo 
didinimo.

Or. en

Pagrindimas

Aktyvus reguliavimo institucijų dalyvavimas stebint paslaugos ir elektros energijos tiekimo 
kokybę bus naudingas vartotojams. Turime užtikrinti veiksmingą nacionalinių reguliavimo 
institucijų veiksmų koordinavimą skirstant pajėgumus ir apskritai valdant perkrovą.

Pakeitimas 153
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
1 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 1 straipsnis keičiamas taip:
„Šia direktyva nustatomos bendros 
elektros energijos gamybos, perdavimo, 
paskirstymo ir tiekimo taisyklės siekiant 
Europos Sąjungoje tobulinti ir integruoti 
konkurencingas, į bendrą tinklą sujungtas 
elektros energijos rinkas. Joje 
nustatomos taisyklės, 
reglamentuojančios elektros energijos 
sektoriaus organizavimą ir 
funkcionavimą, atvirą įsiliejimą į rinką, 
kriterijus ir tvarką, pagal kurią 
skelbiami konkursai, suteikiami leidimai 
ir eksploatuojamos sistemos.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 1 straipsnio formuluotę atitinkantis tekstas papildomas naujais 
elementais)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti rinkos integraciją, turėtų būti išplėsta taikymo sritis. Taip pat reikėtų 
pabrėžti su konkurencija susijusias pareigas.

Pakeitimas 154
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 12 punktas pakeičiamas taip:
"12. „reikalavimus atitinkantys 
vartotojai“ – tai vartotojai, kurie gali 
pirkti elektros energiją iš jų pasirinkto 
tiekėjo, kaip minima šios direktyvos 21 
straipsnyje, taip pat sudaryti sutartis su 
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keletu tiekėjų vienu metu;

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnio 12 punkto formuluotę atitinkantis tekstas papildomas 
naujais elementais)

Pagrindimas

Vartotojams turi būti sudaryta galimybė vienu metu sudaryti sutartis su keliais tiekėjais.

Pakeitimas 155
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 34a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pridedamas šis punktas:
„34a. „pramoninė teritorija“ – tai privati 
teritorija, turinti elektros energijos tinklą, 
daugiausia skirtą tiekti energiją šioje 
teritorijoje esantiems pramoniniams 
vartotojams.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 34a punktas)

Pagrindimas

Pramoninėse teritorijose esančių energijos tinklų operatoriai neprivalo laikytis visose ES 
valstybėse narėse tinklo eksploatavimui taikomų reikalavimų. Tai vyksta be teisinio pagrindo. 
ES teisės aktuose valstybėms narėms turėtų būti suteiktos pramoninėms teritorijoms taikytinos 
lengvinančios  nuostatos, kad būtų užtikrintas teisinis apibrėžtumas. Skirtingas pramoninių 
tinklų statusas užtikrina proporcingas pastangas, o liberalizavimo tikslams nekenkia. Šiuo 
pakeitimu nepažeidžiamos pramoninėse teritorijose esančių vartotojų teisės. Dažniausiai 
nepriklausomų vartotojų, kuriems energija tiekiama iš pramoninių teritorijų, būna mažai.
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Pakeitimas 156
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 34a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pridedamas šis punktas:
„34a. „pramoninė teritorija“ – tai privati 
teritorija, turinti elektros energijos tinklą, 
daugiausia skirtą tiekti energiją 
pramoniniams šioje teritorijoje esantiems 
vartotojams.“

Or. xm

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 34a punktas)

Pagrindimas

Pramoninėms teritorijoms turėtų būti taikomos specialios nuostatos, nes šios teritorijos 
daugiausia skirtos pramoniniams vartotojams.

Pakeitimas 157
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 34a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pridedamas šis punktas:
„34a. „Perdavimo sistemos savininkas“ –
fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už 
veiklų, numatytų šios Direktyvos 
10 straipsnio 6 dalyje, vykdymą valstybėje 
narėje, kur nepriklausomas sistemos 
operatorius buvo paskirtas valstybės narės 
ir patvirtintas Agentūros, kaip numatyta 
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10 straipsnio 1 dalyje.“

Or. xm

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 35 punktas)

Pakeitimas 158
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 34a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pridedamas šis punktas:
„34a. „perdavimo sistemos savininkas“ –
tai fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas 
už 10 straipsnio 6 dalyje numatytą veiklą 
valstybėje narėje, kuri savo teritorijoje 
paskyrė nepriklausomą sistemos 
operatorių ir jį patvirtino Komisija, 
remdamasi 10 straipsnio 1 dalimi.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 34a punktas)

Pagrindimas

 Perdavimo sistemų veiklos atskyrimas nuo vertikaliai integruotų dujų ir elektros energijos 
gamybos įmonių yra pagrindinis siūlomo teisės aktų „trečiojo paketo“ tikslas. Todėl svarbu, 
kad būtų aiškiai nustatyta atskyrimo sritis.  Sritis, kurioje teisės aktuose numatyti atskyrimo 
reikalavimai nepakankamai aiškūs – įvairiems rinkos dalyviams taikomas konfidencialumas.

Pakeitimas 159
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 34a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pridedamas šis 35 punktas:
„35. „sąžininga ir neiškreipta 
konkurencija atviroje rinkoje“ – tai 
bendros galimybės ir vienoda prieiga 
visiems Sąjungos elektros energijos 
paslaugų teikėjams. Šią funkciją turi 
užtikrinti valstybės narės, nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir Agentūra.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 34a punktas)

Pakeitimas 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 34a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pridedamas šis punktas:
„35. „sąžininga konkurencija atviroje 
rinkoje“ – tai padėtis rinkoje, kai nė viena 
įmonė negali turėti daugiau nei 30 proc. 
atitinkamos rinkos dalies, trys didžiausios 
įmonės turi ne daugiau kaip 50 proc., o 
penkios didžiausios įmonės – ne daugiau 
kaip 66,7 proc. atitinkamos rinkos dalies.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 34a punktas)

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią rinkoje manipuliuoti susivienijimų nustatytomis kainomis, svarbu ne tik 
didžiausios įmonės dalis, bet ir tam tikra likusios rinkos dalies dekoncentracija; rinkos 
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koncentraciją konkurencijos institucijos matuoja koncentracijos rodikliais 1, 3 ir 5 (CR 1, 
CR3, CR5).

Pakeitimas 161
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 34a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Pridedamas šis punktas:
„34a. „elektros energetikos įmonė“ – tai 
fizinis arba juridinis asmuo, atliekantis 
bent vienąiš  šių funkcijų: gaminantis, 
perduodantis, paskirstantis, tiekiantis 
arba perkantis elektros energiją; jis taip 
pat atsako už šių funkcijų komercinius, 
techninius ir (arba) priežiūros aspektus; 
galutiniai vartotojai nepatenka į šių 
asmenų kategoriją."

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 34a punktas)

Pakeitimas 162
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto bb papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 34b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) Pridedamas šis 36 punktas:
„34b. „energijos nepriteklius“ – tai 
būsena, kurią patiria namų ūkis, 
neišgalintis šildyti namų iki priimtinos 
normos, kuri grindžiama Pasaulio 
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sveikatos organizacijos 
rekomenduojamais dydžiais – mažiausiai 
18-22°C (nelygu, kokia patalpos funkcija) 
visose gyvenamos paskirties patalpose, 
kuriose tuo metu gyvenama. Į šią normą 
taip pat įeina galimybė namams įsigyti 
kitas energetikos paslaugas prieinama 
kaina. Valstybės narės privalo pateikti 
nacionalinę energijos nepritekliaus 
apibrėžtį, nurodydamos, kokia procentinė 
namų ūkių pajamų dalis išleidžiama 
energijai.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 34b punktas)

Pagrindimas

Suderinta energijos nepritekliaus apibrėžtis nepraktiška, nes valstybėse narėse skiriasi namų 
ūkių pajamos ir gyvenimo lygis, įskaitant energijos kainą; tačiau energijos nepriteklių būtina 
apibrėžti valstybės narės lygmeniu, kad būtų įvardyti pažeidžiami vartotojai ir imamasi 
veiksmų padėčiai taisyti.

Pakeitimas 163
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto bb papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 34b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) Pridedamas šis punktas:
„34b. „virtuali elektrinė“ – tai elektros 
energijos tiekimo programa, kurią 
vykdanti elektros energijos gamybos 
įmonė įpareigojama arba parduoti, arba 
pateikti tam tikrą elektros energijos kiekį, 
arba suinteresuotiems tiekėjams tam 
tikram laikui suteikti galimybę naudotis 
dalimi jos gamybos pajėgumų.“
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Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 34b punktas)

Pakeitimas 164
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto bc papunktis (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
2 straipsnio 34c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) Pridedamas šis punktas:
„34c. „prieinama kaina“ – tai valstybių 
narių vidaus lygmeniu, konsultuojantis su 
nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis, socialiniais partneriais ir 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir atsižvelgiant į 2 straipsnio 34b punkte 
numatytą nacionalinę energijos 
nepritekliaus apibrėžtį, nustatyta kaina.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnį įtraukiamas naujas 34c punktas)

Pakeitimas 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 3 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
„2. Visiškai atsižvelgdamos į atitinkamas 
Sutarties nuostatas, visų pirma į jos 86 
straipsnį, valstybės narės, 
vadovaudamosi bendru ekonominiu 
interesu, elektros energijos įmonėms gali 
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nustatyti viešųjų paslaugų teikimo 
įpareigojimus, susijusius su saugumu, 
įskaitant tiekimo saugumą, tiekimo 
reguliarumą, kokybę ir kainą, bei su 
aplinkos apsauga, įskaitant energijos 
efektyvumą, atsinaujinančią energiją ir 
klimato apsaugą. Tokie įpareigojimai 
turi būti aiškiai apibrėžti, skaidrūs, 
nediskriminaciniai, juos turi būti galima 
patikrinti, jie turi užtikrinti ES elektros 
energijos įmonėms vienodas galimybes 
teikti paslaugas nacionaliniams 
vartotojams. Siekdamos užtikrinti šioje 
dalyje nustatytą tiekimo saugumą ir 
elektros energijos efektyvumą ir (arba) 
paklausos valdymą bei įgyvendinti 
aplinkos apsaugos ir atsinaujinančios 
energijos sunaudojimo planinius 
rodiklius, kaip nurodyta šioje dalyje, 
valstybės narės gali taikyti ilgalaikį 
planavimą, atsižvelgdamos į galimybę, 
kad trečiosios šalys gali norėti 
prisijungti prie sistemos.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 2 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Norint įgyvendinti pasiūlymą nustatyti privalomus atsinaujinančios energijos sunaudojimo 
planinius rodiklius (20 proc. iki 2020 m.), elektros energijos sektoriuje reikės imtis specialių 
veiksmų, kurie gali skirtis nuo aplinkosaugos veiksmų.

Pakeitimas 166
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 3 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
„2.  Visiškai atsižvelgdamos į 
atitinkamas Sutarties nuostatas, visų 
pirma į jos 86 straipsnį, valstybės narės, 
vadovaudamosi bendru ekonominiu 
interesu, elektros energijos įmonėms gali 
nustatyti viešųjų paslaugų teikimo 
įpareigojimus, susijusius su saugumu, 
įskaitant tiekimo saugumą, tiekimo 
reguliarumą, kokybę, ir [...] aplinkos 
apsauga, įskaitant energijos efektyvumą
ir klimato apsaugą.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama ir papildoma naujais 
elementais)

Pagrindimas

Nuorodą į tiekimo kainą perkeliant nuo argumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo įpareigojimų 
prie argumentų dėl pažeidžiamų vartotojų šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad su tiekimo 
kaina susijusios priemonės būtų skirtos pažeidžiamiausiems vartotojams. Sukonkretinus 
nuorodą, galutinis rezultatas turėtų būti naudingas tiems vartotojams, kuriems apsaugos 
reikia labiausiai.

Pakeitimas 167
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 
keičiama taip:
„3. Valstybės narės užtikrina, kad 
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visiems namų ūkiams, o, kai valstybės 
narės mano, kad to reikia – mažosioms 
įmonėms (t.y. įmonėms, kuriose dirba 
mažiau kaip 50 darbuotojų, o metinė 
apyvarta arba balansas neviršija 10 
milijonų eurų) ir daug energijos 
naudojančioms įmonėms, apibrėžtoms 
2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 
2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos 
energetikos produktų ir elektros energijos 
mokesčių struktūrą1, 17 straipsnio 1 dalies 
a punkte, būtų teikiamos universaliosios 
paslaugos, t.y. kad jos turėtų teisę savo 
teritorijoje gauti nustatytos kokybės 
elektros energiją už protingą, lengvai ir 
aiškiai palyginamą ir skaidrią kainą. 
Siekdamos užtikrinti  universaliųjų 
paslaugų teikimą, valstybės narės gali 
paskirti tiekėją, į kurį galima kreiptis 
kraštutiniu atveju. Valstybės narės 
įpareigoja paskirstymo bendroves 
prijungti vartotojus prie savo tinklo 23 
straipsnio 2 dalyje pateikta tvarka 
nustatytomis sąlygomis ir taikant tame 
straipsnyje pateikta tvarka nustatytus 
tarifus. Nė viena šios direktyvos 
nuostata nedraudžia valstybėms narėms 
stiprinti namų ūkio, mažųjų ir vidutinių 
vartotojų rinkos pozicijų, skatinant šios 
klasės vartotojų savanoriško vienijimosi, 
kuriuo siekiama geresnio atstovavimo 
šiai vartotojų grupei, galimybes.
1 OL L 283, 2003 10 31, p. 51. Direktyva 

su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2004/75/EB (OL L 157, 2004 4 
30, p. 100).“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 3 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Šioje direktyvoje turi būti atsižvelgiama ir į daug energijos naudojantį verslą.
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Pakeitimas 168
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 
keičiama taip:
„3. Valstybės narės užtikrina, kad 
visiems namų ūkiams [...] būtų teikiamos 
universaliosios paslaugos, t.y. kad jie
turėtų teisę savo teritorijoje gauti 
nustatytos kokybės elektros energiją už 
[...] lengvai ir aiškiai palyginamą, 
skaidrią ir nediskriminuojančią kainą.
Šiems klientams turi būti užtikrinta teisė 
pasirinkti, sąžiningumas, atstovavimas ir 
teisių gynimo priemonės. Paslaugos 
kokybė yra pagrindinis elektros bendrovių 
pareigų aspektas. Siekdamos garantuoti 
universaliųjų paslaugų teikimą, 
valstybės narės gali paskirti tiekėją, į 
kurį galima kreiptis kraštutiniu atveju.
Valstybės narės įpareigoja paskirstymo 
bendroves prijungti vartotojus prie savo 
tinklo 23 straipsnio 2 dalyje pateikta 
tvarka nustatytomis sąlygomis ir taikant 
tame straipsnyje pateikta tvarka 
nustatytus tarifus. Nė viena šios 
direktyvos nuostata nedraudžia 
valstybėms narėms stiprinti namų ūkio, 
mažųjų ir vidutinių vartotojų rinkos 
pozicijų, skatinant šios klasės vartotojų 
savanoriško vienijimosi, kuriuo siekiama 
geresnio atstovavimo šiai vartotojų 
grupei, galimybes.

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 3 dalį įtraukiami nauji elementai)
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Pakeitimas 169
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 
keičiama taip: 
„(3) Valstybės narės užtikrina, kad 
visiems namų ūkiams ir, kai valstybės 
narės mano, kad to reikia – mažosioms 
įmonėms (t.y. įmonėms, kuriose dirba 
mažiau kaip 50 darbuotojų, o metinė 
apyvarta arba balansas neviršija 10 
milijonų eurų), būtų teikiamos 
universaliosios paslaugos, t.y. kad jos 
turėtų teisę savo teritorijoje gauti 
nustatytos kokybės elektros energiją už 
protingą, pagal sąnaudas nustatytą, 
lengvai ir aiškiai palyginamą ir skaidrią 
kainą. Siekdamos užtikrinti 
universaliųjų paslaugų teikimą, 
valstybės narės gali paskirti tiekėją, į 
kurį galima kreiptis kraštutiniu atveju. 
Valstybės narės įpareigoja paskirstymo 
bendroves prijungti vartotojus prie savo 
tinklo 23 straipsnio 2 dalyje pateikta 
tvarka nustatytomis sąlygomis ir taikant 
tame straipsnyje pateikta tvarka 
nustatytus tarifus. Nė viena šios 
direktyvos nuostata nedraudžia 
valstybėms narėms stiprinti namų ūkio, 
mažųjų ir vidutinių vartotojų rinkos 
pozicijų, skatinant šios klasės vartotojų 
savanoriško vienijimosi, kuriuo siekiama 
geresnio atstovavimo šiai vartotojų 
grupei, galimybes.“

Or. de
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Pagrindimas

Kainos turėtų būti grindžiamos tikrosiomis sąnaudomis – tai pagrindinis rinkos principas. 
Jeigu reguliuojamos kainos vartotojams nustatomos mažesnės negu tikrosios sąnaudos, tai 
mažina augančios energijos rinkos produktyvumą, nes reikia rasti kitų priemonių skirtumui 
kompensuoti.

Šis pakeitimas siūlomas vietoj Eluned Morgan pateiktų 15–16 pakeitimų.

Pakeitimas 170
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„(3a) Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad tiekėjui sutikus visi vartotojai turėtų 
teisę iš jo gauti elektros energiją 
nepaisant to, kurioje valstybėje narėje 
tiekėjas užregistruotas. Šioje srityje 
valstybės narės turi imtis visų priemonių, 
reikalingų užtikrinti, kad jų kilmės šalyje 
užregistruotos įmonės galėtų tiekti 
energiją klientams, neprivalėdamos 
vykdyti jokių kitų sąlygų.“

Or. de

Pagrindimas

Kiekvienoje valstybėje narėje tiekėjai, norėdami tiekti energiją klientams, turi įvykdyti 
skirtingas sąlygas. Šios skirtingos rinkos taisyklės ir teisiniai reikalavimai labai apriboja 
patekimą į rinką. Siekiant, kad galimybė patekti į rinką nebūtų ribojama, turėtų būti taikomas 
kilmės šalies principas, t. y. vienoje valstybėje narėje tiekėju užregistruotam subjektui turėtų 
būti leidžiama tiekti energiją klientams kitose valstybėse narėse nereikalaujant, kad tas 
subjektas laikytųsi dar kokių nors papildomų sąlygų.
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Pakeitimas 171
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 3b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„(3b) Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad vartotojai turėtų teisę:
a) pakeisti tiekėją per dvi savaites, taikant 
tiekimo sutarties sąlygas; ir
b) gauti visus duomenis apie suvartojimą.
Turėtų būti užtikrinta, kad šios 
procedūros be diskriminacijos, 
vienodomis sąnaudomis, pastangomis ir 
per vienodą laiką būtų prieinamos visiems 
rinkos dalyviams.“

Or. de

Pagrindimas

Kai vartotojams sudėtinga ir ilgai užtrunka pakeisti tiekėją, jie gali būti linkę to  nedaryti. 
Todėl turėtų būti užtikrinta, kad vartotojai galėtų nediskriminuojamomis sąlygomis 
susipažinti su savo duomenimis ir pasinaudoti paprasta tiekėjo pakeitimo tvarka. Pakeitimo 
procesas turėtų būti kuo greitesnis ir idealiu atveju užtrukti ne ilgiau kaip dvi savaites.

Pakeitimas 172
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1d punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 3c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
Valstybės narės savo viduje turėtų 
nusistatyti energijos nepriteklių. Šiuo 
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klausimu turėtų būti konsultuojamasi su 
reguliavimo institucijomis ir kitais rinkos 
dalyviais.“

Or. de

Pagrindimas

Mūsų požiūriu, pranešėjos Eluned Morgan pateiktais pakeitimais dėl energijos nepritekliaus 
yra pažeidžiama nacionalinės kompetencijos sritis (subsidiarumo principas). Todėl šiuo 
pakeitimu teikiama 14–18 pakeitimų alternatyva. Energijos nepritekliaus problema turi būti 
sprendžiama ne energijos rinką, o socialinę sritį reglamentuojančiais teisės aktais. Visais 
atvejais tai – valstybių narių vidaus problema.

Pakeitimas 173
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1e punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 3 straipsnio 5 dalis keičiama taip:
"5. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, siekdamos apsaugoti 
vartotojus bei užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos laipsnį, ypač 
siekdamos, kad būtų taikomos 
adekvačios pažeidžiamų vartotojų 
apsaugos priemonės, įskaitant tinkamas
su mokėjimo sąlygomis susijusias 
priemones, padedančias jiems 
apsisaugoti nuo energijos tiekimo 
nutraukimo.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama ir papildoma naujais 
elementais)
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Pagrindimas

Nuorodą į tiekimo kainą perkeliant nuo argumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo įpareigojimų 
prie argumentų dėl pažeidžiamų vartotojų šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad su tiekimo 
kaina susijusios priemonės būtų skirtos pažeidžiamiausiems vartotojams. Sukonkretinus 
nuorodą, galutinis rezultatas turėtų būti naudingas tiems vartotojams, kuriems apsaugos 
reikia labiausiai.

Pakeitimas 174
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1f punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„5a. Valstybės narės nacionaliniuose 
energetikos planuose imasi reikiamų 
priemonių energijos nepritekliaus 
problemai spręsti, siekdamos užtikrinti, 
kad energijos nepriteklių patiriančių 
žmonių skaičius tikrai mažėtų, ir apie šias 
priemones praneša Komisijai. Valstybės 
narės, siekdamos užtikrinti, kad būtų 
laikomasi visuotinėms paslaugoms ir 
viešosioms paslaugoms keliamų 
reikalavimų, gali vadovautis integruotu 
požiūriu. Šios priemonės gali apimti 
specialius pažeidžiamiems vartotojams ir 
namų ūkiams taikomus tarifus, jomis turi 
būti gerinamas energijos vartojimo 
efektyvumas ir teikiama tikslinė socialinė 
parama mažas pajamas gaunančių 
vartotojų grupėms. Komisija pateikia 
rodiklius, kuriais remiantis stebimas šių 
energijos nepritekliaus šalinimo 
priemonių poveikis. Šios priemonės neturi 
kenkti 21 straipsnyje nurodytam rinkos 
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atvėrimui.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi energijos nepriteklius – vis didesnė Europos Sąjungos problema, dabartiniame 
pasiūlyme šis klausimas turi būti sprendžiamas, o energija turi tapti prieinama visiems 
europiečiams.

Pakeitimas 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1g punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 6 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1g) 3 straipsnio 6 dalies įvadinė dalis 
keičiama taip:
„6. Valstybės narės užtikrina, kad 
elektros tiekėjai sąskaitose arba kartu su 
sąskaitomis bei visoje reklaminėje 
medžiagoje, kuri pateikiama 
vartotojams, pateiktų:“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 6 dalies pirmą pastraipą įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Informacija apie elektros energijos gamybos poveikį aplinkai turėtų būti aiškiai pasakyta 
visoje reklaminėje medžiagoje, kad vartotojui nereikėtų jos ieškoti kitur. Panašūs 
reikalavimai taikomi kituose sektoriuose, pvz., parduodant automobilius arba 
stambiagabaritę buitinę techniką.
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Pakeitimas 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1h punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1h) 3 straipsnio 6 dalies b punktas 
keičiamas taip:
„(b) [...] informaciją apie atitinkamo 
tiekėjo elektros energijos gamybos 
poveikį aplinkai praėjusiais metais, 
atsižvelgiant į CO2 ir radioaktyviųjų 
atliekų išmetimą, dėl atitinkamo kuro 
mišinio naudojimo.“

Or. en

(Išbraukiami tam tikri Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 6 dalies b punkto elementai)

Pagrindimas

Informacija apie elektros energijos gamybos poveikį aplinkai turėtų būti aiškiai pasakyta  
visoje reklaminėje medžiagoje, kad vartotojui nereikėtų jos ieškoti kitur. Panašūs 
reikalavimai taikomi kituose sektoriuose, pvz., parduodant automobilius arba 
stambiagabaritę buitinę techniką.

Pakeitimas 177
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1i punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1i) 3 straipsnio 7 dalis keičiama taip:
„7. Valstybės narės įgyvendina 
atitinkamas priemones, kuriomis 
siekiama socialinės ir ekonominės 
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sanglaudos bei aplinkos apsaugos tikslų 
įgyvendinimo. Priemonės  apima 
energijos efektyvumo ir (arba) 
paklausos valdymo priemones bei kovos 
su klimato pasikeitimu, pvz., skatinant 
dabartinių gyvenamųjų pastatų 
atnaujinimą, ir tiekimo saugumo 
užtikrinimo būdus. Tokios priemonės 
gali apimti atitinkamų ekonominių 
lengvatų taikymą, tam tikrais atvejais 
panaudojant visas esamas nacionalines 
ir Bendrijos priemones dėl būtinos 
tinklo infrastruktūros, įskaitant tinklų 
sujungimo pajėgumą, priežiūrą ir 
statybą.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 7 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pakeitimas 178
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1i punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1i) 3 straipsnio 7 dalis keičiama taip:
„7. Valstybės narės įgyvendina 
atitinkamas priemones, kuriomis 
siekiama socialinės ir ekonominės 
sanglaudos bei aplinkos apsaugos [...], 
energijos efektyvumo ir (arba) 
paklausos valdymo priemones bei kovos 
su klimato pasikeitimu ir tiekimo 
saugumo užtikrinimo būdus. Tokios 
priemonės gali apimti atitinkamų 
ekonominių lengvatų taikymą, tam 
tikrais atvejais panaudojant visas 
esamas nacionalines ir Bendrijos 
priemones dėl būtinos tinklo 
infrastruktūros, įskaitant tinklų 
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sujungimo pajėgumą, priežiūrą ir 
tiesimą.“ Valstybės narės, politiniais 
sprendimais arba teisės aktais 
nusprendusios mažinti saugius ir ne 
iškastiniu kuru grindžiamus energijos 
gamybos pajėgumus, turėtų atitinkamai 
nuspręsti pasiekti didesnį atsinaujinančios 
energijos dalies planinį rodiklį, taip 
užtikrindamos, kad jų indėlis į išmetamo 
CO2 kiekio mažinimą ir į vidaus rinką 
nepasikeis.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 7 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti energijos pasiūlą itin svarbu, kad būtų skatinama investuoti į CO2 
neišmetančią energijos gamybą.

Pakeitimas 179
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1i punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1i) 3 straipsnio 7 dalis keičiama taip:
„7. Valstybės narės įgyvendina 
atitinkamas priemones, kuriomis 
siekiama socialinės ir ekonominės 
sanglaudos bei aplinkos apsaugos tikslų 
įgyvendinimo. Priemonės apima 
energijos efektyvumo ir (arba) 
paklausos valdymo priemones bei kovos 
su klimato pasikeitimu ir tiekimo 
saugumo užtikrinimo būdus. Tokios 
priemonės gali apimti atitinkamų 
ekonominių lengvatų taikymą, tam 
tikrais atvejais panaudojant visas 
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esamas nacionalines ir Bendrijos 
priemones dėl būtinos tinklo 
infrastruktūros, įskaitant tinklų 
sujungimo pajėgumą, priežiūrą ir 
tiesimą. Nuodugniai atsižvelgdamos į 
atitinkamas Sutarties nuostatas, valstybės 
narės gali skatinti ilgalaikius energijos 
vartotojų ir tiekėjų susitarimus, kuriais 
prisidedama prie tobulesnės energijos 
gamybos ir paskirstymo ir kartu 
vartotojams suteikiama dalis iš jų gautos 
naudos, jeigu šie susitarimai gali padėti 
energetikos sektoriuje pasiekti optimalų 
investicijų lygį.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 7 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant, kad vartotojai gautų realios naudos.

Pakeitimas 180
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1i punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1i) 3 straipsnio 7 dalis keičiama taip: 
„7. Valstybės narės įgyvendina 
atitinkamas priemones, kuriomis 
siekiama socialinės ir ekonominės 
sanglaudos, ypač apsaugoti mažas 
pajamas gaunančius ir izoliuotuose 
regionuose gyvenančius gyventojus nuo 
diskriminacijos ir užtikrinti aplinkos 
apsaugą [...], energijos efektyvumo ir 
(arba) paklausos valdymo priemones bei 
kovos su klimato pasikeitimu ir tiekimo 
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saugumo užtikrinimo būdus. Tokios 
priemonės gali apimti atitinkamų 
ekonominių lengvatų taikymą, tam 
tikrais atvejais panaudojant visas 
esamas nacionalines ir Bendrijos 
priemones dėl būtinos tinklo 
infrastruktūros, įskaitant tinklų 
sujungimo pajėgumą, priežiūrą ir 
tiesimą.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 7 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti izoliuotose vietovėse (kalnų ir salų regionuose) gyvenančių 
vartotojų diskriminacijos.

Pakeitimas 181
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1i punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1i) 3 straipsnio 7 dalis keičiama taip:
„7. Valstybės narės įgyvendina 
atitinkamas priemones, kuriomis siekiama 
socialinės ir ekonominės sanglaudos bei 
aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimo. 
Priemonės  apima energijos efektyvumo ir 
(arba) paklausos valdymo priemones bei 
kovos su klimato pasikeitimu ir tiekimo 
saugumo užtikrinimo būdus. Tokios 
priemonės gali apimti pakankamų 
ekonominių lengvatų taikymą, tam tikrais 
atvejais panaudojant visas esamas 
nacionalines ir Bendrijos priemones 
būtinos tinklo infrastruktūros, įskaitant 
tinklų sujungimo pajėgumą, priežiūrą ir 
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tiesimą Nuodugniai atsižvelgdamos į
Sutarties nuostatas, valstybės narės gali 
skatinti ilgalaikius klientų ir tiekimo 
bendrovių susitarimus ir pirkimo 
asociacijas, kuriais prisidedama prie 
tobulesnės energijos gamybos ir 
paskirstymo ir kartu vartotojams 
suteikiama sąžininga dalis iš jų gautos 
naudos, jeigu šie susitarimai gali padėti 
energetikos sektoriuje pasiekti optimalų 
investicijų lygį.“

Or. fr

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 7 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į teigiamą ilgalaikių susitarimų ir pirkimo asociacijų poveikį 
plėtojant gamybos pajėgumus ir didinant konkurencingumą.

Pakeitimas 182
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1j punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1j) 3 straipsnyje įterpiama ši 7a dalis:
„7a. Siekdamos skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir padėti mažinti 
energijos  nepriteklių, nacionalinės 
reguliavimo institucijos įgalioja tiekėjus 
nustatyti tokias kainų formules, kad kaina 
didėtų didėjant vartojimui. Pirmasis 
intervalas, kuriam taikoma mažiausia 
kaina, atitinka būtiniausią energijos kiekį, 
reikalingą šildyti atskirą namą ir 
svarbiausioms funkcijoms, pvz., 
apšvietimui ir maisto gaminimui. 
Būtiniausias kiekis gali būti skirtingas 
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vieno asmens ir kelių asmenų namų 
ūkiams. Būtiniausią kiekį viršijančių 
vieno ar kelių intervalų tarifai turi būti 
daug didesni negu būtiniausio kiekio 
tarifas.“

Or. nl

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnį įtraukiama nauja dalis)

Pagrindimas

Skirtingais energijos tarifais skatinama efektyviai vartoti energiją ir užtikrinama, kad visi 
galėtų gauti būtiniausią energijos kiekį maža kaina.

Pakeitimas 183
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1j punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1j) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„7a. Siekdamos skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir padėti mažinti 
energijos  nepriteklių, nacionalinės 
reguliavimo institucijos įgalioja elektros 
energijos tiekėjus nustatyti tokius tarifus, 
kad kaina didėtų didėjant vartojimui –
turi būti siekiama konkrečių tikslų: 
skatinti efektyviai vartoti energiją, mažinti 
namų ūkių elektros energijos paklausą ir 
atitinkamai sumažinti buitinių vartotojų 
išmetamą CO2 kiekį; taip pat turi būti 
siekiama sumažinti energijos kainą 
energijos  nepriteklių patiriantiems namų 
ūkiams.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnį įtraukiama nauja dalis)
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Pagrindimas

Šis tarifų modelis apverstų dabartinį kainų nustatymo modelį aukštyn kojomis. Šiais laikais, 
kai bandome sumažinti energijos vartojimą, dabartinis kainų nustatymo modelis suteikia  
žmonėms  daugiau energijos už mažesnę kainą. Šis modelis elektros bendrovėms turėtų būti 
išlaidų požiūriu neutralus ir skatinti energijos vartojimo efektyvumą. Šio modelio nauda 
atsiskleis, kai bus pradėti naudoti pažangūs skaitikliai.

Pakeitimas 184
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1j punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1j) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„7a. Siekdamos skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir padėti mažinti 
energijos nepriteklių, nacionalinės 
reguliavimo institucijos įgalioja elektros 
energijos tiekėjus nustatyti tokias 
didėjančius grupinius tarifus apimančias 
kainų formules, kad kaina didėtų didėjant 
vartojimui.“

Or. en

Pakeitimas 185
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio -1j punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1j) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„7a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
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skatina elektros energijos tiekėjus pradėti 
taikyti kainų nustatymo formules, 
kuriomis būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas ir mažiausios 
galimos išlaidos.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnį įtraukiama nauja dalis)

Pagrindimas

Kainų nustatymo formulėmis turi būti užtikrintas energijos vartojimo efektyvumas ir mažos 
kainos.

Pakeitimas 186
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 1k punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 9a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1k) 3 straipsnyje įterpiama ši 9 dalis:
„9a. Kai galima įrodyti, kad elektros 
bendrovės perkėlė vartotojams joms 
nemokamai suteiktų išmetamųjų teršalų 
prekybos sistemos leidimų vertę 
atitinkančias sąnaudas, valstybės narės 
gali reikalauti, kad šios bendrovės 
kompensuotų tas sąnaudas papildomaiss 
mokesčiais. Šie mokesčiai turėtų būti 
naudojami energijos vartojimo 
efektyvumui juos renkančioje valstybėje 
narėje skatinti ir mokėti kompensacijoms 
daug energijos vartojančioms pramonės 
šakoms, nepagrįstai daug mokančioms už 
elektros energiją, nes elektros energijos 
rinkoje trūksta konkurencijos.

Or. nl
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(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnį įtraukiama nauja dalis)

Pagrindimas

Dėl blogai veikiančios elektros energijos rinkos vyraujančios didelės kainos gali pakenkti 
tarptautiniu mastu konkuruojančių bendrovių konkurencingumui. Derėtų mokėti tam tikras 
kompensacijas.

Pakeitimas 187
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 straipsnis papildomas šia 10 dalimi: Išbraukta.
„10. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Tokios priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio direktyvos nuostatas, ją 
papildant, priimamos taikant 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama komitologijos procedūra.

Pakeitimas 188
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 10 dalis



AM\713546LT.doc 81/111 PE404.393v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnis papildomas šia 10 dalimi: Išbraukta.
„10. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Tokios priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio direktyvos nuostatas, ją 
papildant, priimamos taikant 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.“

Or. de

Pagrindimas

 Komisijos pasiūlymu gaires tvirtinti taikant „reguliavimo procedūrą su tikrinimu“ labai 
apribojamos Parlamento teisės, todėl jį reikėtų atmesti.

Pakeitimas 189
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnis papildomas šia 10 dalimi: Išbraukta.
„10. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio 
direktyvos nuostatas, ją papildant, 
priimama taikant 27b straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Or. de

Pagrindimas

Siūloma komitologijos procedūra siekiama apriboti Parlamento įtaką. Tai reikštų, kad 
svarbiems sprendimams, kuriais formuojama energijos vidaus rinka, netaikomas demokratinis 
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teisės aktų leidybos procesas. Kadangi komitologijos procedūros rezultatai gali apimti labai 
daug, o tokios svarbios taisyklės turėtų įtakos paskirstymo sistemos operatoriams taikomos 
atskyrimo tvarkos esmei, pasiūlymą reikėtų atmesti iš esmės.

Pakeitimas 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 3 straipsnis papildomas šia 10 dalimi: Išbraukta.
"10. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas, ją papildant, 
priimama taikant 27b straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija, taikydama komitologijos procedūrą, patvirtins viešųjų paslaugų teikimo 
įpareigojimų, visuotinių paslaugų, tiekėjo, į kurį galima kreiptis kraštutiniu atveju, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos priemonių, tiekėjo keitimo tvarkos, informacijos atskleidimo 
gaires. Siekiant užtikrinti, kad įvairūs valstybių narių teisės aktai būtų nuodugniai suderinti, 
sprendimai visais šiais klausimais turi būti priimami dalyvaujant Tarybai ir Europos 
Parlamentui, nes per dažnai naudojama komitologijos procedūra gali padidinti 
reglamentavimo neapibrėžtumą.

Pakeitimas 191
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnis papildomas šia 10 dalimi: Išbraukta.
„10. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio 
direktyvos nuostatas, ją papildant, 
priimama taikant 27b straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Or. de

Pagrindimas

Reikiamos nuostatos dėl vartotojų apsaugos turėtų būti įtvirtintos pačioje direktyvoje. Todėl 
leidimo priimti gaires nereikia.

Pakeitimas 192
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„10. Komisija gali priimti šio straipsnio 
įgyvendinimo gaires. Tokios priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio direktyvos nuostatas, ją 
papildant, priimamos taikant 27b straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

„10. Deramai pasikonsultavusi su 
suinteresuotaisiais subjektais, Komisija 
gali priimti šio straipsnio įgyvendinimo 
gaires. Tokios priemonės, kuriomis 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio 
direktyvos nuostatas, ją papildant, 
priimamos taikant 27b straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad kuriant ir įgyvendinant šias gaires būtų laikomasi 
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geros reglamentavimo praktikos principų.

Pakeitimas 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 10a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„10a. Valstybės narės užtikrina, kad 
sutartyse su namų ūkių vartotojais, kurių 
sujungimo galia mažesnė nei 10 kW, 
negali būti taikoma nuo kiekio 
nepriklausanti fiksuota minimali kaina. 
Jose turi atsispindėti suvartotu kiekiu 
grindžiama kintamų sąnaudų dalis.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnį įtraukiama nauja 10a dalis)

Pagrindimas

Kadangi sujungimo ir apskaitos sąnaudos yra reguliuojamo paskirstymo verslo dalis, sutartys 
su buitiniais vartotojais, kuriose numatyta fiksuota įmoka, neturi loginio pagrindo. Buitiniams 
vartotojams, kurių sujungimo galia didesnė negu 10 kW, fiksuota kainos dalis pateisinama 
tiek, kiek ji atitinka piko metu reikalingas sąnaudas. Ši priemonė taip pat užtikrins didesnį 
kainų skaidrumą, nes daugumos buitinių vartotojų kaina turės tik vieną rodiklį.

Pakeitimas 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
3 straipsnio 10b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) 3 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„10b. Siekdamos padėti vartotojams 
sumažinti energijos  išlaidas, valstybės 
narės užtikrina, kad bent 2 proc. visų iš 
buitinių vartotojų gaunamų pajamų už 
elektros energiją būtų skirti energijos 
vartojimo efektyvumo ir buitinių vartotojų 
paklausos matavimo programoms 
finansuoti. Privačios ir viešosios elektros 
energetikos įmonės, energetikos paslaugų 
įmonės, regioninės ir vietos įstaigos ir 
nevyriausybinės organizacijos gali šias 
lėšas panaudoti į buitinius vartotojus 
orientuotoms efektyvaus energijos 
vartojimo skatinimo programoms 
finansuoti, daugiausia dėmesio skirdamos 
pažeidžiamiems vartotojams. Dėl šių lėšų 
valdymo ir jų paskirstymo aspektų 
sprendžiama vadovaujantis subsidiarumo 
principu.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnį įtraukiama nauja 10b dalis)

Pagrindimas

Liberalizuotoje elektros energijos rinkoje didėja  elektros energijos paklausa. Kadangi 
efektyvaus energijos vartojimo paslaugų įvedimo namų ūkių vartotojams operacijų sąnaudos 
didesnės negu stambesnių elektros energijos vartotojų atveju, tinkamiausias energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo būdas šiuo lygmeniu – sukurti fondą. Ši priemonė davė itin 
teigiamų rezultatų Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose ir tam tikrose JAV 
valstijose - saugoma aplinka, sumažėja bendros sąnaudos ir kuriamos darbo vietos.

Pakeitimas 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
4 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) 4 straipsnis keičiamas taip:
„Valstybės narės užtikrina tiekimo 
saugumo priežiūrą. Kai valstybės narės 
mano, kad to reikia, šią funkciją jos gali 
perduoti 23 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoms reguliavimo institucijoms. 
Atliekant šią priežiūrą, stebima pasiūlos 
ir paklausos pusiausvyra nacionalinėje 
rinkoje, išsamiai prognozuojamas 
laukiamos paklausos ir pasiūlos ateityje 
lygis ir numatyti papildomi pajėgumai 
(planuojami arba kuriami), tinklų 
techninės priežiūros kokybė ir lygis, 
paskirstytos gamybos atstovų ir mažų 
gamintojų prieiga bei priemonės, skirtos 
atsakyti į paklausą, kai ji yra didžiausia, 
ir spręsti trūkumus, iškylančius vienam 
ar keliems tiekėjams. Kas dveji metai ne 
vėliau kaip iki tokių metų liepos 31 d. 
kompetentingos institucijos paskelbia 
ataskaitą, kurioje pateikia šių sričių 
stebėjimo rezultatus bei priemones, 
kurių buvo imtasi arba buvo numatyti 
šiuo tikslu, ir šią ataskaitą jos perduoda 
Komisijai.

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 4 straipsnį įtraukiama keletas elementų dėl prognozių ir 
paskirstytos gamybos atstovų bei mažų gamintojų prieigos)

Pagrindimas

Tikimasi, kad siekiant tiekimo patikimumo bus daugiau naudojamasi paskirstyta ir maža 
gamyba. Šioms tendencijoms įtvirtinti būtina nediskriminacinė prieiga prie tinklų, o siekiant 
tai užtikrinti būtina kontrolė.
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Pakeitimas 196
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 2d punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
–5-a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) Įterpiamas šis straipsnis:
„5-a straipsnis

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad būtų apibrėžti techniniai 
veiklos kriterijai ir kad būtų sukurtos ir 
viešai paskelbtos techninės taisyklės, 
kuriomis būtų nustatytas reikiamo lygio 
patikimumas, saugumas ir energijos 
gamybos įrenginių, paskirstymų sistemų, 
tiesiogiai prijungtų vartotojų įrangos, 
sujungimo grandinių ir tiesioginių linijų 
veikimui taikomi reikalavimai. Šiomis 
techninėmis taisyklėmis užtikrinama 
sistemų sąveika, jos turi būti objektyvios ir 
nediskriminuojančios.  Kai Agentūra 
mano, kad šias taisykles reikia suderinti, 
ji teikia reikiamas rekomendacijas 
atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms.“

Or. en

Pagrindimas

5 straipsnyje aptariami tik sujungimo klausimai, nors veiklos aspektai (po sujungimo 
atsirandantys aspektai) irgi svarbūs ir turi būti aptarti.
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Pakeitimas 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tinklo sąlygų2h straipsnio 3 dalį.“

1. Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo.

1a. Kai kelioms valstybėms narėms 
bendradarbiaujant regioniniu lygmeniu 
iškyla didelių sunkumų, remdamasi 
bendru šių valstybių narių prašymu ir 
sutinkant visoms suinteresuotoms 
valstybėms narėms, Komisija gali paskirti 
regioninį koordinatorių. 
1b. Regioninis koordinatorius skatina 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
visų kitų kompetentingų valstybės 
institucijų, tinklų operatorių, energijos 
mainų vykdytojų, tinklo naudotojų ir 
suinteresuotųjų rinkos šalių regioninį 
bendradarbiavimą. Pirmiausia regioninis 
koordinatorius:
a) skatina naujas efektyvias investicijas į 
tinklų sujungimą. Šiuo tikslu regioninis 
koordinatorius padeda perdavimo sistemų 
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operatoriams rengti jų regioninio 
sujungimo planą, padeda koordinuoti jų 
sprendimus dėl investicijų ir prireikus jų 
pralaidumo pripažinimo procedūrą;
b) skatina efektyviai ir saugiai naudoti 
tinklus. Šiuo tikslu regioninis 
koordinatorius padeda koordinuoti 
perdavimo sistemos operatorių, 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
kitų kompetentingų nacionalinių valstybės 
institucijų veiksmus – rengia bendras 
paskirstymo ir apsaugos sistemas;
c) kasmet Komisijai ir atitinkamoms 
valstybėms narėms pateikia ataskaitą apie 
regione pasiektą pažangą ir šiai pažangai 
galinčius trukdyti sunkumus ar kliūtis.

Or. en

Pagrindimas

Regioniniai koordinatoriai galėtų atlikti svarbų vaidmenį stiprinant valstybių narių dialogą, 
ypač dėl tarpvalstybinių investicijų.

Pakeitimas 198
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 

1. Valstybės narės ir reguliavimo 
institucijos bendradarbiauja tarpusavyje 
siekdamos bent vienu ar keliais 
regioniniais lygmenimis integruoti 
nacionalines rinkas. Visų pirma valstybės 
narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
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pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

Or. de

Pagrindimas

ES siekia sukurti tarpvalstybinius rinkos regionus. Todėl skubiai reikia suderinti visas 
keitimosi duomenimis procedūras. Liberalizuotoje rinkoje taikomos keitimosi duomenimis 
procedūros yra būtina planų administravimo, atsiskaitymo, sąskaitų teikimo, tiekėjų keitimo ir 
kt. aspektų sąlyga. Nesant suderintų keitimosi duomenimis procedūrų, sunku steigti 
tarpvalstybinius rinkos regionus.

Pakeitimas 199
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį pagal 
2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 
dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų tinklo sąlygų 2h straipsnio 
3 dalį.“

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas šiame straipsnyje 
nurodytas regioninis bendradarbiavimas, 
turi atitikti Komisijos nustatytą geografinių 
rajonų apibrėžtį pagal 2003 m. birželio 26 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1228/2003 dėl 
prieigos prie tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų tinklo sąlygų 2h straipsnio 
3 dalį, tačiau šis bendradarbiavimas gali 
būti taikomas ir kitiems geografiniams 
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rerionams.“

Or. es

Pagrindimas

Reikia nepamiršti, kad šiuo klausimu taikomos Bendrijos taisyklės ir vengti padėties, kai 
Komisija ateityje verčia bendradarbiauti tam tikruose geografiniuose regionuose arba kai 
tam tikros valstybės narės nusprendžia išplėsti savo taikomas sistemas ir primesti jas kitoms 
valstybėms narėms.

Pakeitimas 200
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie 
tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tinklo sąlygų 2h straipsnio 3 dalį.“

Valstybės narės ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos pirmiausia regiono 
mastu integruoti nacionalines rinkas. Visų 
pirma valstybės narės skatina tinklo 
operatorių bendradarbiavimą regionų 
mastu, siekia sukurti konkurencingą 
Europos rinką ir sudaryti geresnes 
sąlygas suderinti jų teisinę ir reguliavimo 
sistemą, bet svarbiausia – integruoti dabar 
Sąjungoje susidariusias elektros energijos 
„salas“.

Or. en

Pagrindimas

Regioninės rinkos turėtų būti pirmasis žingsnis visiškai integruotos Europos rinkos link. 
Europos Komisija neturi jų geografiškai apibrėžti.
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Pakeitimas 201
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

Valstybės narės ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos integruoti 
nacionalines rinkas, įsteigti regioninius 
perdavimo sistemos operatorius, taip 
sukurdamos konkurencingą Europos 
rinką, ir sudaryti geresnes sąlygas 
suderinti jų teisinę ir reguliavimo sistemą.
Geografinis rajonas, kuriame veikia 
regioniniai perdavimo sistemos 
operatoriai, turi atitikti Komisijos nustatytą 
geografinių rajonų apibrėžtį pagal 2003 m. 
birželio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 
dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų tinklo sąlygų 2h straipsnio 
3 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Svarbu įsteigti regioninius perdavimo sistemos operatorius, nes regioniniai perdavimo 
sistemos operatoriai geriau suvoks regioninės tarpvalstybinės infrastruktūros plėtros 
poreikius ir galės pašalinti veiksnius, kliudančius veikti regioninėms rinkoms. Siekiant 
20 proc. energijos naudoti iš atsinaujinančių šaltinių, poreikis plėtoti infrastruktūrą, plėsti ir 
stiprinti tinklus tapo tikrai svarbus. Šiame plėtros procese sukūrus regioninius perdavimo 
sistemos operatorius būtų užtikrintas veiksmingiausias derinys.
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Pakeitimas 202
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

Valstybių narių kompetentingos 
institucijos ir nacionalinės reguliavimo 
institucijos bendradarbiauja tarpusavyje 
siekdamos bent regiono mastu integruoti 
nacionalines rinkas. Visų pirma jos skatina
tinklo operatorių bendradarbiavimą regionų 
mastu ir siekia teisinės bei nacionalinių 
reguliavimo sistemų suartėjimo ir 
nuoseklumo. Valstybės narės taip pat 
skatina tarpvalstybinį ir regioninį 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote siekiama įtvirtinti, kad valstybių narių teisės aktais turi būti sudarytos sąlygos 
tarpvalstybiniam ir regioniniam nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimui, ir 
šis bendradarbiavimas turi būti netgi skatinamas.
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Pakeitimas 203
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

Valstybės narės ir nacionalinės 
reguliavimo institucijos bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės užtikrina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu,
siekdamos sukurti konkurencingą 
Europos rinką, ir sudaro geresnes sąlygas 
suderinti jų teisinę ir reguliavimo sistemą. 
Geografinis rajonas, kuriame 
įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad siekiant konkurencingos visos Europos energijos rinkos regioninė 
integracija – reikalingas tarpinis etapas.

Regioninis bendradarbiavimas būtinas ir už jį turėtų būti atsakingos ne tik valstybės narės, 
bet ir reguliavimo institucijos bei suinteresuoti subjektai. Pirmiausia turėtų būti užtikrinta, 
kad aktyviau bendradarbiautų sistemos operatoriai, nes  siekiant integruoti rinkas jų vaidmuo 
itin svarbus sudarant geresnes sąlygas rinkose, eksploatuojant ir plėtojant perdavimo 
sistemas. Tai padarius, regioniniu lygmeniu galiausiai turėtų būti integruotos tinklo 
eksploatavimo funkcijos.
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Pakeitimas 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
suderinti ir integruoti nacionalines rinkas. 
Visų pirma valstybės narės skatina tinklo 
operatorių bendradarbiavimą regionų 
mastu ir siekia teisinių bei nacionalinių
reguliavimo sistemų nuoseklumo. 
Geografinis rajonas, kuriame 
įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį 
pagal 2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių 
elektros energijos mainų tinklo sąlygų2h 
straipsnio 3 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Pirmiausia turi būti suderintos nacionalinės reguliavimo sistemos ir bendradarbiaujant 
regioniniu ir kitais lygmenimis sudarytos bendros vienodos sąlygos, atitinkančios gerąją 
patirtį. Pvz., jau nebepriimtina, kad kai kurie operatoriai patiria griežtus apribojimus savo 
valstybių rinkose, o kiti savo valstybių rinkose turi labai palankias sąlygas ir šiuo 
konkurenciniu pranašumu gali pasinaudoti plėsdamiesi į kaimynines rinkas.

Pakeitimas 205
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bendradarbiauja 
tarpusavyje siekdamos bent regiono mastu 
integruoti nacionalines rinkas. Visų pirma 
valstybės narės skatina tinklo operatorių 
bendradarbiavimą regionų mastu ir siekia 
teisinės bei nacionalinių reguliavimo 
sistemų nuoseklumo. Geografinis rajonas, 
kuriame įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį pagal 
2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų tinklo sąlygų 2h straipsnio 
3 dalį.“

1. Atitinkamos nacionalinės institucijos ir 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja tarpusavyje siekdamos 
bent regiono mastu integruoti nacionalines 
rinkas. Visų pirma jos skatina tinklo 
operatorių bendradarbiavimą regionų 
mastu ir siekia teisinės bei nacionalinių 
reguliavimo sistemų suartėjimo ir 
nuoseklumo. Geografinis rajonas, kuriame 
įgyvendinamas regioninis 
bendradarbiavimas, turi atitikti Komisijos 
nustatytą geografinių rajonų apibrėžtį pagal 
2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų tinklo sąlygų 2h straipsnio 
3 dalį.“

Or. fr

Pagrindimas

Regioninis bendradarbiavimas priklauso nuo valstybių narių ir ypač nuo jų atitinkamų 
institucijų ir nacionalinių reguliavimo institucijų dalyvavimo ir veiksmų. Šiomis regioninėmis 
iniciatyvomis taip pat siekiama suartinti įvairias reguliavimo sistemas ir valstybių narių 
jurisdikcijas – jos padės skatinti rinkos integraciją ir galutinai sukurti vidaus rinką.

Pakeitimas 206
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 5a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Pagal 1 dalį, siekdamos regioninio 
bendradarbiavimo, valstybės narės teikia 
pirmenybę perdavimo sistemos operatorių 
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ir nacionalinių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimui ir jį remia, kad būtų 
suderintos prieigos ir balansavimo 
taisyklės (pirmenybę teikiant balansavimo 
zonų integravimui) keliose kaimyninėse 
valstybėse narėse ir tarp jų, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003/EB 
2h straipsnio 3 dalyje. Šis 
bendradarbiavimas gali vykti sudarant 
bendrą kelių kaimyninių šalių teritorijas 
apimti siekiančių perdavimo sistemos 
operatorių struktūrą. Šiuo atveju valstybės 
narės užtikrina, kad ši bendra perdavimo 
sistemos operatorių struktūra atitiktų 8 ir 
10a straipsnių nuostatas.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 5a straipsnį įtraukiama nauja 1a dalis)

Pagrindimas

Siekiant sukurti didesnes ir likvidesnes rinkas, reikia tvirtų gairių. Nors savanoriškas 
regioninis sistemos operatorių bendradarbiavimas kai kuriais atvejais gali duoti rezultatų, vis 
dėlto manome, kad reikalinga griežtesnė regionų eksploatavimo veiklos reguliavimo sistema.

Direktyvoje turėtų būti numatyta galimybė galiausiai įsteigti regioninį sistemos operatorių. 
Taip pat būtina užtikrinti tarpregioninį bendradarbiavimą, kad galėtų susiformuoti tikrai 
europinė rinka.

Pakeitimas 207
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 5a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Agentūra bendradarbiauja su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir perdavimo sistemos operatoriais 



PE404.393v01-00 98/111 AM\713546LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

(remdamasi šios Direktyvos IV skyriumi) 
siekdama užtikrinti regionų reguliavimo 
sistemų suartėjimą, turint tikslą sukurti 
konkurencingą Europos rinką. Kai 
Agentūra mano, kad reikia privalomų šio 
bendradarbiavimo taisyklių, ji teikia 
atitinkamas rekomendacijas. Regioninėse 
rinkose Agentūra tampa atskaitinga 
reguliavimo institucija.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 5a straipsnį įtraukiama nauja 1a dalis)

Pagrindimas

Siekiant sukurti veiksmingą Europos rinką, didžiausią reikšmę turi artimas ir veiksmingas 
Agentūros ir nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimas.

Pakeitimas 208
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 5a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Siekdami skatinti saugaus ir 
patikimo tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų valdymo plėtotę, 
perdavimo sistemos operatoriai 
kiekviename Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2h straipsnio 3 dalyje 
apibrėžtame geografiniame regione 
įsteigia koordinavimo centrą, kuris:
i) nenumatytais atvejais veikia kaip ryšių 
centras;
ii) atlieka regioninius perkrovos prie 
sienos tyrimus.“
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Or. fr

(Į Direktyvos 2003/54/EB 5a straipsnį įtraukiama nauja 1a dalis)

Pagrindimas

Elektros energijos perdavimo tinklai tarpusavyje labai susiję. Vis dėlto reikia stiprinti jų 
regioninį bendradarbiavimą, kad būtų sumažinta didelės avarijos arba tiekimo pertrūkių 
rizika ir sukurta bendra elektros energijos rinka. Šį bendradarbiavimą būtų galima stiprinti 
įsteigiant Europos elektros energijos perdavimo koordinavimo centrą, atsakingą už saugą 
avarijos atveju ir perkrovos sujungimo vietose tyrimus.

Pakeitimas 209
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 5a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Valstybės narės, reguliavimo 
institucijos ir visi rinkos dalyviai 
bendradarbiauja siekdami suderinti 
keitimosi duomenimis apie svarbiausius 
rinkos procesus procedūras.“

Or. xm

(Į Direktyvos 2003/54/EB 5a straipsnį įtraukiama nauja 1a dalis)

Pagrindimas

ES siekia sukurti tarpvalstybinius rinkos regionus. Todėl skubiai reikia suderinti visas 
keitimosi duomenimis procedūras. Liberalizuotoje rinkoje taikomos keitimosi duomenimis 
procedūros yra būtina planų administravimo, atsiskaitymo, sąskaitų teikimo, tiekėjų keitimo ir 
kt. aspektų sąlyga. Nesant suderintų keitimosi duomenimis procedūrų, sunku steigti 
tarpvalstybinius rinkos regionus.



PE404.393v01-00 100/111 AM\713546LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 210
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 5a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Komisija ir Agentūra skatina 
tarpregioninį elektros rinkų 
bendradarbiavimą ir atsako už jų 
integravimąsi į vieningą Europos elektros 
rinką.“

Or. xm

(Į Direktyvos 2003/54/EB 5a straipsnį įtraukiama nauja 1a dalis)

Pakeitimas 211
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 5a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Valstybės narės reikalauja, kad 
elektros bendrovės dalį elektros energijos 
gamintų tvariai. Tvarios energijos dalis 
grindžiama valstybės narės 
įsipareigojimu, prisiimtu persvarstant 
Direktyvą XXXX/XX/EB*;
* bus užpildyta vėliau, kai bus žinomas 
galutinis atsinaujinančios energijos 
direktyvos numeris.“

Or. xm
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(Į Direktyvos 2003/54/EB 5a straipsnį įtraukiama nauja 1a dalis)

Pagrindimas

Atsinaujinanti energija daugeliu atvejų brangesnė negu neatsinaujinanti. Siekiant, kad 
valstybės narės, remdamosi Direktyva XXXX/XX/EB (atsinaujinančios energijos direktyva) 
nepradėtų elektros bendrovėms dideliu mastu dalyti tvariai energijos gamybai skirtų 
subsidijų, turi būti nustatyta teisiniai įpareigojimai.

Pakeitimas 212
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnio 1b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) 5a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1c. Atitinkamos nacionalinės institucijos, 
veikiančios naujo regioninio sistemos 
operatoriaus teritorijoje, pagal privalomą 
Agentūrai pateiktą grafiką derina 
taisykles dėl:
- tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo 
visiems laiko intervalams;
- bendros sąsajos sukūrimo sujungimo 
vietų naudotojams;
- bendro antrinės rinkos valdymo;
- integruotos įvairaus paros meto 
sujungimo pajėgumų sistemos sukūrimo;
- sureguliavimo ir saugumo.“

Or. fr

(Į Direktyvos 2003/54/EB 5a straipsnį įtraukiama nauja 1b dalis)

Pagrindimas

Įtvirtinus regioninį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą, bus lengviau suderinti 
taisykles dėl tinklų ir ypač sujungimo vietų naudojimo. Todėl siūloma privaloma tvarka 
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derinti sujungimo vietų administravimo, balansavimo ir tinklo saugos taisykles.

Pakeitimas 213
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5a straipsnio 1b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) 5a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1b. Komisija parengia technines ir 
finansines priemones, padėsiančias įveikti 
regioninę Europos elektros energijos 
rinkų izoliaciją.“

Or. xm

(Į Direktyvos 2003/54/EB 5a straipsnį įtraukiama nauja 1b dalis)

Pakeitimas 214
Nicole Fontaine

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Įterpiamas šis straipsnis:
„5b straipsnis

Siekdami skatinti saugaus ir patikimo 
tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
valdymo plėtotę, perdavimo sistemos 
operatoriai kiekviename Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2h straipsnio 3 dalyje 
apibrėžtame geografiniame regione 
įsteigia koordinavimo centrą, kuris:
i) nenumatytais atvejais veiks kaip ryšių 
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centras;
ii) atliks regioninius statistinės perkrovos 
prie sienos tyrimus.“

Or. en

(Į Direktyvą 2003/54/EB įtraukiamas naujas 5b straipsnis)

Pagrindimas

Reikia stiprinti regioninį tinklų bendradarbiavimą, kad būtų kuo labiau sumažinta didelės 
avarijos arba tiekimo pertrūkių rizika ir sukurta bendra elektros energijos rinka. Šį 
bendradarbiavimą būtų galima stiprinti įsteigiant Europos elektros energijos perdavimo 
koordinavimą centrą, atsakingą už saugos klausimus avarijos atveju ir perkrovos sujungimo 
vietose tyrimus.

Pakeitimas 215
Nicole Fontaine

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3d punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
5c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3d) Įterpiamas šis straipsnis:
5c straipsnis

Atitinkamos nacionalinės institucijos, 
veikiančios naujo regioninio sistemos 
operatoriaus teritorijoje, pagal privalomą 
Agentūrai pateiktą grafiką derina 
taisykles dėl:
- tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo 
visiems laiko intervalams;
- bendros sąsajos sukūrimo sujungimo 
vietų naudotojams;
- bendro antrinės rinkos valdymo;
- integruotos įvairaus paros meto 
sujungimo pajėgumų sistemos sukūrimo;
- sureguliavimo ir saugumo.“
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Or. <Original>{XM}fr</Original>

(Į Direktyvą 2003/54/EB įtraukiamas naujas 5c straipsnis)

Pagrindimas

Įtvirtinus regioninį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą, bus lengviau suderinti 
taisykles dėl tinklų ir ypač sujungimo vietų naudojimo. Todėl siūloma privaloma tvarka 
derinti sujungimo vietų administravimo, balansavimo ir tinklo saugos taisykles.

Pakeitimas 216
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3e punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
6 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3e) 6 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis 
keičiama taip:
„2. Valstybės narės nustato kriterijus, 
kuriais vadovaujantis išduodami 
leidimai statyti naujus elektros energijos 
gamybos pajėgumus jų teritorijoje. Šie 
kriterijai susiję su:

Or. <Original>{XM}nl</Original>

(Į Direktyvos 2003/54/EB 6 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Leidimo išdavimo kriterijai turi būti privalomi.

Pakeitimas 217
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3f punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
6 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3f) 6 straipsnio 2 dalies g punktas 
keičiamas taip:
g) pirminių šaltinių pobūdžiu, leidimą 
gaminti elektros energiją iš iškastinio 
kuro šaltinių suteikiant tik bendrovėms, 
gaminančioms ne mažesnę kaip valstybės 
narės nustatyta tvarios energijos 
procentinę dalį ir naudojančioms 
pažangiausią išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo technologiją;“

Or. nl

(Į Direktyvos 2003/54/EB 6 straipsnio 2 dalies g punktą įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Leidimai turi būti suteikiami tik švariausią technologiją naudojančioms ir valstybės narės 
tvarios energijos naudojimo planinio rodiklio siekti padedančioms bendrovėms.

Pakeitimas 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3g punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3g) 6 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Valstybės narės užtikrina, kad
mažiems decentralizuotiems ir (arba) 
integruotiems gamintojams būtų taikoma 
supaprastinta leidimų išdavimo tvarka. Ši 
supaprastinta tvarka turėtų būti taikoma 
visiems mažesnio nei 50 MW galingumo 
įrenginiams ir visiems integruotiems 
gamintojams.“

Or. en
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(Iš dalies keičiama Direktyvos 2003/54/EB 6 straipsnio 3 dalis)

Pagrindimas

Siekiant skatinti decentralizuotų energijos šaltinių plėtrą ir kartu pripažįstant mažesnių 
energijos šaltinių sukeliamą mažesnį poveikį aplinkai turi būti sukurta pagreitinta tvarka.

Pakeitimas 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3h punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3h) Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Daug CO2 išmetančių naujų pajėgumų 
draudimas
Vykdydamos 6 ir 7 straipsniuose 
nustatytus reikalavimus, valstybės narės 
nesuteikia leidimų naujiems gamybos 
pajėgumams, kurie veikdami į atmosferą 
išmestų daugiau CO2 negu 350g vienai 
pagaminamos energijos kilovatvalandei.“

Or. en

(Į Direktyvą 2003/54/EB įtraukiamas naujas 7a straipsnis)

Pagrindimas

2006 m. N. Sterno apžvalgoje buvo padaryta išvada, kad nesugebant deramai stabilizuoti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos atmosferoje, pasaulio BVP gali sumažėti 
20 proc. arba daugiau. Tokie nuostoliai, dėl kurių bus kalta ES ekonomikos priklausomybė 
nuo daug CO2 išmetančios energetikos infrastruktūros, turės didelį neigiamą poveikį vidaus 
rinkai. Todėl turi būti uždrausta kurti naujus vienam gamybos vienetui tenkantį didelį CO2 
kiekį išmetančius gamybos pajėgumus.
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Pakeitimas 220
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3h punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3h) Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Daug CO2 išmetančių naujų pajėgumų 
draudimas
Vykdydamos 6 ir 7 straipsniuose 
nustatytus reikalavimus, valstybės narės 
nesuteikia leidimų naujiems gamybos 
pajėgumams, kurie veikdami į atmosferą 
išmestų daugiau CO2 negu 420g vienai 
pagaminamos energijos kilovatvalandei.“

Or. en

(Į Direktyvą 2003/54/EB įtraukiamas naujas 7a straipsnis)

Pagrindimas

2006 m. N. Sterno apžvalgoje buvo padaryta išvada, kad nesugebant deramai stabilizuoti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos atmosferoje, pasaulio BVP gali sumažėti 
20 proc. arba daugiau. Tokie nuostoliai turės didelį neigiamą poveikį vidaus rinkai ir
neatitiks Sutarties 2 straipsnyje išdėstytos pagrindinės Sąjungos funkcijos. Todėl turi būti 
uždrausta kurti naujus vienam gamybos vienetui tenkantį didelį CO2 kiekį išmetančius 
gamybos pajėgumus.

Pakeitimas 221
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3h punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
7a straipsnis (naujas)



PE404.393v01-00 108/111 AM\713546LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3h) Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Atsakomybės trečiosioms šalims ribos 
branduolinės avarijos atveju
Branduolinių elektrinių operatoriai 
kompetentingai nacionalinei institucijai ir 
Komisijai kasmet pateikia įrodymų, kad 
yra apdraudę atsakomybę nuo 
branduolinių avarijų bent 2,8 mlrd. eurų  
suma, tenkančia vienam įvykiui.“

Or. en

(Į Direktyvą 2003/54/EB įtraukiamas naujas 7a straipsnis)

Pagrindimas

ES draudimo nuo branduolinių avarijų sistemai dabar būdingi įvairiausi teisiniai režimai ir 
posistemės. Siekdama pagerinti vidaus rinkos veiklą ir sumažinti konkurencijos iškraipymus, 
ypač tarptautinės prekybos srityje, ES turėtų nustatyti suderintą minimalią draudimo 
apsaugos sumą. Siūloma suma dabar taikoma Vokietijoje.

Pakeitimas 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3h punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3h) Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Operatoriaus atsakomybės ribos didelės 
branduolinės avarijos atveju
Už atominės elektrinės eksploatavimą 
atsakinga įmonė kompetentingai 
nacionalinei institucijai ir Komisijai 
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kasmet įrodo, kad turi galiojantį 
draudimo nuo trečiųjų šalių pretenzijų, 
galinčių atsirasti dėl didelės branduolinės 
avarijos, polisą bent 2500 mln. eurų už 
vieną įvykį.“

Or. en

(Į Direktyvą 2003/54/EB įtraukiamas naujas 7a straipsnis)

Pagrindimas

Atsakomybės trečiosioms šalims ribos ES valstybėse dabar gerokai skiriasi. Iš daugumos 
atomines elektrines turinčių valstybių narių reikalaujama minimali įmonių draudimo suma 
yra mažesnė negu 500 mln. eurų už vieną įvykį.  Siekdama suderinti šias ribas ir taip 
pagerinti vidaus rinkos veiklą bei sumažinti konkurencijos iškraipymus, ypač tarptautinės 
prekybos srityje, ES turėtų nustatyti standartinę minimalią sumą. Siūloma suma dabar 
taikoma Vokietijoje.

Pakeitimas 223
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3h punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3h) Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Pasirinkdamos savus vidaus perdavimo 
sistemos eksploatavimo modelius, 
valstybės narės gali pasirinkti vieną iš 
toliau nurodytų variantų:
a) vieną ar daugiau perdavimo sistemos 
operatorių, kaip apibrėžta 8 straipsnyje, 
arba vieną ar daugiau nepriklausomų 
sistemos operatorių, kaip apibrėžta 
10 straipsnyje;
b) vieną ar daugiau perdavimo sistemos 
operatorių ir vieną ar daugiau 
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nepriklausomų sistemos operatorių.“

Or. en

(Į Direktyvą 2003/54/EB įtraukiamas naujas 7a straipsnis)

Pagrindimas

Reikia aiškiai nustatyti, kad 8 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtis nereiškia, kad kiekvienai 
vertikalios integracijos įmonei bus automatiškai įsteigtas skirtingas nepriklausomas sistemos 
operatorius, jeigu to reikalaujama remiantis 10 straipsniu.

Pakeitimas 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3h punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3h) Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Siekdamos užtikrinti  perdavimo sistemos 
operatorių nepriklausomybę, valstybės 
narės užtikrina, kad nuo [perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos, prie kurios 
pridedami vieneri metai] vertikalios 
integracijos įmonės atitiktų 8 straipsnio 
1 dalies a-d punktų arba 10 straipsnio 
reikalavimus arba 8ba straipsnio 
nuostatas.“

Or. en

(Į Direktyvą 2003/54/EB įtraukiamas naujas 7a straipsnis)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu veiksmingas ir našus atskyrimas įtraukiamas kaip alternatyva nuosavybės 
atskyrimo ir nepriklausomo sistemos operatoriaus koncepcijoms. Juo užtikrinamas praktinis 
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nepriklausomų sistemos operatorių atskyrimas nepažeidžiant nuosavybės teisės ir 
nepriverčiant parduoti nei perdavimo sistemos, nei energijos gamybos įmonių.

Pakeitimas 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 3i punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
7b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3i) Įterpiamas šis straipsnis:
„7b straipsnis
Operatoriaus atsakomybė didelės 
branduolinės avarijos atveju
Už atominės elektrinės eksploatavimą 
atsakinga įmonė kompetentingai 
nacionalinei institucijai kasmet įrodo, kad 
turi galiojantį draudimą nuo visų galimų 
trečiųjų šalių pretenzijų, galinčių atsirasti 
dėl didelės branduolinės avarijos.“

Or. en

(Į Direktyvą 2003/54/EB po 7a straipsnio įtraukiamas naujas 7b straipsnis)

Pagrindimas

Atsakomybės trečiosioms šalimes ribos ES valstybėse dabar gerokai skiriasi. Siekdama 
suderinti šias ribas ir taip pagerinti vidaus rinkos veiklą bei sumažinti konkurencijos 
iškraipymus, ypač tarptautinės prekybos srityje, ES turėtų reikalauti, kad būtų sukurtos 
deramos kompensavimo sistemos, kuriomis visoms galimoms aukoms būtų sudaryta galimybė 
gauti kompensaciją ir elektros energijos gamintojams būtų užtikrintos vienodos veiklos 
sąlygos.


