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Pakeitimas 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
[perkėlimo į nacionalinę teisę datos, prie 
kurios pridedami vieneri metai]:

1. Siekdamos laiduoti perdavimo sistemos 
operatorių nepriklausomumą, valstybės
narės užtikrina, kad nuo [perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos, prie kurios 
pridedami vieneri metai] vertikalios 
integracijos įmonės turi atitikti šių a – d 
punktų, 10 straipsnio arba 10b straipsnio
reikalavimus: 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įvedamas teisinis veiksmingas ir našus atskyrimas, kaip alternatyva 
nuosavybės atskyrimui ir nepriklausomiems sistemos operatoriams. Juo užtikrinamas 
veiksmingas perdavimo sistemos operatorių atskyrimas, nesikėsinant į nuosavybę ir 
nepriverčiant parduoti perdavimo sistemos arba energijos gamybos įmonės. 

Pakeitimas 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies įžanga
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad nuo 
[perkėlimo į nacionalinę teisę datos, prie 
kurios pridedami vieneri metai]:

1. Siekdamos laiduoti perdavimo sistemos 
operatorių nepriklausomumą, valstybės 
narės užtikrina, kad nuo [perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos, prie kurios 
pridedami vieneri metai] vertikalios 
integracijos įmonės turi atitikti: 
–8a ir 8b straipsnių reikalavimus; arba

– 8a, 8b ir 8ba straipsnių reikalavimus. 

Tuo atveju, kai laikomasi 8a ir 8b 
straipsnių reikalavimų, valstybės narės 
užtikrina, kad nuo [perkėlimo į 
nacionalinę teisę datos, prie kurios 
pridedami vieneri metai]: 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybėms narėms sudaroma galimybė pasirinkti nuosavybės atskyrimą arba 
„veiksmingą ir našų atskyrimą“. Jis susijęs su 28 straipsnio pakeitimu, kuriame Komisija 
prašoma patikrinti, ar veiksmingo ir našaus atskyrimo pakanka, kad būtų pasiekta veiksminga 
konkurencija, ir apie tai pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 228
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekviena įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, veiktų kaip perdavimo 
sistemos operatorius; 

(a) kiekviena įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, veiktų kaip perdavimo 
sistemos operatorius arba turėtų bendrą
perdavimo sistemos operatorių; 
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Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti pakankamai lanksti, kad būtų sudaryta galimybė priimti pragmatiškus 
regioninio ir (arba) laikino pobūdžio sprendimus. Pakeitimu būtų leista perduoti sistemos 
valdymą transnacionaliniams vienetams. 

Pakeitimas 229
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekviena įmonė, kuriai priklauso 
perdavimo sistema, veiktų kaip perdavimo 
sistemos operatorius; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio 8 straipsnio punkto išbraukimas reiškia, kad perdavimo sistemos operatorius galėtų 
nebūti ne tik viso turto, sudarančio perdavimo sistemą, savininkas, bet ir visai neturėti tokio 
turto arba būti tik jo dalies savininkas. Vis dėlto bet kokiu atveju būtų taikomi tie patys 
reikalavimai. 

Pakeitimas 230
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tas pats asmuo ar asmenys neturėtų 
teisės: 

(b) tas pats asmuo ar asmenys neturėtų 
teisės, atskirai arba kartu:

Or. en

Pakeitimas 231
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
įmonę, atliekančią bet kokią elektros 
energijos gamybos ar jos tiekimo funkciją, 
ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių arba 
perdavimo sistemą ar bet kokią perdavimo 
sistemos operatoriaus ar perdavimo 
sistemos turto dalį ar naudotis kokiomis 
nors teisėmis perdavimo sistemos 
operatoriaus arba perdavimo sistemos 
atžvilgiu, 

(i) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
įmonę, atliekančią bet kokią elektros 
energijos gamybos ar jos tiekimo funkciją, 
ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių arba 
perdavimo sistemą ar bet kokią perdavimo 
sistemos operatoriaus ar perdavimo 
sistemos turto dalį ar naudotis kokiomis 
nors teisėmis perdavimo sistemos 
operatoriaus atžvilgiu, 

Or. en

Pagrindimas

Šį punktą siūloma keisti, nes dėl jo neaiškios ir nepakankamai tikslios formuluotės gali kilti 
neaiškumų. 
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Pakeitimas 232
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
įmonę, atliekančią bet kokią elektros 
energijos gamybos ar jos tiekimo funkciją, 
ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių arba 
perdavimo sistemą ar bet kokią perdavimo 
sistemos operatoriaus ar perdavimo 
sistemos turto dalį ar naudotis kokiomis 
nors teisėmis perdavimo sistemos 
operatoriaus arba perdavimo sistemos 
atžvilgiu, 

(i) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
įmonę, atliekančią bet kokią elektros 
energijos gamybos ar jos tiekimo funkciją, 
ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių arba 
perdavimo sistemą, 

Or. en

Pakeitimas 233
Manuel António dos Santos

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
įmonę, atliekančią bet kokią elektros 
energijos gamybos ar jos tiekimo funkciją, 
ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių arba 
perdavimo sistemą ar bet kokią perdavimo 
sistemos operatoriaus ar perdavimo 
sistemos turto dalį ar naudotis kokiomis 
nors teisėmis perdavimo sistemos 

(i) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
įmonę, atliekančią bet kokią elektros 
energijos gamybos ar jos tiekimo funkciją, 
ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių arba 
perdavimo sistemą ar naudotis kokiomis 
nors teisėmis perdavimo sistemos 
operatoriaus arba perdavimo sistemos 
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operatoriaus arba perdavimo sistemos 
atžvilgiu, 

atžvilgiu, 

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad nebūtina kliudyti valdyti nedidelę turto dalį, jei dėl to nekyla kliūčių veiklos 
kontrolei. Mažumos dalies valdymas nekelia pavojaus operatorių nepriklausomumui. 

Pakeitimas 234
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių ar 
perdavimo sistemą ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuoti įmonę, atliekančią 
bet kokią elektros energijos gamybos arba 
jos tiekimo funkciją, valdyti kokią nors tos 
įmonės turto dalį ar naudotis kokiomis nors 
teisėmis tos įmonės atžvilgiu; 

(ii) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių ar 
perdavimo sistemą ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuoti įmonę, atliekančią 
bet kokią elektros energijos gamybos arba 
jos tiekimo funkciją, valdyti kokią nors tos 
įmonės turto dalį ar naudotis kokiomis nors 
teisėmis tos įmonės atžvilgiu; 

Or. en

Pagrindimas

Šį punktą siūloma keisti, nes dėl jo neaiškios ir nepakankamai tikslios formuluotės gali kilti 
neaiškumų.
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Pakeitimas 235
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių ar 
perdavimo sistemą ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuoti įmonę, atliekančią 
bet kokią elektros energijos gamybos arba 
jos tiekimo funkciją, valdyti kokią nors tos
įmonės turto dalį ar naudotis kokiomis 
nors teisėmis tos įmonės atžvilgiu; 

(ii) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių ar 
perdavimo sistemą ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuoti įmonę, atliekančią 
bet kokią elektros energijos gamybos arba 
jos tiekimo funkciją;

Or. en

Pakeitimas 236
Manuel António dos Santos

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių ar 
perdavimo sistemą ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuoti įmonę, atliekančią 
bet kokią elektros energijos gamybos arba 
jos tiekimo funkciją, valdyti kokią nors tos 
įmonės turto dalį ar naudotis kokiomis 
nors teisėmis tos įmonės atžvilgiu; 

(ii) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
perdavimo sistemos operatorių ar 
perdavimo sistemą ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuoti įmonę, atliekančią 
bet kokią elektros energijos gamybos arba 
jos tiekimo funkciją, ar naudotis kokiomis 
nors teisėmis tos įmonės atžvilgiu; 

Or. en
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Pagrindimas

Manoma, kad nebūtina kliudyti valdyti nedidelę turto dalį, jei dėl to nekyla kliūčių veiklos 
kontrolei. Mažumos dalies valdymas nekelia pavojaus operatorių nepriklausomumui.

Pakeitimas 237
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tas pats asmuo ar asmenys neturėtų 
teisės skirti nei perdavimo sistemos 
operatoriaus ar perdavimo sistemos 
stebėtojų tarybos, administracinės 
valdybos arba teisiškai įmonę 
atstovaujančių padalinių narius ir valdyti 
įmonės, atliekančios kokią nors elektros 
energijos gamybos arba jos tiekimo 
funkciją, bet kokią turto dalį ar naudotis 
kokiomis nors teisėmis tos įmonės 
atžvilgiu; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 238
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tas pats asmuo ar asmenys neturėtų 
teisės skirti nei perdavimo sistemos 

c) tas pats asmuo ar asmenys neturėtų 
teisės skirti nei perdavimo sistemos 
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operatoriaus ar perdavimo sistemos
stebėtojų tarybos, administracinės valdybos 
arba teisiškai įmonę atstovaujančių 
padalinių narius ir valdyti įmonės, 
atliekančios kokią nors elektros energijos 
gamybos arba jos tiekimo funkciją, bet 
kokią turto dalį ar naudotis kokiomis nors 
teisėmis tos įmonės atžvilgiu; 

operatoriaus stebėtojų tarybos, 
administracinės valdybos arba teisiškai 
įmonę atstovaujančių padalinių narius ir 
valdyti įmonės, atliekančios kokią nors 
elektros energijos gamybos arba jos 
tiekimo funkciją, bet kokią turto dalį ar 
naudotis kokiomis nors teisėmis tos įmonės 
atžvilgiu; 

Or. en

Pagrindimas

Šį punktą siūloma keisti, nes dėl jo neaiškios ir nepakankamai tikslios formuluotės gali kilti 
neaiškumų. 

Pakeitimas 239
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(da) tas pats asmuo ar asmenys neturėtų 
teisės valdyti perdavimo sistemos pagal 
valdymo sutartį arba daryti jai įtaką kokiu 
nors kitu būdu, nesusijusiu su nuosavybe, 
ir tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoti 
įmonę, atliekančią bet kokią elektros 
energijos gamybos arba jos tiekimo 
funkciją, valdyti kokią nors tos įmonės 
turto dalį ar naudotis kokiomis nors 
teisėmis tos įmonės atžvilgiu.“

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sugriežtinti reikalavimus dėl nuosavybės atskyrimo. 

Pakeitimas 240
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodytam turtui ir 
teisėms visų pirma priskirtina:

2. Jei laikomasi 1 dalies b punkto 
reikalavimų, dvi skirtingos viešosios 
įstaigos gali kontroliuoti, viena vertus, 
gamybą ir tiekimą, ir, kita vertus, 
perdavimo veiklą. 

(a) dalies kapitalo nuosavybė arba verslo 
turtas, ar 

(b) įgaliojimai naudotis balsavimo teise, 
ar

(c) įgaliojimai skirti stebėtojų tarybos, 
administracinės valdybos arba teisiškai 
įmonę atstovaujančių padalinių narius, ar

(d) teisė gauti dividendus ar kitą pelno 
dalį.

Or. en
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Pakeitimas 241
Manuel António dos Santos

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodytam turtui ir
teisėms visų pirma priskirtina: 

2. 1 dalies b punkte nurodytoms teisėms 
visų pirma priskirtina: 

(a) dalies kapitalo nuosavybė arba verslo 
turtas, ar 
(b) įgaliojimai naudotis balsavimo teise, ar (b) įgaliojimai naudotis balsavimo teise, ar 
(c) įgaliojimai skirti stebėtojų tarybos, 
administracinės valdybos arba teisiškai 
įmonę atstovaujančių padalinių narius, ar

(c) įgaliojimai skirti stebėtojų tarybos, 
administracinės valdybos arba teisiškai 
įmonę atstovaujančių padalinių narius. 

(d) teisė gauti dividendus ar kitą pelno 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Operatorių nepriklausomybei pavojus dėl dalies kapitalo arba verslo turto nuosavybės arba 
teisės gauti dividendus ar kitą pelno dalį nekyla. Tačiau įgaliojimai naudotis balsavimo teise 
ar įgaliojimai skirti stebėtojų tarybos, administracinės valdybos arba teisiškai įmonę 
atstovaujančių padalinių narius yra lemiami kalbant apie operatoriaus kontrolę. 

Pakeitimas 242
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 2 dalis



PE404.394v01-00 14/119 AM\713548LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodytam turtui ir
teisėms visų pirma priskirtina: 

2. 1 dalies b ir c punktuose nurodytoms
teisėms visų pirma priskirtina: 

(a) dalies kapitalo nuosavybė arba verslo 
turtas, ar 
(b) įgaliojimai naudotis balsavimo teise, ar (b) įgaliojimai naudotis balsavimo teise, ar 
(c) įgaliojimai skirti stebėtojų tarybos, 
administracinės valdybos arba teisiškai 
įmonę atstovaujančių padalinių narius, ar

(c) įgaliojimai skirti stebėtojų tarybos, 
administracinės valdybos arba teisiškai 
įmonę atstovaujančių padalinių narius. 

(d) teisė gauti dividendus ar kitą pelno 
dalį.

Or. en

Pakeitimas 243
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3a. Komisija, atsižvelgdama į 
nacionalinių ir regioninių elektros 
energijos rinkų ypatumus, nustato 
ekonominius, finansinius, tiekimo 
saugumo ir kitus kriterijus, pagal kuriuos 
vykdomas privalomas ir pagrįstas 
vertikaliai integruotų bendrovių veiklos 
rūšių atskyrimas.
Vertikaliai integruotoms bendrovėms 
taikomi direktyvos nustatyti įpareigojimai 
turi būti proporcingi siekiamam tikslui.“

Or. lt
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Pakeitimas 244
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3b. Valstybės narės prižiūri vertikaliai 
integruotų bendrovių veiklos rūšių 
atskyrimo procesą ir pateikia Komisijai 
ataskaitą apie pasiektą pažangą.“

Or. lt

Pakeitimas 245
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 3c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3c. Vertikaliai integruotų bendrovių
veiklos rūšių atskyrimas neturi lemti 
elektros energijos tarifų vartotojams 
padidėjimo bei kitų neigiamų socialinių 
pasekmių.“

Or. xm
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Pakeitimas 246
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali leisti taikyti nuo 1 
dalies b ir c punktų nukrypti leidžiančias 
nuostatas iki [perkėlimo į nacionalinę 
teisę data, prie kurios pridedami dveji 
metai], jeigu perdavimo sistemos 
operatorius nėra sudedamoji vertikalios 
integracijos įmonės dalis. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 247
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse. Jokia kita įmonė neturi teisės būti 
sudedamąja bendrosios įmonės dalimi, 
jeigu ta įmonė nebuvo pagal 10 straipsnį 
patvirtinta nepriklausomu sistemos 
operatoriumi.

5. Atsižvelgdamos į 5 straipsnyje apibrėžtą 
įpareigojimą įgyvendinti regioninį 
bendradarbiavimą, valstybės narės 
numato skirti perdavimo sistemos 
operatorių, kuris veiktų kelių valstybių 
teritorijose pagal 2003 m. birželio 26 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2h 
straipsnio 3 dalies nuostatas. Valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių, 
užtikrinančių, kad perdavimo sistemos 
operatorius atitiktų šio ir 10a straipsnio 
reikalavimus. Valstybės narės taiko 
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ekonomines paskatas, kurios sudarytų 
palankias sąlygas regioninių sistemų 
operatoriams įsisteigti. 

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriams reikalingos griežtos didesnės ir skaidresnės rinkos gairės. 
Savanoriško perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimo tikriausiai nepakanka siekiant 
suderinti tinklų planavimą arba eksploatavimo koordinavimą. Turėtų būti sudarytos sąlygos 
derinti perdavimo sistemos operatorių veiklą regioniniu ir ES lygiu. Tarpregioninis 
bendradarbiavimas yra būtina tikros visos Europos rinkos kūrimo prielaida. 

Turėtų būti siekiama skatinti rentabilų regioninių sistemų eksploatavimą, palengvinti 
tarpvalstybinę prekybą ir rinkos integraciją bei užtikrinti investicijas, kurios geriausiai 
atitiktų regionų poreikius, kartu atsižvelgiant į tarpregioninius aspektus. 

Pakeitimas 248
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse. Jokia kita įmonė neturi teisės būti 
sudedamąja bendrosios įmonės dalimi, 
jeigu ta įmonė nebuvo pagal 10 straipsnį 
patvirtinta nepriklausomu sistemos 
operatoriumi.

5. Siekdamos užtikrinti 5a straipsnyje 
numatytą regioninį bendradarbiavimą,
valstybės narės skatina ir remia bet kokį 
perdavimo sistemos operatorių ir 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą, 
kurio tikslas suderinti prieigos ir 
balansavimo taisykles (siekiant 
balansavimo regionų integracijos) keliose 
kaimyninėse valstybėse narėse, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
2h straipsnio 3 dalyje. Šis 
bendradarbiavimas gali sudaryti 
prielaidas visų susijusių perdavimo 
sistemos operatorių bendrai struktūrai, 



PE404.394v01-00 18/119 AM\713548LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

kuri apimtų kaimynines teritorijas, 
sukurti. Šiuo atveju valstybės narės 
užtikrina, kad ši perdavimo sistemos 
operatorių bendra struktūra patenkintų
šiame straipsnyje ir 10a straipsnyje 
apibrėžtus principus.

Or. fr

Pagrindimas

Nors savanoriškas perdavimo sistemų operatorių bendradarbiavimas regioniniu lygiu davė 
tam tikrų rezultatų, reikalinga geriau apibrėžta regioninio tinklų valdymo sistema. Valstybės 
narės turėtų teikti pirmenybę regioniniams susitarimams, o ne išimtinai nacionaliniams 
sprendimams. Ši direktyva turėtų palaikyti regioninių, ar net visos Europos, sistemų 
operatorių steigimą, kad būtų sudarytos sąlygos tikros Europos rinkos augimui.

Pakeitimas 249
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte 
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse. Jokia kita įmonė neturi teisės būti 
sudedamąja bendrosios įmonės dalimi, 
jeigu ta įmonė nebuvo pagal 10 straipsnį 
patvirtinta nepriklausomu sistemos 
operatoriumi.

5. Tariama, kad 1 dalies a punkte
nustatytas įpareigojimas buvo įvykdytas 
tuo atveju, jeigu kelios įmonės, kurioms 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistemos, sukūrė bendrąją įmonę, kuri 
atlieką atitinkamų perdavimo sistemų 
operatoriaus funkcijas keliose valstybėse 
narėse.

Or. en
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Pagrindimas

Nacionalinių transportavimo tinklų nuosavybės atskyrimas yra vienintelis būdas užtikrinti 
nacionalinių transportavimo tinklų administratorių nepriklausomumą ir padidinti skaidrumą. 
Be to, tai sudarytų galimybę nacionalinių transportavimo tinklų administratoriams prisidėti 
prie geriau veikiančios rinkos kūrimo. Nepriklausomų sistemos operatorių atveju 
nacionalinių transportavimo tinklų ir komercinė veikla išlaikoma tose pačiose rankose. Nors 
nacionalinio transportavimo veikla griežtai reglamentuojama, dėl tokios padėties taikoma 
daugybė taisyklių. 

Pakeitimas 250
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5a. Įgyvendinant šį straipsnį, tuo atveju, 
jei 1 dalies b – d punktuose nurodytas 
asmuo yra valstybė narė arba atitinkama 
viešoji įstaiga, o dvi skirtingos viešosios 
įstaigos kontroliuoja, viena vertus, 
perdavimo sistemos operatorių arba 
perdavimo sistemą, ir, kita vertus, įmonę, 
atliekančią bet kokią elektros energijos 
gamybos arba jos tiekimo funkciją, tai 
neturi būti tas pats asmuo arba tie patys 
asmenys.“

Or. en

Pakeitimas 251
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 5a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5a. Įgyvendinant šį straipsnį, tuo atveju, 
jei 1 dalies b – d punktuose nurodytas 
asmuo yra valstybė narė arba atitinkama 
viešoji įstaiga, o dvi skirtingos viešosios 
įstaigos kontroliuoja, viena vertus, 
perdavimo sistemos operatorių arba 
perdavimo sistemą, ir, kita vertus, įmonę, 
atliekančią bet kokią elektros energijos 
gamybos arba jos tiekimo funkciją, tai 
neturi būti tas pats asmuo arba tie patys 
asmenys.“

Or. en

Pagrindimas

Panaši nuostata buvo siūloma 12 konstatuojamoje dalyje. Vis dėlto, siekiant teisinio 
apibrėžtumo, reikia ją įtraukti ir į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 252
Manuel António dos Santos

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5a. Jei įmonės, nurodytos 1 dalies a 
punkte, akcininkas yra valstybė, 1 dalies b 
ir c punktuose nustatytas įpareigojimas 
laikomas įvykdytu, jei įmonė, atliekanti 
bet kokią elektros energijos gamybos arba 
jos tiekimo funkciją, ir perdavimo 
sistemos operatorius arba perdavimo 
sistema yra atskiri juridiniai asmenys ir 
veikia pagal 1 dalies b ir c punktų 
nuostatas.“
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Or. en

Pagrindimas

Tinklų atskyrimas nereiškia veiklos privatizavimo. Užtikrinus dviejų tinklų atskyrimą, 
viešajam sektoriui turėtų būti suteikta tokia pati galimybė užtikrinti gamybą ir tiekimą arba 
perdavimą. 

Pakeitimas 253
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 6 a–ac dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatoriaus, kuris yra 
sudedamoji vertikalios integracijos įmonės 
dalis, ir to perdavimo sistemos darbuotųjų 
sukaupta 12 straipsnyje nurodyta 
komercinė neskelbtina informacija nebūtų 
perduodama įmonėms, vykdančioms bet 
kokias elektros energijos gamybos ar jos 
tiekimo funkcijas.

6. Valstybės narės užtikrina, kad:

(a) perdavimo sistemos operatoriaus, kuris 
yra sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, ir to perdavimo sistemos 
darbuotųjų sukaupta 12 straipsnyje 
nurodyta komercinė neskelbtina 
informacija nebūtų perduodama įmonėms, 
vykdančioms bet kokias elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo funkcijas; 
(aa) perdavimo sistemos operatorius 
parengtų ir įgyvendintų atitikties 
programą, nustatančią priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią 
diskriminacijai ir atsižvelgiama į 
įpareigojimą dėl skaidrumo. Programoje 
nustatomos konkrečios perdavimo 
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sistemos operatorius darbuotojų pareigos, 
kad šis tikslas būtų pasiektas. Šių pareigų 
vykdymą nepriklausomai stebi už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas. Reguliavimo 
institucija turi teisę taikyti sankcijas 
perdavimo sistemos operatoriui, jei 
atitikties programa įgyvendinama 
netinkamai; 
(ab) perdavimo sistemos operatorius 
paskirtų už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingą 
pareigūną arba organą, kuris turi: 
(i) vykdyti atitikties programos 
įgyvendinimo stebėseną;
(ii) parengti metinę ataskaitą ir pateikti ją 
nacionalinei reguliavimo institucijai; 
(iii) teikti rekomendacijas, susijusias su 
atitikties programa ir jos įgyvendinimu; 
(ac) už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingo pareigūno 
nepriklausomumas visų pirma būtų 
užtikrinamas jo darbo sutarties sąlygomis 
ir kad už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas galėtų naudotis visomis 
svarbiomis perdavimo sistemos 
operatoriaus knygomis, įrašais ir biurais, 
taip pat visa informacija, kuri reikalinga, 
kad jis galėtų tinkamai atlikti savo 
pareigas. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sugriežtinti reikalavimus dėl nuosavybės atskyrimo. 
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Pakeitimas 254
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6a. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatorius ir jo 
akcininkai nevykdytų jokios veiklos, kuri 
galėtų pakenkti jo finansiniam gebėjimui 
vykdyti jo įpareigojimus, nepaisant to, kad 
tinklas dirba veiksmingai (finansinio 
pobūdžio apribojimai).“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sugriežtinti reikalavimus dėl nuosavybės atskyrimo.

Pakeitimas 255
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/54/EB
8 straipsnio 6b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6b. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos operatorius iš tikrųjų griežtai 
laikytųsi 6 dalies b ir c punktų 
reikalavimų. Ši priemonė, kuria siekiama 
iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, ją papildant, priimama taikant 
27b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
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reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų turėti galimybę priimti gaires, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad būtų 
laikomasi 8 straipsnio 6 dalies (nauja) reikalavimų.

Pakeitimas 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalies įžanga
Direktyva 2003/54/EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Įterpiami šie 8a ir 8b straipsniai: (5) Įterpiami šie 8a, 8b ir 8c straipsniai: 

Or. en

Pakeitimas 257
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/54/EB
8a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininkų ir 
perdavimo sistemos operatorių kontrolė 
1. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, trečiosios šalies asmuo ar 
asmenys neturi teisės kontroliuoti 
perdavimo sistemų ar perdavimo sistemos 
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operatorių.
2. Jeigu su viena ar keliomis trečiosiomis 
šalimis sudaryta sutartis, kurios 
susitariančioji šalis Bendrija yra, tada 
galima leisti taikyti nuo šio straipsnio 1 
dalies nukrypti leidžiančią nuostatą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nuosavybės atskyrimo ir nepriklausomų sistemos operatorių modelio prireikė 
mechanizmų, susijusių su integruotų įmonių iš trečiųjų šalių investicijomis, siekiant užtikrinti, 
kad ir trečiosios šalies įmonės būtų įpareigotos taikyti nuosavybės atskyrimą ir 
nepriklausomų sistemos operatorių modelį. Kadangi nuosavybės atskyrimas ir nepriklausomų 
sistemos operatorių modelis nebebus vienintelės alternatyvos, tokie mechanizmai yra 
nebereikalingi. 

Pakeitimas 258
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/54/EB
8a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemos savininkų ir 
perdavimo sistemos operatorių kontrolė 
1. Nepažeidžiant tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, trečiosios šalies asmuo ar 
asmenys neturi teisės kontroliuoti 
perdavimo sistemų ar perdavimo sistemos 
operatorių.
2. Jeigu su viena ar keliomis trečiosiomis 
šalimis sudaryta sutartis, kurios 
susitariančioji šalis Bendrija yra, tada 
galima leisti taikyti nuo šio straipsnio 1 
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dalies nukrypti leidžiančią nuostatą.

Or. de

Pagrindimas

Kapitalo atėjimas tiesioginių investicijų forma yra ekonominiu požiūriu pageidautinas ir 
stiprina ES šalių ekonomiką. Vadinamoji sąlyga dėl trečiųjų šalių, kuri turėtų užtikrinti, kad 
perdavimo sistemų operatorių įmonių neperimtų trečiųjų šalių įmonės, yra protekcionistinė, 
teisiniu požiūriu abejotina ir sunkiai įgyvendinama priemonė. 

Pakeitimas 259
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/54/EB
8a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu su viena ar keliomis trečiosiomis 
šalimis sudaryta sutartis, kurios 
susitariančioji šalis Bendrija yra, tada 
galima leisti taikyti nuo šio straipsnio 1 
dalies nukrypti leidžiančią nuostatą.

2. Jeigu su viena ar keliomis trečiosiomis 
šalimis sudaryta sutartis, pagrįsta 
ratifikuota Europos energetikos chartija,
kurios susitariančioji šalis Bendrija yra, 
tada galima leisti taikyti nuo šio straipsnio 
1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą. 

Or. en

Pakeitimas 260
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/54/EB
8b straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b straipsnis Išbraukta.

Perdavimo sistemos operatorių 
paskyrimas ir sertifikavimas

1. Įmones, kurioms nuosavybės teise 
priklauso perdavimo sistema ir kurioms 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
taikydamos toliau nurodytą sertifikavimo 
procedūrą, išdavė sertifikatą, 
patvirtinantį, kad tos įmonės atitinka 8 
straipsnio pirmos dalies ir 8a straipsnio 
reikalavimus, valstybės narės patvirtina ir 
paskiria perdavimo sistemos operatoriais. 
Apie perdavimo sistemos operatorių 
paskyrimą pranešama Komisijai ir 
paskelbiama Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

2. Laikantis tarptautinių Bendrijos 
įsipareigojimų, jeigu perdavimo sistemos 
savininkas arba perdavimo sistemos 
operatorius, kuriuos kontroliuoja 
trečiosios šalies asmuo ar asmenys kaip 
apibrėžta 8a straipsnyje, prašo atlikti 
sertifikavimą, tokį sertifikavimą atlikti 
atsisakoma, jeigu perdavimo sistemos 
savininkas arba perdavimo sistemos 
operatorius neįrodo, kad joks operatorius, 
besiverčiantis gamtinių dujų gavyba arba 
tiekimu ar elektros energijos gamyba ar 
jos tiekimu, arba trečioji šalis neturi 
jokios galimybės atitinkamai įmonei 
tiesiogiai ar netiesiogiai daryti įtaką 
pažeidžiant 8 straipsnio 1 dalį.

3. Perdavimo sistemos operatoriai 
reguliavimo institucijai praneša apie visus 
numatytus sandorius, kuriuos gali tekti iš 
naujo įvertinti, ar jie atitinka 8 straipsnio 
1 dalies ar 8a straipsnio reikalavimus.
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4. Reguliavimo institucijos nuolatos 
kontroliuoja, ar perdavimo sistemos 
operatoriai atitinka 8 straipsnio 1 dalies 
ar 8a straipsnio reikalavimus. Jos 
pradeda sertifikavimo procedūrą, 
siekdamos užtikrinti tą atitiktį:

(a) gavusios perdavimo sistemos 
operatoriaus pranešimą pagal šio 
straipsnio 3 dalį; 

(b) savo nuožiūra, jeigu jos sužino, kad 
pakeitus kaip numatyta teises perdavimo 
sistemos savininkų arba perdavimo 
sistemos operatorių atžvilgiu arba įtaką 
jiems, galėtų būti pažeistos 8 straipsnio 1 
dalies ar 8a straipsnio nuostatos arba 
jeigu tos institucijos turi pagrindo manyti, 
jog tas pažeidimas jau buvo padarytas; 
arba

(c) gavusios pagrįstą Komisijos prašymą.

5. Reguliavimo institucijos priima 
sprendimą dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus sertifikavimo per keturis 
mėnesius nuo perdavimo sistemos 
operatoriaus pateikto pranešimo arba nuo 
Komisijos prašymo įteikimo dienos. 
Pasibaigus šiam laikotarpiui tariama, kad 
perdavimo sistemos operatoriui buvo 
išduotas sertifikatas. Oficialus arba 
numanomas reguliavimo institucijos 
sprendimas gali įsigalioti tik užbaigus šio 
straipsnio 6–9 dalyse nustatytą procedūrą 
ir tik tuo atveju, jeigu Komisija nepateikia 
jokių prieštaravimų.

6. Apie oficialų arba numanomą 
sprendimą dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus sertifikavimo reguliavimo 
institucija nedelsdama praneša Komisijai 
kartu su visa atitinkama informacija, 
susijusia su sprendimu.
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7. Komisija nagrinėja pranešimą, kai tik jį 
gauna. Per du mėnesius nuo pranešimo 
gavimo, jeigu Komisija nustato, kad dėl 
reguliavimo institucijos sprendimo kyla 
pagrįstų abejonių, ar jis atitinka 8 
straipsnio 1 dalies, 8a straipsnio ar 8b 
straipsnio 2 dalies reikalavimus, Komisija 
nusprendžia pradėti tyrimą. Šiuo atveju 
Komisija reguliavimo institucijos ir 
atitinkamo perdavimo sistemos 
operatoriaus prašo pateikti pastabas. 
Jeigu Komisija pageidauja gauti 
papildomos informacijos, dviejų mėnesių 
laikotarpį galima pratęsti dviem kitais 
mėnesiais ir tas laikotarpis pradedamas 
skaičiuoti nuo dienos, kai buvo gauta visa 
informacija.

8. Jeigu Komisija nusprendžia pradėti 
tyrimą, ne vėliau nei po keturių mėnesių 
nuo sprendimo pradėti tyrimą ji skelbia 
galutinį sprendimą:

(a) neprieštarauti reguliavimo institucijos 
sprendimui;

(b) reikalauti, kad atitinkama reguliavimo 
institucija iš dalies pakeistų ar atšauktų 
sprendimą, jeigu Komisija mano, kad 8 
straipsnio 1 dalies, 8a straipsnio ar 8b 
straipsnio 2 dalies reikalavimų nebuvo 
laikomasi.

9. Jeigu Komisija per šio straipsnio 7 ir 8 
dalyse nustatytą laikotarpį nenusprendė 
pradėti tyrimo arba nepriėmė galutinio 
sprendimo, tada tariama, kad ji 
neprieštarauja reguliavimo institucijos 
sprendimui.

10. Reguliavimo institucija per keturias 
savaites įgyvendina Komisijos sprendimą 
iš dalies pakeisti ar atšaukti sprendimą dėl 
sertifikavimo ir apie tai atitinkamai 
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praneša Komisijai.

11. Reguliavimo institucijos ir Komisija 
perdavimo sistemos operatorių ir bet 
kokias elektros energijos gamybos ir jos 
tiekimo funkcijas atliekančių įmonių gali 
prašyti pateikti visą atitinkamą 
informaciją, kuri reikalinga atlikti šiame 
straipsnyje nustatytoms užduotims.

12. Reguliavimo institucijos ir Komisija 
užtikrina komercinės neskelbtinos 
informacijos slaptumą.

13. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant šio straipsnio 6–9 dalis. 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. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta perdavimo sistemos operatorių ir nepriklausomų sistemos operatorių 
sertifikavimo procedūra yra pernelyg komplikuota ir biurokratiška. Tinkamą nuosavybės 
atskyrimo taisyklių įgyvendinimą taip pat gali užtikrinti reguliavimo institucijų vykdoma 
nuolatinė perdavimo sistemos operatorių stebėsena ir priežiūra. 

Pakeitimas 261
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/54/EB
8b straipsnio 6 dalis



AM\713548LT.doc 31/119 PE404.394v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Apie oficialų arba numanomą sprendimą 
dėl perdavimo sistemos operatoriaus 
sertifikavimo reguliavimo institucija 
nedelsdama praneša Komisijai kartu su 
visa atitinkama informacija, susijusia su 
sprendimu. 

6. Apie oficialų arba numanomą sprendimą 
dėl perdavimo sistemos operatoriaus 
sertifikavimo reguliavimo institucija 
nedelsdama praneša Komisijai kartu su 
visa atitinkama informacija, susijusia su 
sprendimu. Komisija veikia pagal
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 x 
straipsnyje nustatytą procedūrą. 

Or. en

Pakeitimas 262
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/54/EB
8b straipsnio 7–10 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija nagrinėja pranešimą, kai tik jį 
gauna. Per du mėnesius nuo pranešimo 
gavimo, jeigu Komisija nustato, kad dėl 
reguliavimo institucijos sprendimo kyla 
pagrįstų abejonių, ar jis atitinka 8 
straipsnio 1 dalies, 8a straipsnio ar 8b 
straipsnio 2 dalies reikalavimus, Komisija 
nusprendžia pradėti tyrimą. Šiuo atveju 
Komisija reguliavimo institucijos ir 
atitinkamo perdavimo sistemos 
operatoriaus prašo pateikti pastabas. 
Jeigu Komisija pageidauja gauti 
papildomos informacijos, dviejų mėnesių 
laikotarpį galima pratęsti dviem kitais 
mėnesiais ir tas laikotarpis pradedamas 
skaičiuoti nuo dienos, kai buvo gauta visa 
informacija.

Išbraukta.

8. Jeigu Komisija nusprendžia pradėti 
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tyrimą, ne vėliau nei po keturių mėnesių 
nuo sprendimo pradėti tyrimą ji skelbia 
galutinį sprendimą:

(a) neprieštarauti reguliavimo institucijos 
sprendimui;

(b) reikalauti, kad atitinkama reguliavimo 
institucija iš dalies pakeistų ar atšauktų 
sprendimą, jeigu Komisija mano, kad 8 
straipsnio 1 dalies, 8a straipsnio ar 8b 
straipsnio 2 dalies reikalavimų nebuvo 
laikomasi.

9. Jeigu Komisija per šio straipsnio 7 ir 8 
dalyse nustatytą laikotarpį nenusprendė 
pradėti tyrimo arba nepriėmė galutinio 
sprendimo, tada tariama, kad ji 
neprieštarauja reguliavimo institucijos 
sprendimui.

10. Reguliavimo institucija per keturias 
savaites įgyvendina Komisijos sprendimą 
iš dalies pakeisti ar atšaukti sprendimą dėl 
sertifikavimo ir apie tai atitinkamai 
praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Dėl teisinių priežasčių siūloma į Reglamentą 1228/2003 perkelti bent jau 7 to 10 ir 13 dalis; 
11 ir 12 dalys turi būti įtrauktos ir į Direktyvą, ir į Reglamentą. 

Pakeitimas 263
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/54/EB
8b straipsnio 13 dalis
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13. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant šio straipsnio 6–9 dalis. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio direktyvos 
nuostatas, ją papildant, priimama taikant 
27b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl teisinių priežasčių siūloma į Reglamentą 1228/2003 perkelti bent jau 7 to 10 ir 13 dalis; 
11 ir 12 dalys turi būti įtrauktos ir į Direktyvą, ir į Reglamentą. 

Pakeitimas 264
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/54/EB
8b straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant šio straipsnio 6–9 dalis. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio direktyvos 
nuostatas, ją papildant, priimama taikant 
27b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Toks perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo reglamentavimas, taip pat ir reguliavimo 
procedūra susiję su nuosavybės teise ir yra kišimasis į valstybės narės ekonominę sistemą. 
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Savaime aišku, kad tai nėra „neesminiai“ dalykai. 

Pakeitimas 265
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/54/EB
8b straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant šio straipsnio 6–9 dalis. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio direktyvos 
nuostatas, ją papildant, priimama taikant 
27b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama komitologijos procedūra.

Pakeitimas 266
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalis
Direktyva 2003/54/EB
8b straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant šio straipsnio 6–9 dalis. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 

Išbraukta.
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pakeisti neesmines šio direktyvos 
nuostatas, ją papildant, priimama taikant 
27b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimas ir sertifikavimas yra esminis Direktyvos 
klausimas ir turėtų būti svarbiausias Direktyva reglamentuojamas dalykas, kurio 
įgyvendinimo išsamią tvarką turėtų nustatyti pačios valstybės narės. Nepakankamai skaidri 
komitologijos procedūra šiuo atveju nėra tinkama priemonė. 

Pakeitimas 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5a dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
8ba straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Įterpiamas šis straipsnis:
"8ba straipsnis

I. Veiksmingas ir našus perdavimo 
sistemų atskyrimas 
1. Perdavimo sistemos operatoriai turėtų 
turėti visų vertikalios integracijos įmonei 
reikalingų išteklių, t.y. pakankamai 
darbuotojų ir fizinių bei finansinių 
išteklių, užtikrinančių įprastos su elektros 
perdavimu susijusios veiklos vykdymą. 
Visų prima:
(a) turtas, reikalingas įprastai su elektros 
perdavimu susijusiai veiklai vykdyti, 
turėtų būti perdavimo sistemos 
operatoriaus nuosavybė; 
(b) darbuotojai, kurių reikia įprastai su 
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elektros perdavimu susijusiai veiklai 
vykdyti, turėtų būti įdarbinti perdavimo 
sistemos operatoriaus; 
(c) darbuotojų ir paslaugų nuoma iš bet 
kokių vertikalios integracijos įmonių arba 
šioms įmonėms, atliekančioms bet kokias 
elektros energijos gamybos ar jos tiekimo 
funkcijas, turėtų atitikti nediskriminavimo 
principą, be to, turėtų būti gautas leidimas 
iš nacionalinių reguliavimo institucijų, 
kad būtų išvengta konkurencijos 
iškraipymo ir interesų konflikto; 
(d) būsimiems investicijų projektams 
reikiamu metu turėtų būti skirta 
pakankamai finansinių išteklių. 
2. 1 dalyje paminėta įprasta su elektros 
perdavimu susijusi veikla tai: 
– atstovavimas perdavimo sistemos 
operatoriui, ryšiai su trečiosiomis šalimis 
ir reguliavimo institucijomis;  
– prieigos trečiajai šaliai suteikimas ir jos 
reguliavimas;
– prieigos mokesčių surinkimas; 
– perkrovos valdymo pajamų ir mokėjimų, 
mokamų pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 3 straipsnyje nurodytą 
tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomą finansinio kompensavimo 
sistemą, surinkimas; 
– perdavimo sistemos eksploatavimas, 
techninė priežiūra ir plėtra; 
– investavimo planavimas ilgalaikiam 
sistemos tinkamumui užtikrinti ir 
pagrįstai paklausai patenkinti;
– teisėtos paslaugos; 
– sąskaitybos ir IT paslaugos. 
3. Perdavimo sistemos operatorius turi 
atskirą savo kaip bendrovės tapatybę, kuri 
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smarkiai skiriasi nuo tapatybės vertikalios 
integracijos įmonės, turinčios atskirą 
bendrovės pavadinimą, taip pat atskirą 
viešųjų ryšių sistemą ir patalpas. 
4. Perdavimo sistemos operatoriaus 
sąskaitų auditą atlieka ne tas pats 
auditorius, kuris atlieka vertikalios 
integracijos įmonės ir visų jos dukterinių 
bendrovių auditą. 
II. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos, įmonės generalinio 
direktoriaus ir (arba) vykdomosios tarybos 
nepriklausomumas
5. Sprendimai dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonės generalinio 
direktoriaus ir kitų vykdomosios tarybos 
narių skyrimo arba bet kokie sprendimai 
dėl išankstinio jų darbo sutarčių 
nutraukimo kartu su atitinkamomis darbo 
(arba jo nutraukimo) sutartimis 
perduodami reguliavimo institucijai arba 
kitai kompetentingai nacionalinei 
institucijai. Šie sprendimai ir sutartys gali 
tapti privalomais, jei reguliavimo 
institucija arba kita kompetentinga 
nacionalinė institucija per 3 savaites nuo 
pranešimo dienos nepasinaudoja joms 
suteikta veto teise. Veto teisė gali būti 
panaudota skyrimo į pareigas arba 
bendrųjų darbo sutarčių keliais atvejais, 
kai rimtų abejonių kyla dėl įmonės 
generalinio direktoriaus arba kitų 
vykdomosios tarybos narių profesinio 
nepriklausomumo, arba tais bendrųjų 
darbo sutarčių nutraukimo atvejais, kai 
rimtų abejonių kyla dėl šios priemonės 
pagrįstumo.
6. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos atstovams užtikrinama 
teisė paduoti apeliaciją dėl išankstinio jų 
darbo sutarčių nutraukimo reguliavimo 
institucijai arba kitai kompetentingai 
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nacionalinei institucijai, arba teismui. 
7. Perdavimo sistemos operatoriui 
nutraukus darbo sutartį, buvęs šio 
perdavimo sistemos operatoriaus įmonės 
generalinis direktorius arba vykdomosios 
tarybos nariai ne mažiau kaip 3 metus 
negali įsidarbinti bet kokioje vertikalios 
integracijos įmonėje, atliekančioje bet 
kokias elektros energijos gamybos ar jos 
tiekimo funkcijas. 
8. Perdavimo sistemos operatoriaus
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomosios tarybos nariai negali turėti 
kitos vertikalios integracijos įmonės 
(išskyrus perdavimo sistemos operatoriaus
įmonę) turto dalies arba gauti iš jos 
kompensacijų. Jo arba jų atlygis visiškai 
nepriklauso nuo vertikalios integracijos 
įmonės (išskyrus perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonę) veiklos. 
9. Perdavimo sistemos operatoriaus
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomosios tarybos nariai negali būti 
tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingi už 
kasdieninę kitos vertikalios integracijos 
įmonės veiklą. 
10. Nepažeidžiant šio straipsnio nuostatų, 
perdavimo sistemos operatoriui
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos 
elektros gamybos įmonės priimti 
sprendimus, susijusius su turtu, kuris 
reikalingas tinklams eksploatuoti, 
prižiūrėti ar plėtoti. Ši nuostata 
netrukdo taikyti tinkamus koordinavimo 
mechanizmus, siekiant užtikrinti, kad 
būtų apsaugotos pagrindinės 
bendrovės ekonominės ir valdymo 
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priežiūros teisės, susijusios su turto 
grąža, kurią netiesiogiai reglamentuoja 
22c straipsnio 4 dalies nuostatos, 
dukterinėje bendrovėje. Ypač reikia 
užtikrinti, kad pagrindinė bendrovė 
turėtų galimybę patvirtinti perdavimo 

sistemos operatoriaus metinį finansinį 
planą ar bet kokį lygiavertį dokumentą 
bei nustatyti savo dukterinės 
bendrovės didžiausias įsiskolinimų 
ribas. Perdavimo sistemos operatoriaus 
pagrindinė bendrovė pati netvirtina 
metinio finansinio plano ar bet kokio 
lygiaverčio dokumento, o perduoda jį 
tvirtinti reguliavimo institucijai. 

Pagrindinė bendrovė neturi teisės duoti 
nurodymų dėl kasdienės veiklos ar dėl 
atskirų sprendimų, susijusių su 
perdavimo linijų tiesimu ar 
modernizavimu, jei nepažeidžiamos 
patvirtinto finansinio plano ar bet kurio 
lygiaverčio dokumento sąlygos.

11. Perdavimo sistemos operatoriaus
vykdomosios tarybos arba direktorių 
tarybos pirmininkas negali dirbti bet 
kokioje vertikalios integracijos įmonėje, 
atliekančioje bet kokias elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo funkcijas.
12. Perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų taryba arba direktorių taryba 
sudaroma iš nepriklausomų narių, 
paskirtų bent 5 metams. Apie jų 
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paskyrimą pranešama reguliavimo 
institucijai arba kitai kompetentingai 
nacionalinei institucijai. Paskyrimas 
įgauna privalomą pobūdį pagal 5 dalyje 
apibrėžtas sąlygas. 
13. 12 dalyje minėtos stebėtojų tarybos 
arba direktorių tarybos narys yra 
nepriklausomas, jei jis nesusietas su 
vertikalios integracijos įmone, 
pagrindiniais jos akcininkais arba 
administracija verslo arba kitokiais 
ryšiais, dėl kurių gali kilti interesų 
konfliktas, varžantis jo sprendimų laisvę. 
Narys yra nepriklausomas, jei jis: 
(a) penkerius metus prieš tapdamas 
stebėtojų tarybos arba direktorių tarybos 
nariu nedirbo vertikalios integracijos 
įmonėje, atliekančioje bet kokias elektros 
energijos gamybos ar jos tiekimo 
funkcijas;
(b) neturi kitos vertikalios integracijos 
įmonės (išskyrus perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonę) ar dukterinių įmonių 
turto dalies arba negauna iš jos 
kompensacijų;
(c) tapdamas stebėtojų tarybos arba 
direktorių tarybos nariu neturi jokių 
verslo ryšių su vertikalios integracijos 
įmone, atliekančia bet kokias elektros 
energijos tiekimo funkcijas; 
(d) nėra bendrovės, kuri skiria vertikalios 
integracijos įmonės stebėtojų tarybos arba 
direktorių tarybos narius, vykdomosios 
tarybos narys.
14. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatorius parengtų 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacijai. Programoje 
nustatomos konkrečios darbuotojų 
pareigos, kad šis tikslas būtų pasiektas. 
Programą tvirtina reguliavimo institucija 
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arba kita kompetentinga nacionalinė 
institucija. Programos įgyvendinimą 
nepriklausomai stebi už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas. Reguliavimo 
institucija turi teisę imtis sankcijų, jei 
atitikties programa įgyvendinama 
netinkamai. 
15. Perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomoji taryba paskiria už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūną, kuris turi: 
(a) vykdyti atitikties programos 
įgyvendinimo stebėseną; 
(b) parengti metinę ataskaitą, kurioje 
numatytos atitikties programos 
įgyvendinimo priemonės ir pateikti ją 
reguliavimo institucijai;
(c) teikti rekomendacijas, susijusias su 
atitikties programa ir jos įgyvendinimu.

16. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingo 
pareigūno nepriklausomybė visų pirma 
užtikrinamas jo darbo sutarties 
sąlygomis.

17. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas turi galimybę reguliariai 
kreiptis į vertikalios integracijos įmonės 
perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybą arba direktorių tarybą 
ir reguliavimo institucijas.

18. Už atitikties programos 
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įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas dalyvauja visuose 
perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos arba direktorių 
tarybos posėdžiuose, kai nagrinėjami 
šie klausimai:

(a) prieigos ir prisijungimo prie tinklo 
sąlygos, įskaitant prieigos mokesčio, 
perkrovos valdymo pajamų ir 
mokėjimų, mokamų pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 3 straipsnyje 
nurodytą tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomą finansinio 
kompensavimo sistemą, surinkimą;

(b) perdavimo tinklų sistemos 
eksploatavimo, techninės priežiūros ir 
plėtros projektai, įskaitant sujungimo ir 
įjungimo investicijų projektus;

(c) balansavimo taisyklės, įskaitant 
rezervinės energijos taisykles;

(d) elektros energijos, kuri naudojama 
patiriamiems energijos nuostoliams 
dengti, įsigijimas.

19. Šių posėdžių metu už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas užtikrina, kad

stebėtojų tarybai arba direktorių tarybai 
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nebūtų diskriminuojamai atskleista 
informacija apie gamintojų arba tiekėjų 
veiklą, kuri gali būti jautri komerciniu 
atžvilgiu.

20. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas gali naudotis visomis 
svarbiomis perdavimo sistemos 
operatoriaus knygomis, įrašais ir 
biurais, taip pat visa informacija, kuri 
reikalinga, kad jis galėtų tinkamai atlikti 
savo pareigas.

21. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingą 
pareigūną skiria ir atleidžia įmonės 
generalinis direktorius tik su išankstiniu 
reguliavimo institucijos pritarimu. 

22. Perdavimo sistemos operatoriai 
mažiausiai kas dveji metai tobulina 
dešimties metų tinklo plėtros planą. Jie 
teikia veiksmingas priemones, kad būtų 
užtikrintas sistemos tinkamumas ir 
tiekimo patikimumas.

23. Dešimties metų tinklo plėtros plane 
visų pirma:
(a) rinkos dalyviams parodoma 
pagrindinė perdavimo infrastruktūra, kuri 
turėtų būti sukurta per ateinančius dešimt 
metų;
(b) nurodomos visos investicijos, dėl kurių 
jau priimtas sprendimas, ir visos naujos 
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investicijos, dėl kurių įgyvendinimo 
sprendimas turi būti priimtas per 
ateinančius trejus metus.

24. Kad šis dešimties metų tinklo plėtros 
planas būtų tobulinamas, kiekvienas 
perdavimo sistemos operatorius daro 
pagrįstas prielaidas dėl gamybos, 
elektros energijos vartojimo ir elektros 
energijos mainų su kitomis šalimis 
raidos ir atsižvelgia į regioninius ir 
visos Europos investicijų į tinklus 
planus. Perdavimo sistemos 
operatorius laiku perduoda projektą 
kompetentingai nacionalinei institucijai. 

25. Kompetentinga nacionalinė 
institucija rengia atviras ir skaidrias 
konsultacijas su visais susijusiais tinklo 
naudotojais dėl dešimties metų tinklo 
plėtros plano projekto ir gali skelbti 
konsultacijų proceso rezultatus, ypač 
susijusius su galimu investicijų poreikiu.

26. Kompetentinga nacionalinė 
institucija patikrina, ar dešimties metų 
tinklo plėtros planas apima visas 
konsultacijų metu numatytas reikalingas 
investicijas. Institucija gali įpareigoti 
perdavimo sistemos operatorių pakeisti 
jo planą.

27. Jei perdavimo sistemos operatorius 
atsisako daryti investicijas, numatytas 
daryti per ateinančius trejus metus 10 
metų elektros tinklo plėtros plane, 
valstybės narės užtikrina, jog reguliavimo 
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institucija arba kita kompetentinga 
nacionalinė institucija turėtų atitinkamų 
galių taikyti vieną iš dviejų toliau 
nurodytų priemonių:
(a) teisinėmis priemonėmis reikalauti, kad 
perdavimo sistemos operatorius 
investuotų savo finansinius išteklius; 
(b) kviesti nepriklausomus investuotojus 
konkursine tvarka skirti būtinas 
investicijas  perdavimo sistemai ir kartu 
galbūt  perdavimo sistemos operatoriui: 
– pritarti finansavimui iš trečiosios šalies;
– pritarti, kad statybos darbus atliks 
trečioji šalis ir kad bus naudojamos 
papildomos lėšos; 
– pritarti papildomų lėšų valdymui.
Atitinkamas finansines programas tvirtina 
reguliavimo institucija arba kita 
kompetentinga nacionalinė institucija. 
Abiem atvejais numatoma galimybė 
koreguoti tarifus, kad būtų galima gauti 
šioms investicijoms reikalingų pajamų. 
28. Kompetentinga nacionalinė institucija 
vykdo investicijų plano įgyvendinimo 
stebėseną ir įvertinimą.
29. Perdavimo sistemos operatorius 
įpareigotas parengti ir paskelbti skaidrias 
ir veiksmingas procedūras, susijusias su 
nediskriminaciniu naujų elektrinių 
prijungimu prie tinklo. Šias procedūras 
tvirtina nacionalinės reguliavimo 
institucijos arba kitos kompetentingos 
nacionalinės institucijos.
30. Perdavimo sistemos operatorius neturi 
teisės atsisakyti prijungti prie tinklo naujų 
elektrinių motyvuodamas tuo, kad ateityje 
tinklui gali neužtekti pajėgumo, pvz., 
įvykti labiausiai nutolusių perdavimo 
tinklo dalių perkrova. Perdavimo sistemos 
operatorius įpareigotas pateikti 
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atitinkamą informaciją.
31. Perdavimo sistemos operatoriai neturi 
teisės atsisakyti naujų sujungimo mazgų 
motyvuodami vien tuo, kad dėl naujų 
sujungimo linijų jie patirs papildomų 
išlaidų, susijusių su poreikiu padidinti 
tinklo elementų pajėgumą nedideliu 
atstumu nuo naujo sujungimo mazgo. “

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kuriose nuosavybė dar neatskirta, suteikiama galimybė toliau 
liberalizuoti rinką nesiimant nuosavybės atskyrimo.

Pakeitimas 268
Nicole Fontaine

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 5a dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
8ba straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Įterpiamas šis straipsnis:
"8ba straipsnis

Veiksmingas ir našus perdavimo sistemų 
atskyrimas 

I. Turtas, įrenginiai, personalas ir 
tapatybė
1. Perdavimo sistemos operatoriai turėtų 
turėti visų vertikalios integracijos įmonei 
reikalingų išteklių, t.y. pakankamai 
darbuotojų ir fizinių bei finansinių 
išteklių, užtikrinančių įprastos su elektros
perdavimu susijusios veiklos vykdymą. 
Visų prima: 
(a) turtas, reikalingas įprastai su elektros
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perdavimu susijusiai veiklai vykdyti, 
turėtų būti perdavimo sistemos 
operatoriaus nuosavybė; 
(b) darbuotojai, kurių reikia įprastai su 
elektros perdavimu susijusiai veiklai 
vykdyti, turėtų būti įdarbinti perdavimo 
sistemos operatoriaus; 
(c) darbuotojų ir paslaugų nuoma iš bet 
kokių vertikalios integracijos įmonių arba 
šioms įmonėms, atliekančioms bet kokias 
elektros gamybos ar jos tiekimo funkcijas, 
turėtų atitikti nediskriminavimo principą, 
be to, turėtų būti gautas leidimas iš 
nacionalinių reguliavimo institucijų, kad 
būtų išvengta konkurencijos iškraipymo ir 
interesų konflikto; 
(d) būsimiems investicijų projektams 
reikiamu metu turėtų būti skirta 
pakankamai finansinių išteklių. 
2. 1 dalyje paminėta įprasta su elektros 
perdavimu susijusi veikla tai:
– atstovavimas perdavimo sistemos 
operatoriui, ryšiai su trečiosiomis šalimis 
ir reguliavimo institucijomis; 
– prieigos trečiajai šaliai suteikimas ir jos 
reguliavimas; 
– prieigos mokesčių, perkrovos valdymo 
pajamų ir mokėjimų, mokamų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 3 
straipsnyje nurodytą tarpvalstybinių 
elektros energijos srautų perdavimo 
sistemos operatorių abipusiai taikomą 
finansinio kompensavimo sistemą, 
surinkimas;
– perdavimo sistemos eksploatavimas, 
techninė priežiūra ir plėtra; 
– investavimo planavimas ilgalaikiam 
sistemos tinkamumui užtikrinti ir 
pagrįstai paklausai patenkinti; 
– teisėtos paslaugos; 
– sąskaitybos ir IT paslaugos. 
3. Perdavimo sistemos operatoriaus įmonė 
turėtų būti akcinė bendrovė. 
4. Perdavimo sistemos operatorius turi 
atskirą savo kaip bendrovės tapatybę, kuri 
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smarkiai skiriasi nuo tapatybės vertikalios 
integracijos įmonės, turinčios atskirą 
bendrovės pavadinimą, taip pat atskirą 
viešųjų ryšių sistemą ir patalpas. 
5. Perdavimo sistemos operatoriaus 
sąskaitų auditą atlieka ne tas pats 
auditorius, kuris atlieka vertikalios 
integracijos įmonės ir visų jos dukterinių 
bendrovių auditą. 
II. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos, įmonės generalinio 
direktoriaus ir (arba) vykdomosios tarybos 
nepriklausomumas
6. Sprendimai dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonės generalinio 
direktoriaus ir kitų vykdomosios tarybos 
narių skyrimo arba bet kokie sprendimai 
dėl išankstinio jų darbo sutarčių 
nutraukimo kartu su atitinkamomis darbo 
(arba jo nutraukimo) sutartimis 
perduodami reguliavimo institucijai arba 
kitai kompetentingai nacionalinei 
institucijai. Šie sprendimai ir sutartys gali 
tapti privalomi, jei reguliavimo institucija 
arba kita kompetentinga nacionalinė 
institucija per 3 savaites nuo pranešimo 
dienos nepasinaudoja joms suteikta veto 
teise. Veto teisė gali būti panaudota 
skyrimo į pareigas arba bendrųjų darbo 
sutarčių keliais atvejais, kai rimtų 
abejonių kyla dėl įmonės generalinio 
direktoriaus arba kitų vykdomosios 
tarybos narių profesinio 
nepriklausomumo, arba tais bendrųjų 
darbo sutarčių nutraukimo ir atitinkamų 
susitarimų su šiais asmenimis atvejais, kai 
nacionalinei reguliavimo institucijai arba 
kitai kompetentingai nacionalinei 
institucijai rimtų abejonių kyla dėl šios
priemonės pagrįstumo.

7. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos atstovams užtikrinama 
teisė paduoti apeliaciją dėl išankstinio jų 
darbo sutarčių nutraukimo reguliavimo 
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institucijai arba kitai kompetentingai 
nacionalinei institucijai, arba teismui.

8. Perdavimo sistemos operatoriui 
nutraukus darbo sutartį, buvęs šio 
perdavimo sistemos operatoriaus įmonės 
generalinis direktorius arba vykdomosios 
tarybos nariai ne mažiau kaip 3 metus 
negali įsidarbinti bet kokioje vertikalios 
integracijos įmonėje, atliekančioje bet 
kokias elektros gamybos ar jos tiekimo 
funkcijas.

9. Perdavimo sistemos operatoriaus
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomosios tarybos nariai negali turėti 
kitos vertikalios integracijos įmonės 
(išskyrus perdavimo sistemos operatoriaus
įmonę) turto dalies arba gauti iš jos 
kompensacijų. Jo arba jų atlygis visiškai 
nepriklauso nuo vertikalios integracijos 
įmonės (išskyrus perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonę) veiklos. 

10. Perdavimo sistemos operatoriaus
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomosios tarybos nariai negali būti 
tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingi už 
kasdieninę kitos vertikalios integracijos 
įmonės veiklą.
11. Nepažeidžiant šio straipsnio nuostatų, 
perdavimo sistemos operatoriui
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos 
elektros gamybos įmonės priimti 
sprendimus, susijusius su turtu, kuris 
reikalingas tinklams eksploatuoti, 
prižiūrėti ar plėtoti. Ši nuostata 
netrukdo taikyti tinkamus koordinavimo 
mechanizmus, siekiant užtikrinti, kad 
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būtų apsaugotos pagrindinės 
bendrovės ekonominės ir valdymo 
priežiūros teisės, susijusios su turto 
grąža, kurią netiesiogiai reglamentuoja 
22c straipsnio nuostatos, dukterinėje 
bendrovėje. Ypač reikia užtikrinti, kad 
pagrindinė bendrovė turėtų galimybę 
patvirtinti perdavimo sistemos 

operatoriaus metinį finansinį planą ar 
bet kokį lygiavertį dokumentą bei 
nustatyti savo dukterinės bendrovės 
didžiausias įsiskolinimų ribas. 
Pagrindinė bendrovė neturi teisės duoti 
nurodymų dėl kasdienės veiklos ar dėl 
atskirų sprendimų, susijusių su 
perdavimo linijų tiesimu ar 
modernizavimu, jei nepažeidžiamos 
patvirtinto finansinio plano ar bet kurio 
lygiaverčio dokumento sąlygos.

III. Stebėtojų taryba / direktorių taryba

12. Perdavimo sistemos operatoriaus
vykdomosios tarybos arba direktorių 
tarybos pirmininkas negali dirbti bet 
kokioje vertikalios integracijos įmonėje, 
atliekančioje bet kokias elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo funkcijas.

13. Perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų taryba arba direktorių taryba 
sudaroma iš nepriklausomų narių, 
paskirtų bent 5 metams. Narių skaičių 
nustato kompetentinga institucija tokiu 
būdu, kad elektros gamintojams arba 
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tiekėjams atskirai arba kartu netektų 
dauguma vietų perdavimo sistemos 
operatoriaus stebėtojų taryboje arba 
direktorių taryboje. Apie jų paskyrimą 
pranešama reguliavimo institucijai arba 
kitai kompetentingai nacionalinei 
institucijai. Paskyrimas įgauna privalomą 
pobūdį pagal 6 dalyje apibrėžtas sąlygas.
14. 13 dalyje minėtos stebėtojų tarybos 
arba direktorių tarybos narys yra 
nepriklausomas, jei jis nesusietas su 
vertikalios integracijos įmone, 
pagrindiniais jos akcininkais arba 
administracija verslo arba kitokiais 
ryšiais, dėl kurių gali kilti interesų 
konfliktas, varžantis jo sprendimų laisvę. 
Narys yra nepriklausomas, jei jis: 
(a) penkerius metus prieš tapdamas 
stebėtojų tarybos arba direktorių tarybos 
nariu nedirbo vertikalios integracijos 
įmonėje, atliekančioje bet kokias elektros 
energijos gamybos ar jos tiekimo 
funkcijas; 
(b) neturi kitos vertikalios integracijos 
įmonės (išskyrus perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonę) ar dukterinių įmonių 
turto dalies arba negauna iš jos 
kompensacijų;

(c) tapdamas stebėtojų tarybos arba 
direktorių tarybos nariu neturi jokių 
verslo ryšių su vertikalios integracijos 
įmone, atliekančia bet kokias elektros 
energijos tiekimo funkcijas; 

(d) nėra bendrovės, kuri skiria vertikalios 
integracijos įmonės stebėtojų tarybos arba 
direktorių tarybos narius, vykdomosios 
tarybos narys.

IV. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas
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15. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatorius parengtų 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacijai. Programoje 
nustatomos konkrečios darbuotojų 
pareigos, kad šis tikslas būtų pasiektas. 
Programą tvirtina reguliavimo institucija 
arba kita kompetentinga nacionalinė 
institucija. Programos įgyvendinimą 
nepriklausomai stebi už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas. Reguliavimo 
institucija turi teisę imtis sankcijų, jei 
atitikties programa įgyvendinama 
netinkamai.

16. Perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomoji taryba paskiria už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūną, kuris turi:

(a) vykdyti atitikties programos 
įgyvendinimo stebėseną;

(b) parengti metinę ataskaitą, kurioje 
numatytos atitikties programos 
įgyvendinimo priemonės ir pateikti ją 
reguliavimo institucijai;

(c) teikti rekomendacijas, susijusias su 
atitikties programa ir jos įgyvendinimu.

17. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingo 
pareigūno nepriklausomumas visų 
pirma užtikrinamas jo darbo sutarties 
sąlygomis.

18. Už atitikties programos 
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įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas turi galimybę reguliariai 
kreiptis į vertikalios integracijos įmonės 
perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybą arba direktorių tarybą 
ir reguliavimo institucijas.

19. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas dalyvauja visuose 
perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos arba direktorių 
tarybos posėdžiuose, kai nagrinėjami 
šie klausimai:

(a) prieigos ir prisijungimo prie tinklo 
sąlygos, įskaitant prieigos mokesčio, 
perkrovos valdymo pajamų ir 
mokėjimų, mokamų pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 3 straipsnyje 
nurodytą tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomą finansinio 
kompensavimo sistemą, surinkimą;

(b) perdavimo tinklų sistemos 
eksploatavimo, techninės priežiūros ir 
plėtros projektai, įskaitant sujungimo ir 
įjungimo investicijų projektus;

(c) balansavimo taisyklės, įskaitant 
rezervinės energijos taisykles;
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(d) elektros energijos, kuri naudojama 
patiriamiems energijos nuostoliams 
dengti, įsigijimas.

20. Šių posėdžių metu už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas užtikrina, kad

stebėtojų tarybai arba direktorių tarybai 
nebūtų diskriminuojamai atskleista 
informacija apie gamintojų arba tiekėjų 
veiklą, kuri gali būti jautri komerciniu 
atžvilgiu.

21. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas gali naudotis visomis 
svarbiomis perdavimo sistemos 
operatoriaus knygomis, įrašais ir 
biurais, taip pat visa informacija, kuri 
reikalinga, kad jis galėtų tinkamai atlikti 
savo pareigas.

Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingą pareigūną skiria ir 
atleidžia įmonės generalinis direktorius 
arba vykdomoji taryba tik su išankstiniu 
reguliavimo institucijos pritarimu.“

Or. xm
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Pagrindimas

Šiame pakeitime numatytas alternatyvus „veiksmingas ir našus perdavimo sistemų 
atskyrimas“. Be to, jame apibrėžta, kad stebėtojų tarybos arba direktorių tarybos
nepriklausomų narių skaičių nustato kompetentinga institucija tokiu būdu, kad elektros 
gamintojams arba tiekėjams netektų daugiau nei pusė vietų. Taip pat sustiprintas už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą atsakingo pareigūno vaidmuo, kad būtų užtikrinta, jog  

perdavimo sistemos operatorius patenkintų vartotojų poreikius našiausiu būdu. 

Pakeitimas 269
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 5a dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
8ba straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Įterpiamas šis straipsnis:

"8ba straipsnis

Veiksmingas ir našus perdavimo sistemų 
atskyrimas 
I. Turtas, įrenginiai, personalas ir 
tapatybė
1. Perdavimo sistemos operatoriai turėtų 
turėti visų vertikalios integracijos įmonei 
reikalingų išteklių, t.y. pakankamai 
darbuotojų ir fizinių bei finansinių 
išteklių, užtikrinančių įprastos su elektros 
perdavimu susijusios veiklos vykdymą. 
Visų prima: 
(a) turtas, reikalingas įprastai su elektros 
perdavimu susijusiai veiklai vykdyti, 
turėtų būti perdavimo sistemos 
operatoriaus nuosavybė; 
(b) darbuotojai, kurių reikia įprastai su 
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elektros perdavimu susijusiai veiklai 
vykdyti, turėtų būti įdarbinti perdavimo 
sistemos operatoriaus; 
(c) darbuotojų ir paslaugų nuoma iš bet 
kokių vertikalios integracijos įmonių arba 
šioms įmonėms, atliekančioms bet kokias 
elektros gamybos ar jos tiekimo funkcijas, 
turėtų atitikti nediskriminavimo principą, 
be to, turėtų būti gautas leidimas iš 
nacionalinių reguliavimo institucijų, kad 
būtų išvengta konkurencijos iškraipymo ir 
interesų konflikto; 
(d) būsimiems investicijų projektams 
reikiamu metu turėtų būti skirta 
pakankamai finansinių išteklių. 
2. 1 dalyje paminėta įprasta su elektros 
perdavimu susijusi veikla tai:
– atstovavimas perdavimo sistemos 
operatoriui, ryšiai su trečiosiomis šalimis 
ir reguliavimo institucijomis; 
– prieigos trečiajai šaliai suteikimas ir jos 
reguliavimas; 
– prieigos mokesčių, perkrovos valdymo 
pajamų ir mokėjimų, mokamų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 3 
straipsnyje nurodytą tarpvalstybinių 
elektros energijos srautų perdavimo 
sistemos operatorių abipusiai taikomą 
finansinio kompensavimo sistemą, 
surinkimas;
– perdavimo sistemos eksploatavimas, 
techninė priežiūra ir plėtra; 
– investavimo planavimas ilgalaikiam 
sistemos tinkamumui užtikrinti ir 
pagrįstai paklausai patenkinti; 
– teisėtos paslaugos; 
– sąskaitybos ir IT paslaugos. 
3. Perdavimo sistemos operatoriaus įmonė 
turėtų būti akcinė bendrovė. 
4. Perdavimo sistemos operatorius turi 
atskirą savo kaip bendrovės tapatybę, kuri 
smarkiai skiriasi nuo tapatybės vertikalios 
integracijos įmonės, turinčios atskirą 
bendrovės pavadinimą, taip pat atskirą 
viešųjų ryšių sistemą ir patalpas. 
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5. Perdavimo sistemos operatoriaus 
sąskaitų auditą atlieka ne tas pats 
auditorius, kuris atlieka vertikalios
integracijos įmonės ir visų jos dukterinių 
bendrovių auditą. 
II. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos, įmonės generalinio 
direktoriaus ir (arba) vykdomosios tarybos 
nepriklausomybė.
6. Sprendimai dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonės generalinio 
direktoriaus ir kitų vykdomosios tarybos 
narių skyrimo arba bet kokie sprendimai 
dėl išankstinio jų darbo sutarčių 
nutraukimo kartu su atitinkamomis darbo 
(arba jo nutraukimo) sutartimis 
perduodami reguliavimo institucijai arba 
kitai kompetentingai nacionalinei 
institucijai. Šie sprendimai ir sutartys gali 
tapti privalomais, jei reguliavimo 
institucija arba kita kompetentinga 
nacionalinė institucija per 3 savaites nuo 
pranešimo dienos nepasinaudoja joms 
suteikta veto teise. Veto teisė gali būti
panaudota skyrimo į pareigas arba 
bendrųjų darbo sutarčių keliais atvejais, 
kai rimtų abejonių kyla dėl įmonės 
generalinio direktoriaus arba kitų 
vykdomosios tarybos narių profesinio 
nepriklausomumo, arba tais bendrųjų 
darbo sutarčių nutraukimo ir atitinkamų 
susitarimų su šiais asmenimis atvejais, kai 
nacionalinei reguliavimo institucijai arba 
kitai kompetentingai nacionalinei 
institucijai rimtų abejonių kyla dėl šios 
priemonės pagrįstumo.

7. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos atstovams užtikrinama 
teisė paduoti apeliaciją dėl išankstinio jų 
darbo sutarčių nutraukimo reguliavimo 
institucijai arba kitai kompetentingai 
nacionalinei institucijai, arba teismui.
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8. Perdavimo sistemos operatoriui 
nutraukus darbo sutartį, buvęs šio 
perdavimo sistemos operatoriaus įmonės 
generalinis direktorius arba vykdomosios 
tarybos nariai ne mažiau kaip 3 metus 
negali įsidarbinti bet kokioje vertikalios 
integracijos įmonėje, atliekančioje bet 
kokias elektros gamybos ar jos tiekimo 
funkcijas.

9. Perdavimo sistemos operatoriaus
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomosios tarybos nariai negali turėti 
kitos vertikalios integracijos įmonės 
(išskyrus perdavimo sistemos operatoriaus
įmonę) turto dalies arba gauti iš jos 
kompensacijų. Jo arba jų atlygis visiškai 
nepriklauso nuo vertikalios integracijos 
įmonės (išskyrus perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonę) veiklos. 

10. Perdavimo sistemos operatoriaus
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomosios tarybos nariai negali būti 
tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingi už 
kasdieninę kitos vertikalios integracijos 
įmonės veiklą.
11. Nepažeidžiant šio straipsnio nuostatų, 
perdavimo sistemos operatoriui
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos 
elektros gamybos įmonės priimti 
sprendimus, susijusius su turtu, kuris 
reikalingas tinklams eksploatuoti, 
prižiūrėti ar plėtoti. Ši nuostata 
netrukdo taikyti tinkamus koordinavimo 
mechanizmus, siekiant užtikrinti, kad 
būtų apsaugotos pagrindinės 
bendrovės ekonominės ir valdymo 
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priežiūros teisės, susijusios su turto
grąža, kurią netiesiogiai reglamentuoja 
22c straipsnio nuostatos, dukterinėje 
bendrovėje. Ypač reikia užtikrinti, kad 
pagrindinė bendrovė turėtų galimybę 
patvirtinti perdavimo sistemos 

operatoriaus metinį finansinį planą ar 
bet kokį lygiavertį dokumentą bei 
nustatyti savo dukterinės bendrovės 
didžiausias įsiskolinimų ribas. 
Pagrindinė bendrovė neturi teisės duoti 
nurodymų dėl kasdienės veiklos ar dėl 
atskirų sprendimų, susijusių su 
perdavimo linijų tiesimu ar 
modernizavimu, jei nepažeidžiamos 
patvirtinto finansinio plano ar bet kurio 
lygiaverčio dokumento sąlygos.

III. Stebėtojų taryba / direktorių taryba

12. Perdavimo sistemos operatoriaus
vykdomosios tarybos arba direktorių 
tarybos pirmininkas negali dirbti bet 
kokioje vertikalios integracijos įmonėje, 
atliekančioje bet kokias elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo funkcijas.

13. Perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų taryba arba direktorių taryba 
sudaroma iš nepriklausomų narių, 
paskirtų bent 5 metams. Apie jų 
paskyrimą pranešama reguliavimo
institucijai arba kitai kompetentingai 
nacionalinei institucijai. Paskyrimas 
įgauna privalomą pobūdį pagal 6 dalyje 
apibrėžtas sąlygas.
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14. 13 dalyje minėtos stebėtojų tarybos 
arba direktorių tarybos narys yra 
nepriklausomas, jei jis nesusietas su 
vertikalios integracijos įmone, 
pagrindiniais jos akcininkais arba 
administracija verslo arba kitokiais 
ryšiais, dėl kurių gali kilti interesų 
konfliktas, varžantis jo sprendimų laisvę. 
Narys yra nepriklausomas, jei jis: 
(a) penkerius metus prieš tapdamas 
stebėtojų tarybos arba direktorių tarybos 
nariu nedirbo vertikalios integracijos 
įmonėje, atliekančioje bet kokias elektros 
energijos gamybos ar jos tiekimo 
funkcijas; 
(b) neturi kitos vertikalios integracijos 
įmonės (išskyrus perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonę) ar dukterinių įmonių 
turto dalies arba negauna iš jos 
kompensacijų;

(c) tapdamas stebėtojų tarybos arba 
direktorių tarybos nariu neturi jokių 
verslo ryšių su vertikalios integracijos 
įmone, atliekančia bet kokias elektros 
energijos tiekimo funkcijas; 

(d) nėra bendrovės, kuri skiria vertikalios 
integracijos įmonės stebėtojų tarybos arba 
direktorių tarybos narius, vykdomosios 
tarybos narys.

IV. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas

15. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatorius parengtų 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacijai. Programoje 
nustatomos konkrečios darbuotojų 
pareigos, kad šis tikslas būtų pasiektas. 
Programą tvirtina reguliavimo institucija 
arba kita kompetentinga nacionalinė 
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institucija. Programos įgyvendinimą 
nepriklausomai stebi už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas. Reguliavimo 
institucija turi teisę imtis sankcijų, jei 
atitikties programa įgyvendinama 
netinkamai.

16. Perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomoji taryba paskiria už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūną, kuris turi:

(a) vykdyti atitikties programos 
įgyvendinimo stebėseną;

(b) parengti metinę ataskaitą, kurioje 
numatytos atitikties programos 
įgyvendinimo priemonės ir pateikti ją 
reguliavimo institucijai;

(c) teikti rekomendacijas, susijusias su 
atitikties programa ir jos įgyvendinimu.

17. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingo 
pareigūno nepriklausomybę visų pirma 
užtikrinamas jo darbo sutarties 
sąlygomis.

18. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas turi galimybę reguliariai 
kreiptis į vertikalios integracijos įmonės 
perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybą arba direktorių tarybą 
ir reguliavimo institucijas.
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19. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas dalyvauja visuose 
perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos arba direktorių 
tarybos posėdžiuose, kai nagrinėjami 
šie klausimai:

(a) prieigos ir prisijungimo prie tinklo 
sąlygos, įskaitant prieigos mokesčio, 
perkrovos valdymo pajamų ir 
mokėjimų, mokamų pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 3 straipsnyje 
nurodytą tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomą finansinio 
kompensavimo sistemą, surinkimą;

(b) perdavimo tinklų sistemos 
eksploatavimo, techninės priežiūros ir 
plėtros projektai, įskaitant sujungimo ir 
įjungimo investicijų projektus;

(c) balansavimo taisyklės, įskaitant 
rezervinės energijos taisykles;

(d) elektros energijos, kuri naudojama 
patiriamiems energijos nuostoliams 
dengti, įsigijimas.

20. Šių posėdžių metu už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas užtikrina, kad
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stebėtojų tarybai arba direktorių tarybai 
nebūtų diskriminuojamai atskleista 
informacija apie gamintojų arba tiekėjų 
veiklą, kuri gali būti jautri komerciniu 
atžvilgiu.

21. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas gali naudotis visomis 
svarbiomis perdavimo sistemos 
operatoriaus knygomis, įrašais ir 
biurais, taip pat visa informacija, kuri 
reikalinga, kad jis galėtų tinkamai atlikti 
savo pareigas.

22. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingą 
pareigūną skiria ir atleidžia įmonės 
generalinis direktorius arba vykdomoji 
taryba tik su išankstiniu reguliavimo 
institucijos pritarimu.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo būdu galima veiksmingai diegti atskyrimo principą, nepažeidžiant nuosavybės teisių. 
Turi būti užtikrinta Struktūrinio ir finansinio pobūdžio perdavimo sistemos operatoriaus 
nepriklausomybė nuo vertikalios integracijos įmonių gamybos srities. Perdavimo sistemos 
operatoriaus neutralumą kontroliuoja nacionalinė reguliavimo institucija, už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą atsakingas pareigūnas ir auditorius. Antras šių 
reikalavimų ramstis numato veiksmingas sankcijas, kurias reguliavimo institucija gali taikyti 
perdavimo sistemos operatoriui, t.y. pastarasis jau nebegali užkirsti kelio investicijoms į 
tinklą arba nediskriminaciniam naujų elektrinių prijungimui prie tinklo. (žr. 9 straipsnio 4 
pakeitimą).
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Pakeitimas 270
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 dalis
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsniso a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrina ilgalaikį sistemos tinkamumą 
patenkinti pagrįstą elektros energijos 
perdavimo paklausą, eksploatavimą, 
techninę priežiūrą ir plėtrą atsižvelgiant į 
ekonomines sąlygas, saugų, patikimą ir 
veiksmingą perdavimo sistemų 
eksploatavimą deramai atsižvelgiant į 
aplinką, skatina energijos naudojimo 
veiksmingumą ir mokslinius tyrimus bei 
naujoves, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad plačiau būtų naudojami atsinaujinantys 
energijos ištekliai ir diegiamos 
technologijos, kurias naudojant 
išmetamas mažas anglies dvideginio 
kiekis. 

(a) užtikrina ilgalaikį sistemos tinkamumą 
patenkinti pagrįstą elektros energijos 
perdavimo paklausą, eksploatavimą, 
techninę priežiūrą ir plėtrą atsižvelgiant į 
ekonomines sąlygas, saugų, patikimą ir 
veiksmingą perdavimo sistemų 
eksploatavimą deramai atsižvelgiant į 
aplinką, skatina energijos naudojimo 
veiksmingumą ir mokslinius tyrimus bei 
naujoves, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad plačiau būtų naudojami atsinaujinantys 
energijos ištekliai. 

Or. en

Pagrindimas

ES yra nustačiusi privalomą tikslą, kad iki 2020 m. atsinaujinantys energijos šaltiniai 
sudarytų 20 proc. energijos išteklių. Siekiant šio tikslo reikia, kad būtų propaguojami vien 
atsinaujinantys energijos šaltiniai, o ne miglotos koncepcijos technologijų, kurias naudojant 
išmetamas mažas anglies dvideginio kiekis. 
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Pakeitimas 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 dalis
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsniso a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrina ilgalaikį sistemos tinkamumą 
patenkinti pagrįstą elektros energijos 
perdavimo paklausą, eksploatavimą, 
techninę priežiūrą ir plėtrą atsižvelgiant į 
ekonomines sąlygas, saugų, patikimą ir 
veiksmingą perdavimo sistemų 
eksploatavimą deramai atsižvelgiant į 
aplinką, skatina energijos naudojimo 
veiksmingumą ir mokslinius tyrimus bei 
naujoves, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad plačiau būtų naudojami
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
diegiamos technologijos, kurias 
naudojant išmetamas mažas anglies 
dvideginio kiekis.

(a) užtikrina ilgalaikį sistemos tinkamumą 
patenkinti pagrįstą elektros energijos 
perdavimo paklausą, eksploatavimą, 
techninę priežiūrą ir plėtrą atsižvelgiant į 
ekonomines sąlygas, saugų, patikimą ir 
veiksmingą perdavimo sistemų 
eksploatavimą deramai atsižvelgiant į 
aplinką, skatina energijos naudojimo 
veiksmingumą ir mokslinius tyrimus bei 
naujoves, kad į tinklą būtų įtraukti 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir būtų 
užtikrinta tvari šios srities energijos 
gamyba. 

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriaus pareiga užtikrinti, kad ilguoju laikotarpiu sistema atitiktų 
poreikius, apibrėžtus remiantis ekonominėmis ir aplinkosaugos sąlygomis, o ne vien vykdyti 
su energijos tiekimu susijusių technologijų mokyklinius tyrimus. 

Pakeitimas 272
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6 dalis
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsniso a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina ilgalaikį sistemos tinkamumą 
patenkinti pagrįstą elektros energijos 
perdavimo paklausą, eksploatavimą, 
techninę priežiūrą ir plėtrą atsižvelgiant į 
ekonomines sąlygas, saugų, patikimą ir 
veiksmingą perdavimo sistemų 
eksploatavimą deramai atsižvelgiant į 
aplinką, skatina energijos naudojimo 
veiksmingumą ir mokslinius tyrimus bei 
naujoves, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad plačiau būtų naudojami atsinaujinantys 
energijos ištekliai ir diegiamos 
technologijos, kurias naudojant išmetamas 
mažas anglies dvideginio kiekis.

a) užtikrina ilgalaikį sistemos tinkamumą 
patenkinti pagrįstą elektros energijos 
perdavimo paklausą, eksploatavimą, 
techninę priežiūrą ir plėtrą atsižvelgiant į 
ekonomines sąlygas, saugų, patikimą ir 
veiksmingą perdavimo sistemų 
eksploatavimą deramai atsižvelgiant į 
aplinką, ir tinkamumą skatinti energijos 
naudojimo veiksmingumą ir mokslinius 
tyrimus bei naujoves, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad plačiau būtų naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
diegiamos technologijos, kurias naudojant 
išmetamas mažas anglies dvideginio kiekis. 
Siekiant per dešimt metų pagal laipsnišką 
grafiką sukurti pažangius tinklus, 
konsultuojamasi su nacionalinėmis 
reguliavimo institucijomis ir Agentūra. 
Plėtodamas tinklą perdavimo sistemos 
operatorius atsakingas už planavimą 
(įskaitant leidimo išdavimo tvarką), naujų 
infrastruktūros objektų statybą ir jų 
užsakymą.

Or. en

Pagrindimas

Kuriant pažangius tinklus, bus skatinama ekologijos požiūriu teisinga elgsena ir didinamas 
vartotojo vaidmuo darant teigiamą įtaką rinkai. Siekiant užtikrinti, kad visi žinotų savo 
atsakomybę, reikia nubrėžti aiškias ribas.

Pakeitimas 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6a dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsniso c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 9 straipsnio c punktas pakeičiamas 
taip:
„(c) užtikrina elektros energijos srautų 
valdymą sistemoje, atsižvelgiant į 
mainus su kitomis sujungtomis 
sistemomis. Todėl perdavimo sistemos 
operatorius turi užtikrinti elektros 
energijos sistemos saugumą, 
patikimumą ir efektyvumą bei, 
atsižvelgiant į šį kontekstą, užtikrinti 
galimybę naudotis visomis 
papildomomis paslaugomis, įskaitant tas, 
kurios tiekiamos reaguojant į paklausos 
valdymą, tiek, kiek ši galimybė 
nepriklauso nuo bet kurios kitos 
perdavimo sistemos, su kuria yra 
sujungta jo sistema;“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnio c punktą įtraukiama „reagavimo į paklausos valdymą 
“ sąvoka)

Pagrindimas

Siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, svarbu, kad vartotojai aktyviai dalyvautų 
papildomų paslaugų rinkose, ypač kai tai gali sumažinti paklausą, kartu išvengiant gamybos 
didinimo. 

Pakeitimas 274
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6a dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 9 straipsnio c punktas pakeičiamas 
taip:
„(c) užtikrina elektros energijos srautų 
valdymą sistemoje pagal bendrus 
regioninius standartus, atsižvelgiant į 
mainus su kitomis sujungtomis 
sistemomis. Todėl perdavimo sistemos 
operatorius turi užtikrinti elektros 
energijos sistemos saugumą, 
patikimumą ir efektyvumą bei, 
atsižvelgiant į šį kontekstą, užtikrinti 
galimybę naudotis visomis 
papildomomis paslaugomis ir jas pirkti 
regioniniu lygiu remiantis bendrais 
standartais, tiek, kiek ši galimybė 
nepriklauso nuo bet kurios kitos 
perdavimo sistemos, su kuria yra 
sujungta jo sistema;“

Or. en

(Ta pati Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnio c punkto formuluotė, papildyta tam tikromis 
detalėmis) 

Pagrindimas

Reikalingos tolesnės priemonės siekiant užtikrinti veiksmingą perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimą regioniniu lygiu. Tokios priemonės galėtų būti bendri regioniniai 
standartai. Taip būtų pašalinti dėl nacionalinių standartų taikymo kylantys trūkumai ir 
pagerintas rinkos darbas. 

Pakeitimas 275
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6b dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) 9 straipsnio d punktas pakeičiamas 
taip:
„(d) pateikia kitos sistemos, su kuria 
sujungta jo sistema, operatoriui 
pakankamai informacijos, 
užtikrinančios saugų ir efektyvų veikimą 
bei jungtinės sistemos sąveiką, bendrai 
naudojasi šia informacija ir nustato 
bendrus sistemos eksploatavimo, 
aptarnavimo ir plėtros standartus;“

Or. en

(Ta pati Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnio d punkto formuluotė, papildyta tam tikromis 
detalėmis) 

Pagrindimas

Reikalingos tolesnės priemonės siekiant užtikrinti veiksmingą perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimą regioniniu lygiu. Tokios priemonės galėtų būti bendri regioniniai 
standartai. Taip būtų pašalinti dėl nacionalinių standartų taikymo kylantys trūkumai ir 
pagerintas rinkos darbas. 

Pakeitimas 276
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6c dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) 9 straipsnio f punktas pakeičiamas 
taip:
„(f) teikia sistemos vartotojams 
informaciją, kuri jiems reikalinga norint 
veiksmingai prisijungti prie sistemos 
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remiantis bendrais standartais.“ 

Or. en

(Ta pati Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnio f punkto formuluotė, papildyta tam tikromis 
detalėmis) 

Pagrindimas

Reikalingos tolesnės priemonės siekiant užtikrinti veiksmingą perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimą regioniniu lygiu. Tokios priemonės galėtų būti bendri regioniniai 
standartai. Taip būtų pašalinti dėl nacionalinių standartų taikymo kylantys trūkumai ir 
pagerintas rinkos darbas.

Pakeitimas 277
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6d dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Į 9 straipsnį įterpiamas šis punktas:
„(fa) užtikrina tinkamai sujungto 
Europos tinklo plėtrą, ypač kuriant tvirtą 
Europos jūros vėjo jėgainių tinklą.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnis papildytas nauju fa punktu

Pagrindimas

Tinklų sujungimas gali sumažinti subalansavimo kaštus, sustiprinti tikrą konkurenciją ir 
prisidėti prie tvirto Europos tinklo plėtros. Atsižvelgiant į ES transeuropinių energetikos 
tinklų prioritetinius projektus dėl vėjo pagamintos elektros energijos jungties Baltijos ir 
Šiaurės jūroje ir Europos jūros vėjo energijos išteklių potencialo, perdavimo sistemos 
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operatoriai turi užtikrinti tvirto Europos jūros vėjo jėgainių tinklo plėtrą. 

Pakeitimas 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6d dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Į 9 straipsnį įterpiamas šis punktas:
„(fa) atlieka elektros energijos sistemos 
pakankamumo apskaičiavimą, į kurio 
rezultatus atsižvelgiama atliekant Europos 
sistemų paskaičiavimą, nurodytą 
Reglamente (EB) Nr. 1228/2003.“

Or. fr

Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnis papildytas nauju fa punktu

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriai turėtų atlikti tiekimo – paklausos pusiausvyros 
apskaičiavimus, kad būtų galima stebėti, ar elektros energijos gamybos pajėgumai atitinka 
augančią paklausą. Šis darbas yra būtinas, kad Europos lygmeniu perdavimo sistemos 
operatorių grupė galėtų parengti visai Europai tinkamus apskaičiavimus. 

Pakeitimas 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6d dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio fa punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Į 9 straipsnį įterpiamas šis punktas:
„(fa) maksimaliai išnaudoja perdavimo 
pajėgumus, pasiūlytus rinkai, ir 
paskirdami bei pertraukdami pajėgumus 
abiejose nacionalinės sienos pusėse 
nedaro skirtumo tarp tiekėjų, esančių jų 
šalies viduje ar už šios šalies ribų.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnis papildytas nauju fa punktu

Pagrindimas

Perdavimo sistemų operatorių uždavinius reikia sustiprinti, siekiant užtikrinti, jog esami 
pajėgumai būtų naudojami maksimaliai ir nediskriminuojant, o naujos infrastruktūros 
objektai būtų pastatyti, kai jų aiškiai reikia. Šie pokyčiai būtini siekiant integruoti Europos 
energijos rinką.

Pakeitimas 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6e dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio fb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Į 9 straipsnį įterpiamas šis punktas:
„(fa) maksimaliai išnaudoja perdavimo 
pajėgumus, pasiūlytus rinkai, ir 
paskirdami bei pertraukdami pajėgumus 
abiejose nacionalinės sienos pusėse 
nedaro skirtumo tarp tiekėjų, esančių jų 
šalies viduje ar už šios šalies ribų.“

Or. fr
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Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnis papildytas nauju fb punktu

Pagrindimas

Perdavimo sistemų operatorių uždavinius reikia sustiprinti, siekiant užtikrinti, kad esami 
pajėgumai būtų naudojami maksimaliai ir nediskriminuojant, o naujos infrastruktūros 
objektai būtų pastatyti, kai jų aiškiai reikia. Šie pokyčiai būtini siekiant integruoti Europos 
energijos rinką. 

Pakeitimas 281
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 6f dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6f) Į 9 straipsnį įterpiama ši dalis:
„Vykdydamas savo uždavinius, kiekvienas 
perdavimo sistemos operatorius užtikrina, 
kad būtų deramai atsižvelgiama į regiono, 
kuriame jis veikia, naudą. Nepažeidžiant 
akcininkų teisių, susijusių su investicijų 
pelningumu ir teisingu apmokestinimu, 
perdavimo sistemos operatoriaus 
priimami veiklos ir investicijų sprendimai 
turi atitikti visos Bendrijos ir regioninius 
investicijų planus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2c ir 2d straipsnius ir 
prisidėti prie rinkos plėtros, rinkos 
integracijos ir socialinės ir ekonominės 
gerovės didinimo bent jau regioniniu 
lygiu.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 9 straipsnis papildytas nauja 1a dalimi.
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Pagrindimas

Nauja nuostata siekiama užtikrinti, kad perdavimo sistemos operatoriai visada prioritetu 
laikytų regiono, kuriame jis veikia, poreikius. Ypač jie turėtų užtikrinti, kad jų regione ir netgi 
už jo ribų (kituose regionuose) būtų didinama socialinė ir ekonominė gerovė.

Pakeitimas 282
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 6g dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
9 straipsnio 1a–1k dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6g) Į 9 straipsnį įterpiamos šios dalys:

„Perdavimo sistemos operatoriai 
mažiausiai kas dvejus metus tobulina 
dešimties metų tinklo plėtros planą. 
Jame pateikiamos veiksmingos 
priemonės, kad būtų užtikrintas sistemos 
tinkamumas ir tiekimo patikimumas. 

Dešimties metų tinklo plėtros plane visų 
pirma:

(a) rinkos dalyviams parodoma 
pagrindinė perdavimo infrastruktūra, kuri 
turėtų būti sukurta per ateinančius dešimt 
metų;
(b) nurodomos visos investicijos, dėl kurių 
jau priimtas sprendimas, ir visos naujos 
investicijos, dėl kurių įgyvendinimo 
sprendimas turi būti priimtas per 
ateinančius trejus metus. 

Kad šis dešimties metų tinklo plėtros 
planas būtų tobulinamas, kiekvienas 
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perdavimo sistemos operatorius daro 
pagrįstas prielaidas dėl elektros 
gamybos, vartojimo ir mainų su kitomis 
šalimis raidos ir atsižvelgia į regioninius 
ir visos Europos investicijų į tinklus 
planus. Perdavimo sistemos 
operatorius laiku perduoda projektą 
kompetentingai nacionalinei institucijai.

Kompetentinga nacionalinė institucija 
rengia atviras ir skaidrias konsultacijas 
su visais susijusiais tinklo naudotojais 
dėl dešimties metų tinklo plėtros plano 
projekto ir gali skelbti konsultacijų 
proceso rezultatus, ypač susijusius su 
galimu investicijų poreikiu. 

Kompetentinga nacionalinė institucija 
patikrina, ar dešimties metų tinklo 
plėtros planas apima visas konsultacijų 
metu numatytas reikalingas investicijas.
Institucija gali įpareigoti perdavimo 
sistemos operatorių pakeisti jo planą.

Kompetentinga nacionalinė institucija 
gali būti nacionalinė reguliavimo 
institucija, bet kuri kita kompetentinga 
nacionalinė valdžios institucija arba 

perdavimo sistemos operatorių 
įsteigtas tinklo plėtros administratorius. 
Pastaruoju atveju perdavimo sistemos 
operatoriai pateikia įstatų, narių sąrašo 
ir kompetentingos nacionalinės 



PE404.394v01-00 76/119 AM\713548LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

valdžios institucijos tvirtinimo tvarkos 
projektus. 

Jei perdavimo sistemos operatorius 
atsisako daryti investicijas, numatytas 
daryti per ateinančius trejus metus 10 
metų elektros tinklo plėtros plane, 
valstybės narės užtikrina, jog reguliavimo 
institucija arba kita kompetentinga 
nacionalinė institucija turėtų atitinkamų 
galių taikyti vieną iš dviejų toliau 
nurodytų priemonių:
(a) teisinėmis priemonėmis reikalauti, kad 
perdavimo sistemos operatorius 
investuotų savo finansinius išteklius; arba
(b) kviesti nepriklausomus investuotojus 
konkursine tvarka daryti būtinas 
investicijas į perdavimo sistemą ir kartu 
įpareigoti perdavimo sistemos operatorių: 
(i) pritarti finansavimui iš trečiosios 
šalies; 
(ii) pritarti trečiosios šalies lėšų kaupimui; 
arba atitinkamo naujo kapitalo kaupimui 
ir 
(iii) valdyti atitinkamą naują kapitalą. 
Atitinkamas finansines programas tvirtina 
reguliavimo institucija arba kita 
kompetentinga nacionalinė institucija. 
Abiem atvejais numatoma galimybė 
koreguoti tarifus, kad būtų galima gauti 
šioms investicijoms reikalingų pajamų.

Nacionalinė reguliavimo institucija vykdo 
investicijų plano įgyvendinimo stebėseną 
ir įvertinimą. 
Perdavimo sistemos operatorius 
įpareigotas parengti ir paskelbti skaidrias 
ir veiksmingas procedūras, susijusias su 
nediskriminaciniu trečiųjų šalių 
prisijungimu prie tinklo. Šias procedūras 
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tvirtina nacionalinės reguliavimo 
institucijos arba kitos kompetentingos 
nacionalinės institucijos. 
Perdavimo sistemos operatorius neturi 
teisės atsisakyti prijungti prie tinklo 
trečiųjų šalių motyvuodamas tuo, kad 
ateityje tinklui gali neužtekti pajėgumo, 
pvz., įvykti labiausiai nutolusių perdavimo 
tinklo dalių perkrova. Perdavimo sistemos 
operatorius įpareigotas pateikti 
atitinkamą informaciją. 
Perdavimo sistemos operatoriai neturi 
teisės atsisakyti naujų sujungimo mazgų 
motyvuodami vien tuo, kad dėl naujų 
sujungimo linijų jie patirs papildomų 
išlaidų, susijusių su poreikiu padidinti 
tinklo elementų pajėgumą nedideliu 
atstumu nuo naujo sujungimo mazgo.“ 

Or. en

Pagrindimas

Taip būtų užtikrinta, kad perdavimo sistemos operatoriai negalėtų atsisakyti investicijų į 
tinklą arba projektus, susijusius su nediskriminaciniu trečiųjų šalių prisijungimu prie tinklo. 
Tai taikoma visiems perdavimo sistemos operatoriams. Šios priemonės užkerta kelią 
diskriminaciniam perdavimo sistemos operatoriaus piktnaudžiavimui įtaka, taikant 
priemones, susijusias su nuosavybės teisėmis vertikalios integracijos įmonėje, arba 
priemones, nesusijusias su nuosavybe. 

Šiuo pakeitimu nustatomos būtinos investicijos. Jei perdavimo sistemos operatorius atsisako 
konkrečių  investicijų, kompetentinga institucija reikalauja, kad perdavimo sistemos 
operatorius investuotų, arba pradeda konkurso procedūrą. 

Pakeitimas 283
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 ir 10a straipsniai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įterpiami šie 10 ir 10a straipsniai: Išbraukta.
10 straipsnis
Nepriklausomi sistemos operatoriai

1. Jeigu šios direktyvos įsigaliojimo dieną 
perdavimo sistema priklauso vertikalios 
integracijos įmonei, valstybės narės gali 
leisti taikyti nukrypti nuo 8 straipsnio 1 
dalies leidžiančią nuostatą, su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių, o tokį paskyrimą 
patvirtintų Komisija. Vertikalios 
integracijos įmonei, kuriai nuosavybės 
teise priklauso perdavimo sistema, jokiu 
atveju netrukdoma imtis veiksmų siekiant 
laikytis 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

2. Valstybė narė nepriklausomą sistemos 
operatorių gali patvirtinti ir paskirti tik 
tuo atveju, jeigu:

(a) kandidatas į operatorius įrodė, kad 
atitinka 8 straipsnio 1 dalies b–d punktų 
reikalavimus;

(b) kandidatas į operatorius įrodė, kad jis 
turi reikiamų finansinių, techninių ir 
žmogiškųjų išteklių užduotims pagal 9 
straipsnį vykdyti;
(c) kandidatas į operatorius įsipareigoja 
laikytis dešimties metų tinklo plėtros 
plano, kurį pasiūlė reguliavimo 
institucija;

(d) perdavimo sistemos savininkas įrodė, 
kad sugeba vykdyti 6 dalyje nustatytus 
įsipareigojimus. Šiuo tikslu jis pateikia 
visus sutarčių su įmone kandidate ir bet 
kokiu kitu svarbiu subjektu projektus;
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(e) kandidatas į operatorius įrodė, kad 
sugebės vykdyti įsipareigojimus pagal 
2003 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1228/2005 dėl teisės naudotis elektros 
energijos perdavimo tinklais sąlygų, 
įskaitant bendradarbiavimą su perdavimo 
sistemos operatoriais Europos ir regiono 
mastu. 

3. Įmones, kurioms reguliavimo 
institucija išdavė sertifikatą, patvirtinantį, 
kad jos atitinka 8a straipsnio ir 10 
straipsnio 2 dalies reikalavimus, valstybės 
narės patvirtina ir paskiria 
nepriklausomais sistemos operatoriais. 
Taikoma 8b straipsnyje nustatyta 
sertifikavimo procedūra.

4. Jeigu Komisija sprendimą priėmė 
laikydamasi 8b straipsnyje nustatytos 
tvarkos ir jeigu ji nustato, kad 
reguliavimo institucija jos sprendimo 
neįgyvendino per du mėnesius, gavusi 
Energetikos sektoriaus reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūros 
pasiūlymą ir išklausiusi perdavimo 
sistemos savininko bei perdavimo sistemos 
operatoriaus nuomonę Komisija per šešis 
mėnesius penkerių metų laikotarpiui 
paskiria nepriklausomą sistemos 
operatorių. Bet kuriuo metu perdavimo 
sistemos savininkas reguliavimo 
institucijai gali pasiūlyti paskirti naują 
nepriklausomą sistemos operatorių pagal 
10 straipsnio 1 dalyje nurodytą tvarką. 

5. Kiekvienas nepriklausomas sistemos 
operatorius atsakingas už tai, kad 
trečiajai šaliai būtų suteikta prieiga ir už 
tos prieigos reguliavimą, įskaitant prieigos 
mokesčio, perkrovos valdymo pajamų ir 
mokėjimų, mokamų pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 3 straipsnyje 
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nurodytą tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomą finansinio 
kompensavimo sistemą, surinkimą, taip 
pat už perdavimo sistemos eksploatavimą, 
techninę jos priežiūrą ir vystymą bei 
ilgalaikio sistemos tinkamumo patenkinti 
pagrįstą paklausą užtikrinimą (šiuo atveju 
tinkamumas užtikrinimas investavimo 
planais). Plėtodamas tinklą 
nepriklausomas sistemos operatorius 
atsakingas už planavimą (įskaitant 
leidimo išdavimo tvarką), naujų 
infrastruktūros objektų statybą ir jų 
atidavimą eksploatuoti. Šiuo tikslu jis 
atlieka perdavimo sistemos operatoriaus 
funkcijas taip, kaip nustatyta šiame 
skyriuje. Perdavimo sistemos savininkai 
gali neatsakyti už prieigos suteikimą 
trečiajai šaliai ir tos prieigos reguliavimą 
ar už investavimo planavimą.

6. Jeigu paskiriamas nepriklausomas 
sistemos operatorius, perdavimo sistemos 
savininkas:

(a) bendradarbiauja su nepriklausomu 
sistemos operatoriumi ir teikia paramą 
jam vykdant savo užduotis, įskaitant, visų 
pirma visos reikiamos informacijos 
teikimą; 

(b) finansuoja investicijas, dėl kurių 
nusprendžia nepriklausomas sistemos 
operatorius ir kurias patvirtina 
reguliavimo institucija, arba sutinka, kad 
jas finansuotų bet kokia suinteresuotoji 
šalis, įskaitant nepriklausomą sistemos 
operatorių; atitinkamas sutartis dėl 
finansavimo patvirtina reguliavimo 
institucija. Prieš patvirtindama 
reguliavimo institucija konsultuojasi su 
turto savininku ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis;
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(c) prisiima atsakomybę, susijusią su 
tinklo įranga, išskyrus atsakomybės dalį, 
susijusią su nepriklausomo sistemos 
operatoriaus užduotimis;

(d) suteikia garantijas, kad būtų įmanoma 
lengviau finansuoti bet kokią tinklo 
plėtrą, išskyrus investavimą tuo atveju, 
jeigu pagal b punktą, jis davė sutikimą, 
jog investuotų bet kokia suinteresuotoji 
šalis, įskaitant nepriklausomą sistemos 
operatorių.

7. Glaudžiai bendradarbiaujant su 
reguliavimo institucija atitinkamai 
nacionalinei konkurencijos institucijai 
suteikiami visi reikiami įgaliojimai 
veiksmingai prižiūrėti, ar perdavimo 
sistemos savininkas laikosi 6 dalyje 
nustatytų įpareigojimų.
10a straipsnis
Perdavimo sistemos savininkų veiklos 
rūšių atskyrimas

1. Jeigu buvo paskirtas nepriklausomas 
perdavimo sistemos operatorius, 
perdavimo sistemos savininkai, kurie yra 
sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, bent savo teisine forma, 
organizacine struktūra ir sprendimų 
priėmimo tvarka turi būti nepriklausomi 
nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su 
perdavimu. 

2. Siekiant užtikrinti šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą perdavimo sistemos 
savininko nepriklausomumą, taikomi šie 
minimalūs kriterijai:

(a) asmenys, atsakingi už perdavimo 
sistemos savininko valdymą, neturi teisės 
dalyvauti integruotos elektros energetikos 
įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai 
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atsakingos už kasdieninę elektros 
energijos gamybos, paskirstymo ir tiekimo 
veiklą, valdymo struktūrose; 

(b) reikia imtis tinkamų priemonių 
siekiant užtikrinti, kad į atsakingų už 
perdavimo sistemos savininko valdymą 
asmenų profesinius interesus būtų 
atsižvelgiama taip, kad jie turėtų galimybę 
veikti savarankiškai;

(c) perdavimo sistemos savininkas 
parengia atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminuojančiam elgesiui, bei 
užtikrinančią tinkamo jų įgyvendinimo 
priežiūrą. Programoje nustatomos 
konkrečios darbuotojų pareigos, kad šis 
tikslas būtų pasiektas. Už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas asmuo ar įstaiga reguliavimo 
institucijai pateikia metinę ataskaitą, 
kurioje nurodo taikytas priemones; ši 
ataskaita skelbiama. 

3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas iš tikrųjų laikytųsi 
visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų. 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. en

Pagrindimas

Nacionalinių transportavimo tinklų nuosavybės atskyrimas yra vienintelis būdas užtikrinti 
nacionalinių transportavimo tinklų administratorių nepriklausomybę ir padidinti skaidrumą. 
Be to, tai sudarytų galimybę nacionalinių transportavimo tinklų administratoriams prisidėti 
prie geriau veikiančios rinkos kūrimo. Nepriklausomų sistemos operatorių atveju 
nacionalinių transportavimo tinklų ir komercinė veikla išlaikoma tose pačiose rankose. Nors 
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nacionalinio transportavimo veikla griežtai reglamentuojama, dėl tokios padėties taikoma 
daugybė taisyklių. 

Pakeitimas 284
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu šios direktyvos įsigaliojimo dieną 
perdavimo sistema priklauso vertikalios 
integracijos įmonei, valstybės narės gali 
leisti taikyti nukrypti nuo 8 straipsnio 1 
dalies leidžiančią nuostatą, su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių, o tokį paskyrimą 
patvirtintų Komisija. Vertikalios 
integracijos įmonei, kuriai nuosavybės
teise priklauso perdavimo sistema, jokiu 
atveju netrukdoma imtis veiksmų siekiant 
laikytis 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. 

1. Jeigu šios direktyvos įsigaliojimo dieną 
perdavimo sistema priklauso vertikalios 
integracijos įmonei arba jeigu valstybė 
narė mano, kad tai būtų reikalinga 
siekiant sudaryti sąlygas efektyviam 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo veikimui arba 
tarpnacionalinio perdavimo sistemos 
operatoriaus įsteigimui, valstybės narės 
gali leisti taikyti nukrypti nuo 8 straipsnio 
1 dalies leidžiančią nuostatą, su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių, o tokį paskyrimą 
patvirtintų Komisija. Vertikalios 
integracijos įmonei, kuriai nuosavybės 
teise priklauso perdavimo sistema, jokiu 
atveju netrukdoma imtis veiksmų siekiant 
laikytis 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. 

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra nustatyti tas pačias sąlygas perdavimo sistemos operatoriaus ir 
nepriklausomo sistemos operatoriaus modeliams, kad būtų užtikrintas darnus sistemos 
veikimo visoje Europoje modelis ir palengvintas regioninio ar visos Europos sistemos 
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operatoriaus įsteigimas. Valstybėms narėms turėtų būti užtikrinta galimybė pasirinkti vieną iš 
dviejų vienodų variantų (nuosavybės atskyrimą arba nepriklausomą sistemos operatorių). 

Pakeitimas 285
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu šios direktyvos įsigaliojimo dieną 
perdavimo sistema priklauso vertikalios 
integracijos įmonei, valstybės narės gali 
leisti taikyti nukrypti nuo 8 straipsnio 1 
dalies leidžiančią nuostatą, su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių, o tokį paskyrimą 
patvirtintų Komisija. Vertikalios 
integracijos įmonei, kuriai nuosavybės 
teise priklauso perdavimo sistema, jokiu 
atveju netrukdoma imtis veiksmų siekiant 
laikytis 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. 

1. Jeigu šios direktyvos įsigaliojimo dieną 
perdavimo sistema priklauso vertikalios 
integracijos įmonei, valstybės narės gali 
leisti taikyti nukrypti nuo 8 straipsnio 1 
dalies leidžiančią nuostatą, su sąlyga, kad 
perdavimo sistemos savininko siūlymu 
valstybė narė paskirtų nepriklausomą 
sistemos operatorių tai valstybei narei, o 
tokį paskyrimą patvirtintų Komisija. 
Vertikalios integracijos įmonei, kuriai 
nuosavybės teise priklauso perdavimo 
sistema, jokiu atveju netrukdoma imtis 
veiksmų siekiant laikytis 8 straipsnio 1 
dalies reikalavimų. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu patikslinama, kad valstybėje narėje gali būti paskirtas tik vienas nepriklausomas 
sistemos operatorius. Vienoje valstybėje narėje įsteigus kelis nepriklausomus sistemos 
operatorius prie regioninės rinkos plėtros prisidėta nebūtų. 
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Pakeitimas 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1a. Siekiant sudaryti sąlygas palaipsniui 
pasikeitimui, nukrypti leidžiančios 
nuostatos taikymas turėtų būti laikina 
priemonė, galiojanti ne ilgiau nei 4 metus. 
Jos rezultatas turėtų būti nuosavybės 
atskyrimas.“

Or. en

Pagrindimas

Jei ši nukrypti leidžianti nuostata išliktų nepakeista, prireiktų painių valdymo taisyklių ir 
sudėtingo tinklo savininko ir nepriklausomo sistemos operatoriaus, valdančio tą tinklą, 
veiklos koordinavimo. Iš tiesų nepriklausomo sistemos operatoriaus sprendimas yra 
problemiškas kalbant apie tinklo plėtrą ir aptarnavimą ir vaidmenų bei atsakomybės 
paskirstymą jį eksploatuojant. Pasirinkus šį sprendimą, galėtų susidaryti nepalanki 
investicijoms aplinka, kuri turėtų neigiamą poveikį sistemos tinkamumui ir tiekimo saugumui. 

Pakeitimas 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) reikia imtis tinkamų priemonių siekiant 
užtikrinti, kad į atsakingų už perdavimo 
sistemos savininko valdymą asmenų 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 

(b) reikia imtis tinkamų priemonių siekiant 
užtikrinti, kad į atsakingų už perdavimo 
sistemos savininko valdymą asmenų 
profesinius interesus būtų atsižvelgiama 
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taip, kad jie turėtų galimybę veikti 
savarankiškai;

taip, kad nekiltų jokių abejonių, kad jie 
gali veikti savarankiškai; 

Or. it

Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į sistemos darbo paskatas, kurios užtikrintų perdavimo sistemos 
savininko nepriklausomumą. 

Pakeitimas 288
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įmones, kurioms reguliavimo institucija 
išdavė sertifikatą, patvirtinantį, kad jos 
atitinka 8a straipsnio ir 10 straipsnio 2 
dalies reikalavimus, valstybės narės 
patvirtina ir paskiria nepriklausomais 
sistemos operatoriais. Taikoma 8b 
straipsnyje nustatyta sertifikavimo 
procedūra. 

3. Įmones, kurioms reguliavimo institucija 
išdavė sertifikatą, patvirtinantį, kad jos 
atitinka 8a straipsnio ir 10 straipsnio 2 
dalies reikalavimus, valstybės narės 
patvirtina ir paskiria nepriklausomais 
sistemos operatoriais. Taikoma 8b 
straipsnyje nustatyta sertifikavimo 
procedūra ir Reglamento (EB) Nr. 
1228/2003 x straipsnio nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 289
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Komisija sprendimą priėmė
laikydamasi 8b straipsnyje nustatytos 
tvarkos ir jeigu ji nustato, kad reguliavimo 
institucija jos sprendimo neįgyvendino per 
du mėnesius, gavusi Energetikos 
sektoriaus reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros pasiūlymą ir 
išklausiusi perdavimo sistemos savininko 
bei perdavimo sistemos operatoriaus 
nuomonę Komisija per šešis mėnesius 
penkerių metų laikotarpiui paskiria 
nepriklausomą sistemos operatorių. Bet 
kuriuo metu perdavimo sistemos 
savininkas reguliavimo institucijai gali 
pasiūlyti paskirti naują nepriklausomą 
sistemos operatorių pagal 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytą tvarką.

4. Jeigu Komisija sprendimą priėmė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 x 
straipsnio (buvusio Direktyvos xx 8b 
straipsnio) nuostatas ir jeigu ji nustato, 
kad reguliavimo institucija jos sprendimo 
neįgyvendino per du mėnesius, ji paskiria 
nepriklausomą sistemos operatorių pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 xx 
straipsnio nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 290
Catherine Stihler, David Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienas nepriklausomas sistemos 
operatorius atsakingas už tai, kad trečiajai 
šaliai būtų suteikta prieiga ir už tos prieigos 
reguliavimą, įskaitant prieigos mokesčio, 
perkrovos valdymo pajamų ir mokėjimų, 
mokamų pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 3 straipsnyje nurodytą 
tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 

5. Kiekvienas nepriklausomas sistemos 
operatorius atsakingas už tai, kad trečiajai 
šaliai būtų suteikta prieiga ir už tos prieigos 
reguliavimą, įskaitant prieigos mokesčio, 
perkrovos valdymo pajamų ir mokėjimų, 
mokamų pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 3 straipsnyje nurodytą 
tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
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taikomą finansinio kompensavimo sistemą, 
surinkimą, taip pat už perdavimo sistemos 
eksploatavimą, techninę jos priežiūrą ir 
vystymą bei ilgalaikio sistemos 
tinkamumo patenkinti pagrįstą paklausą 
užtikrinimą (šiuo atveju tinkamumas 
užtikrinimas investavimo planais). 
Plėtodamas tinklą nepriklausomas 
sistemos operatorius atsakingas už 
planavimą (įskaitant leidimo išdavimo 
tvarką), naujų infrastruktūros objektų 
statybą ir jų atidavimą eksploatuoti. Šiuo 
tikslu jis atlieka perdavimo sistemos 
operatoriaus funkcijas taip, kaip nustatyta 
šiame skyriuje. Perdavimo sistemos 
savininkai gali neatsakyti už prieigos 
suteikimą trečiajai šaliai ir tos prieigos 
reguliavimą ar už investavimo planavimą.

taikomą finansinio kompensavimo sistemą, 
surinkimą, taip pat už sistemos darbą, 
įskaitant tiesioginį tinklo valdymą, 
balansavimą ir veiklos saugumo 
užtikrinimą. Kiekvienas nepriklausomas 
sistemos operatorius, 
bendradarbiaudamas su susijusiais 
perdavimo sistemų savininkais, parengia 
susitarimus, susijusius su investicijų 
planais, užtikrinančius, kad sistema 
galėtų patenkinti ilgalaikę paklausą. 

Or. en

Pagrindimas

Lengvatiniai komerciniai susitarimai, kuriuos vertikalios integracijos įmonės perduoda savo 
dukterinėms įmonėms arba konkurentams skirti baudžiamieji mokesčiai – prielaidos, 
žlugdančios elektros energijos vidaus rinkos darbą. Šis pakeitimas sugriežtina Komisijos 
pasiūlyme pateikto NSO modelio nuostatas.

Pakeitimas 291
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienas nepriklausomas sistemos 
operatorius atsakingas už tai, kad trečiajai 
šaliai būtų suteikta prieiga ir už tos prieigos 
reguliavimą, įskaitant prieigos mokesčio, 

5. Kiekvienas nepriklausomas sistemos 
operatorius atsakingas už tai, kad trečiajai 
šaliai būtų suteikta prieiga ir už tos prieigos 
reguliavimą, įskaitant prieigos mokesčio, 
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perkrovos valdymo pajamų ir mokėjimų, 
mokamų pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 3 straipsnyje nurodytą 
tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomą finansinio kompensavimo sistemą, 
surinkimą, taip pat už perdavimo sistemos 
eksploatavimą, techninę jos priežiūrą ir 
vystymą bei ilgalaikio sistemos 
tinkamumo patenkinti pagrįstą paklausą 
užtikrinimą (šiuo atveju tinkamumas 
užtikrinimas investavimo planais). 
Plėtodamas tinklą nepriklausomas 
sistemos operatorius atsakingas už 
planavimą (įskaitant leidimo išdavimo 
tvarką), naujų infrastruktūros objektų 
statybą ir jų atidavimą eksploatuoti. Šiuo 
tikslu jis atlieka perdavimo sistemos 
operatoriaus funkcijas taip, kaip nustatyta 
šiame skyriuje. Perdavimo sistemos 
savininkai gali neatsakyti už prieigos 
suteikimą trečiajai šaliai ir tos prieigos 
reguliavimą ar už investavimo planavimą.

perkrovos valdymo pajamų ir mokėjimų, 
mokamų pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 3 straipsnyje nurodytą 
tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomą finansinio kompensavimo sistemą, 
surinkimą, taip pat už sistemos darbą, 
įskaitant tiesioginį tinklo valdymą, 
balansavimą ir veiklos saugumo 
užtikrinimą. Kiekvienas nepriklausomas 
sistemos operatorius, 
bendradarbiaudamas su susijusiais
perdavimo sistemų savininkais, parengia 
susitarimus, susijusius su investicijų 
planais, užtikrinančius, kad sistema 
galėtų patenkinti ilgalaikę paklausą.

Or. en

Pakeitimas 292
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 6 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) sudaryti susitarimą, kurį patvirtina 
reguliavimo institucija, su nepriklausomu 
sistemos operatoriumi, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas jų 
bendradarbiavimas, ssijęs su perdavimo 
sistemų darbo užtikrinimu ir plėtra.
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Or. en

Pakeitimas 293
Catherine Stihler, David Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansuoja investicijas, dėl kurių 
nusprendžia nepriklausomas sistemos 
operatorius ir kurias patvirtina reguliavimo 
institucija, arba sutinka, kad jas finansuotų 
bet kokia suinteresuotoji šalis, įskaitant 
nepriklausomą sistemos operatorių; 
atitinkamas sutartis dėl finansavimo 
patvirtina reguliavimo institucija. Prieš 
patvirtindama reguliavimo institucija 
konsultuojasi su turto savininku ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis; 

(b) daro investicijas, dėl kurių nusprendžia 
bendradarbiaudamas su nepriklausomu 
sistemos operatoriumi ir kurias patvirtina 
reguliavimo institucija, arba sutinka, kad 
jas finansuotų bet kokia suinteresuotoji 
šalis, įskaitant nepriklausomą sistemos 
operatorių; atitinkamas sutartis dėl 
finansavimo patvirtina reguliavimo 
institucija. Prieš patvirtindama reguliavimo 
institucija konsultuojasi su turto savininku 
ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis; 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas sugriežtina Komisijos pasiūlyme pateikto NSO modelio nuostatas. 

Pakeitimas 294
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansuoja investicijas, dėl kurių (b) daro investicijas, dėl kurių nusprendžia 
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nusprendžia nepriklausomas sistemos 
operatorius ir kurias patvirtina reguliavimo 
institucija, arba sutinka, kad jas finansuotų 
bet kokia suinteresuotoji šalis, įskaitant 
nepriklausomą sistemos operatorių; 
atitinkamas sutartis dėl finansavimo 
patvirtina reguliavimo institucija. Prieš 
patvirtindama reguliavimo institucija 
konsultuojasi su turto savininku ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis; 

bendradarbiaudamas su nepriklausomu
sistemos operatoriumi ir kurias patvirtina 
reguliavimo institucija, arba sutinka, kad 
jas finansuotų bet kokia suinteresuotoji 
šalis, įskaitant nepriklausomą sistemos 
operatorių; atitinkamas sutartis dėl 
finansavimo patvirtina reguliavimo 
institucija. Prieš patvirtindama reguliavimo 
institucija konsultuojasi su turto savininku 
ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis; 

Or. en

Pakeitimas 295
Catherine Stihler, David Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10 straipsnio 6 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) sudaryti susitarimą, kurį patvirtina 
reguliavimo institucija, su nepriklausomu 
sistemos operatoriumi, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas jų 
bendradarbiavimas, susijęs su perdavimo 
sistemų darbo užtikrinimu ir plėtra.

Or. en

Pagrindimas

Lengvatiniai komerciniai susitarimai, kuriuos vertikalios integracijos įmonės perduoda savo 
dukterinėms įmonėms arba konkurentams skirti baudžiamieji mokesčiai – prielaidos, 
žlugdančios elektros energijos vidaus rinkos darbą.
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Pakeitimas 296
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10a straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) perdavimo sistemos savininkas 
parengia atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
diskriminuojančiam elgesiui, bei 
užtikrinančią tinkamo jų įgyvendinimo 
priežiūrą. Programoje nustatomos 
konkrečios darbuotojų pareigos, kad šis 
tikslas būtų pasiektas. Už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas asmuo ar įstaiga reguliavimo 
institucijai pateikia metinę ataskaitą, 
kurioje nurodo taikytas priemones; ši 
ataskaita skelbiama. 

(c) perdavimo sistemos savininkas 
parengia atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
tinkamą prieigą ir užkirsti kelią 
diskriminuojančiam elgesiui. Programoje 
nustatomos konkrečios darbuotojų 
pareigos, kad šis tikslas būtų pasiektas. Už 
atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas asmuo ar įstaiga 
reguliavimo institucijai pateikia metinę 
ataskaitą, kurioje nurodo taikytas 
priemones; ši ataskaita skelbiama. 

Or. en

Pagrindimas

Praplečiama atitikties reikalavimų taikymo sritis, kad jie galiotų ir paskirstymo sistemos 
operatoriams. 

Pakeitimas 297
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10a straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) naujos atitikties programos 
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įgyvendinimo priežiūrą tinkamai vykdo 
atsakingas asmuo arba organas toliau –
„už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas“), kuris 
yra visiškai nepriklausomas ir gali 
naudotis visa reikiama perdavimo 
sistemos operatoriaus informacija, kuri 
reikalinga, kad jis galėtų tinkamai atlikti 
savo pareigas.

Or. en

Pagrindimas

Įvedama sąvoka už atitikties programos įgyvendinimo priežiūrą atsakingos valdybos, kuri  
valdymo aukščiausiosios grandies lygmeniu kontroliuotų atsakingos tarnybos ir (arba) 
pareigūno darbą. 

Pakeitimas 298
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10a straipsnio 2 dalies cb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą vykdo valdyba, kurios narių 
dauguma – nuo vertikalios integracijos 
įmonės nepriklausomi asmenys. Už 
atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas asmuo ar įstaiga 
reguliavimo institucijai pateikia metinę 
ataskaitą, kurioje nurodo taikytas 
priemones; ši ataskaita skelbiama. 

Or. en
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Pagrindimas

Įvedama sąvoka už atitikties programos įgyvendinimo priežiūrą atsakingos valdybos, kuri  
valdymo aukščiausiosios grandies lygmeniu kontroliuotų atsakingos tarnybos ir (arba) 
pareigūno darbą.

Pakeitimas 299
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas iš tikrųjų laikytųsi 
visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio direktyvos 
nuostatas, ją papildant, priimama taikant 
27b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Sistemų atskyrimas – viena pagrindinių nuostatų, susijusių su elektros energijos rinkos 
liberalizavimo siekiu, todėl ji negali būti vadinama neesmine. Tai turi įtakos ir įmonių 
įstatymui, ir, atsižvelgiant į šio įstatymo svarbą, ir visai ekonomikai. Taigi šis dalykas negali 
būti neesminis. 
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Pakeitimas 300
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas iš tikrųjų laikytųsi 
visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio direktyvos 
nuostatas, ją papildant, priimama taikant 
27b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Komitologijos procedūra, kuriai stinga demokratinio teisėtumo, negali būti naudojama NSO 
modelio sistemų atskyrimo nuostatų turiniui apibrėžti. Tai turėtų nuspręsti pačios valstybės 
narės, kurios pasirinko arba pasirinks NSO modelį.

Pakeitimas 301
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad perdavimo 
sistemos savininkas iš tikrųjų laikytųsi 

Išbraukta.
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visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų. 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. en

Pagrindimas

Išbraukta nuostata dėl komitologijos procedūros.

Pakeitimas 302
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/54/EB
10a straipsnio 3 dalis a (new)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3a. Jei vertikali integracija išlieka visoje 
valstybėje narėje, kuri kontroliuoja 
perdavimo sistemos operatorių ir įmonių,
atliekančių bet kokias elektros energijos 
gamybos ar jos tiekimo funkcijas, veiklą, 
taikomos 2 ir 3 dalių nuostatos.“

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos valstybinėms ir privačioms įmonėms. 
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Pakeitimas 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
10b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis straipsnis:
„10b straipsnis
Veiksmingas ir našus perdavimo sistemų 

atskyrimas
I. Turtas, įrenginiai, personalas ir 
tapatybė
1. Perdavimo sistemos operatoriai turi 
turėti visus vertikalios integracijos įmonei 
reikalingus išteklius, t.y. pakankamai 
darbuotojų ir fizinių bei finansinių 
išteklių, užtikrinančių įprastos su elektros 
perdavimu susijusios veiklos vykdymą. 
Visų pirma:
(i) turtas, reikalingas įprastai su elektros 
perdavimu susijusiai veiklai vykdyti, 
turėtų būti perdavimo sistemos 
operatoriaus nuosavybė;
(ii) darbuotojai, kurių reikia įprastai su 
elektros perdavimu susijusiai veiklai 
vykdyti, turėtų būti įdarbinti perdavimo 
sistemos operatoriaus; 
(iii) būsimiems investicijų projektams 
atsižvelgiant į metininį finansinį 
planavimą turėtų būti skirta pakankamai 
finansinių išteklių. 
Ankstesnėse dalyse paminėta įprasta su 
elektros perdavimu susijusi veikla – tai: 

 atstovavimas perdavimo sistemos 
operatoriui, ryšiai su trečiosiomis 



PE404.394v01-00 98/119 AM\713548LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

šalimis ir reguliavimo institucijomis;

 prieigos trečiajai šaliai, ypač naujiems 
rinkos dalyviams iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių sektoriaus, 
suteikimas ir jos reguliavimas;

– prieigos mokesčių surinkimas, 
perkrovos valdymo pajamų ir mokėjimų, 
mokamų pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 3 straipsnyje nurodytą 
tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomą finansinio kompensavimo 
sistemą, surinkimas;

 perdavimo sistemos eksploatavimas, 
techninė priežiūra ir plėtra;

 investavimo planavimas ilgalaikiam
tinklo tinkamumui užtikrinti ir 
pagrįstai paklausai patenkinti;

 teisinis konsultavimas ir atstovavimas; 

 sąskaitybos ir IT paslaugos. 
2. darbuotojų ir paslaugų nuoma iš bet 
kokių vertikalios integracijos įmonių arba 
šioms įmonėms, atliekančioms bet kokias 
elektros gamybos ar jos tiekimo funkcijas, 
draudžiama.
3. Perdavimo sistemos operatorius šalia 
perdavimo veiklos negali vykdyti jokių 
darbų arba veiklos, kurie galėtų 
prieštarauti jo uždaviniams, taip pat 
negali turėti kitos vertikalios integracijos 
įmonės ar bet kurios kitos elektros arba 
elektros energijos įmonės akcijų arba 
turto dalies. Išimtys leidžiamos tik gavus 
išankstinį nacionalinės reguliavimo 
institucijos leidimą ir turi apsiriboti kitos 
paskirstymo tinklų bendrovės akcijų ar 
turto dalies nuosavybe.
4. Perdavimo sistemos operatorius turi 
atskirą savo kaip bendrovės tapatybę, kuri 
smarkiai skiriasi nuo tapatybės vertikalios 
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integracijos įmonės, turinčios atskirą 
ženklą, taip pat atskirą viešųjų ryšių 
sistemą ir patalpas.
5. Perdavimo sistemos operatorius 
neatskleidžia vertikalios integracijos 
įmonei konfidencialios informacijos arba 
informacijos, kuri gali suteikti komercinį 
pranašumą, nebent ši informacija 
atskleidžiama vienodai nediskriminuojant 
visiems rinkos dalyviams. Perdavimo 
sistemos operatorius kartu su nacionaline 
reguliavimo institucija nustato, kokioms 
informacijos rūšims taikoma ši nuostata.
6. Perdavimo sistemos operatoriaus 
sąskaitų auditą atlieka ne tas pats 
auditorius, kuris atlieka vertikalios 
integracijos įmonės ir visų jos dukterinių 
bendrovių auditą. 
II. Perdavimo sistemos operatoriaus 
administracijos, įmonės generalinio 
direktoriaus ir vykdomosios tarybos 
nepriklausomumas 
7. Sprendimai dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonės generalinio 
direktoriaus ir kitų vykdomosios tarybos 
narių skyrimo arba bet kokie sprendimai 
dėl išankstinio jų darbo sutarčių 
nutraukimo kartu su atitinkamomis darbo 
(arba jo nutraukimo) sutartimis 
perduodami nacionalinei reguliavimo 
institucijai. Šie sprendimai ir sutartys gali 
tampa privalomais tik tada, jei 
reguliavimo institucija per 3 savaites nuo 
pranešimo dienos nepasinaudoja jai 
suteikta veto teise. Veto teisė gali būti 
panaudota skyrimo į pareigas arba 
atitinkamų darbo sutarčių atvejais, kai 
rimtų abejonių kyla dėl įmonės 
generalinio direktoriaus arba 
vykdomosios tarybos nario profesinio 
nepriklausomumo, arba tais darbo 
santykių ir atitinkamų generalinio 
direktoriaus arba vykdomosios tarybos 
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nario darbo sutarčių nutraukimo
nepasibaigus jų terminams atvejais, kai 
kyla rimtų abejonių dėl šios priemonės 
pagrįstumo.
8. Perdavimo sistemos operatoriaus 
generaliniam direktoriui arba
administracijos atstovams užtikrinama 
teisė paduoti apeliaciją dėl išankstinio jų 
darbo sutarčių nutraukimo reguliavimo 
institucijai arba teismui. 
9. Reguliavimo institucija per šešis
mėnesius priima sprendimą dėl 
apeliacijos. Šis terminas gali būti 
pratęstas tik esant konkrečioms 
priežastims.
10. Perdavimo sistemos operatoriui 
nutraukus darbo sutartį, buvęs šio 
perdavimo sistemos operatoriaus įmonės 
generalinis direktorius arba vykdomosios 
tarybos nariai ne mažiau kaip 3 metus 
negali įsidarbinti jokioje vertikalios 
integracijos įmonėje, atliekančioje bet 
kokias elektros gamybos ar jos tiekimo 
funkcijas. 
11. Perdavimo sistemos operatoriaus
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomosios tarybos nariai negali turėti 
kitos vertikalios integracijos įmonės 
(išskyrus perdavimo sistemos operatoriaus
įmonę) turto dalies arba gauti iš jos 
kompensacijų. Jo arba jos darbo 
atlyginimas visiškai nepriklauso nuo 
vertikalios integracijos įmonės (išskyrus 
perdavimo sistemos operatoriaus įmonę) 
veiklos. 
12. Perdavimo sistemos operatoriaus
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomosios tarybos nariai negali būti 
tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingi už 
kasdieninę kitos vertikalios integracijos 
įmonės veiklą. 
13. Nepažeidžiant šio straipsnio nuostatų, 
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perdavimo sistemos operatoriui
suteikiama veiksminga teisė 
nepriklausomai nuo integruotos 
elektros įmonės priimti sprendimus, 
susijusius su turtu, kuris reikalingas 
tinklams eksploatuoti, prižiūrėti ar 
plėtoti. Ši nuostata netrukdo taikyti 
tinkamus koordinavimo mechanizmus, 
siekiant užtikrinti, kad pagrindinė 
bendrovė turėtų galimybę nustatyti 
savo dukterinės bendrovės didžiausias 
įsiskolinimų ribas. Pagrindinė bendrovė 
neturi teisės duoti nurodymų dėl 
kasdienės veiklos ar dėl atskirų 
sprendimų, susijusių su perdavimo linijų 
tiesimu ar modernizavimu, jei tai 
pažeistų patvirtinto finansinio plano 
arba bet kurio lygiaverčio dokumento 
sąlygas.

III. Stebėtojų taryba ir vykdomoji taryba 
14. Perdavimo sistemos operatoriaus
stebėtojų tarybos arba vykdomosios 
tarybos pirmininkas ir jų nariai negali 
turėti bet kokios kitos vertikalios 
integracijos įmonės ar dukterinių įmonių 
turto dalies. Be to, stebėtojų tarybos arba 
vykdomosios tarybos nariai negali būti 
vertikalios integracijos įmonės kurios 
nors atstovybės arba dukterinės įmonės 
stebėtojų tarybos arba vykdomosios 
tarybos nariais. 
15. Perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų taryba arba vykdomoji taryba 
sudaroma iš nepriklausomų narių, 
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paskirtų bent 5 metams. Apie jų 
paskyrimą pranešama reguliavimo 
institucijai. Paskyrimas įsigalioja tik 
įvykdžius 7 dalyje apibrėžtas sąlygas. 
16. 13 dalyje minėtos stebėtojų tarybos 
arba vykdomosios tarybos narys yra 
nepriklausomas, jei jis nesusietas su 
vertikalios integracijos įmone, 
pagrindiniais jos akcininkais arba 
vertikalios integracijos įmonės 
administracija verslo arba kitokiais 
ryšiais, dėl kurių gali kilti interesų 
konfliktas, varžantis jo sprendimų laisvę. 
Narys yra nepriklausomas, jei jis:
a) penkerius metus prieš tapdamas 
stebėtojų tarybos arba vykdomosios 
tarybos nariu nedirbo vertikalios 
integracijos įmonėje, atliekančioje bet 
kokias elektros gamybos ar jos tiekimo 
funkcijas; 
b) neturi kitos vertikalios integracijos 
įmonės (išskyrus perdavimo sistemos 
operatoriaus įmonę) ar dukterinių įmonių 
turto dalies ir negauna iš jos 
kompensacijų;
c) būdamas stebėtojų tarybos arba 
vykdomosios tarybos nariu neturi jokių 
tiesioginių verslo ryšių su vertikalios 
integracijos įmone, atliekančia bet kokias 
energijos tiekimo funkcijas; 
d) nėra bendrovės, kuri skiria vertikalios 
integracijos įmonės stebėtojų tarybos arba 
vykdomosios tarybos narius, 
administracijos narys. 
IV. Už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas
17. Valstybės narės užtikrina, kad 
perdavimo sistemos operatorius parengtų 
atitikties programą, nustatančią 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią diskriminacijai. Programoje 
nustatomos konkrečios darbuotojų 
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pareigos, kad šis tikslas būtų pasiektas. 
Programą tvirtina reguliavimo institucija 
arba kita kompetentinga nacionalinė 
institucija. Programos įgyvendinimą 
nepriklausomai stebi už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas. Reguliavimo 
institucija turi teisę imtis sankcijų, jei 
atitikties programa įgyvendinama 
netinkamai. 
18. Perdavimo sistemos operatoriaus 
įmonės generalinis direktorius arba 
vykdomoji taryba paskiria už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūną, kuris turi: 
(i) vykdyti atitikties programos 
įgyvendinimo stebėseną; 
(ii) parengti detalią metinę ataskaitą pagal 
kriterijus, kuriuos apibrėžia reguliavimo 
institucija, suderinusi su Europos 
energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra; nustatyti 
atitikties programos įgyvendinimo 
priemones ir pateikti ataskaitą 
reguliavimo institucijai;
(iii) teikti rekomendacijas, susijusias su 
atitikties programa ir jos įgyvendinimu. 

19. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingo 
pareigūno nepriklausomumas visų 
pirma užtikrinamas jo darbo sutarties 
sąlygomis. 

20. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas turi galimybę reguliariai 
kreiptis į vertikalios integracijos įmonės 
perdavimo sistemos operatoriaus 
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stebėtojų tarybą arba direktorių tarybą

ir reguliavimo institucijas. 

21. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas dalyvauja visuose 
perdavimo sistemos operatoriaus 
stebėtojų tarybos arba direktorių 

tarybos posėdžiuose, kai nagrinėjami 
šie klausimai: 

(i) prieigos ir prisijungimo prie tinklo 
sąlygos, įskaitant prieigos mokesčio, 
perkrovos valdymo pajamų ir 
mokėjimų, mokamų pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 3 straipsnyje 
nurodytą tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomą finansinio 
kompensavimo sistemą, surinkimą; 

(ii) perdavimo tinklų sistemos 
eksploatavimo, techninės priežiūros ir 
plėtros projektai, įskaitant sujungimo ir 
įjungimo investicijų projektus;

(iii) balansavimo taisyklės, įskaitant 
rezervinės energijos taisykles;

(iv) energijos, kuri naudojama 
patiriamiems energijos nuostoliams 
dengti, įsigijimas. 

22. Šių posėdžių metu už atitikties 
programos įgyvendinimo priežiūrą 
atsakingas pareigūnas užtikrina, kad
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stebėtojų tarybai arba vykdomajai 

tarybai nebūtų diskriminuojamai 
atskleista informacija apie gamintojų 
arba tiekėjų veiklą, kuri gali būti jautri 
komerciniu atžvilgiu. 

23. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingas 
pareigūnas gali naudotis visomis 
svarbiomis perdavimo sistemos 
operatoriaus knygomis, įrašais ir 
biurais, taip pat visa informacija, kuri 
reikalinga, kad jis galėtų tinkamai atlikti 
savo pareigas. 

24. Už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingą 
pareigūną skiria ir atleidžia įmonės 
generalinis direktorius arba 
administracija tik su išankstiniu 
reguliavimo institucijos pritarimu. 

25. Nutraukus darbo sutartį, buvęs už 
atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas ne 
mažiau kaip 5 metus negali turėti verslo 
reikalų su bet kokiomis vertikalios 
integracijos įmonėmis. 
V. Tinklo plėtra ir įgaliojimai priimti 
sprendimus dėl investicijų

26.  Perdavimo sistemos operatoriai 
mažiausiai kas dveji metai tobulina 
dešimties metų tinklo plėtros planą. Jie 
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teikia veiksmingas priemones, kad būtų 
užtikrintas sistemos tinkamumas ir 
tiekimo patikimumas.

27. Dešimties metų tinklo plėtros plane 
visų pirma:
a) rinkos dalyviams parodoma pagrindinė 
perdavimo infrastruktūra, kuri turėtų būti 
sukurta per ateinančius dešimt metų; 
b) nurodomos visos investicijos, dėl kurių 
jau priimtas sprendimas, ir visos naujos 
investicijos, dėl kurių įgyvendinimo 
sprendimas turi būti priimtas per 
ateinančius trejus metus. 

28. Kad šis dešimties metų tinklo plėtros 
planas būtų tobulinamas, kiekvienas 
perdavimo sistemos operatorius daro 
pagrįstas prielaidas dėl gamybos, 
elektros vartojimo ir elektros mainų su 
kitomis šalimis raidos ir atsižvelgia į 
regioninius ir visos Europos investicijų į 
tinklus planus. Perdavimo sistemos 
operatorius laiku perduoda projektą 
nacionalinei reguliavimo institucijai. 

29. Nacionalinė reguliavimo institucija 
rengia atviras ir skaidrias konsultacijas 
su visais susijusiais tinklo naudotojais 
dėl dešimties metų tinklo plėtros plano 
projekto ir gali skelbti konsultacijų 
proceso rezultatus, ypač susijusius su 
galimu investicijų poreikiu.

30.  Nacionalinė reguliavimo institucija 
patikrina, ar dešimties metų tinklo 
plėtros planas apima visas konsultacijų 
metu numatytas reikalingas investicijas.
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Institucija gali įpareigoti perdavimo 
sistemos operatorių pakeisti jo planą. 

31.  Jei perdavimo sistemos operatorius 
atsisako daryti investicijas, numatytas 
daryti per ateinančius trejus metus 10 
metų elektros tinklo plėtros plane, 
valstybės narės užtikrina, jog reguliavimo 
institucija turėtų atitinkamų galių taikyti 
kurią nors iš toliau nurodytų priemonių: 
a) teisinėmis priemonėmis reikalauti, kad 
perdavimo sistemos operatorius vykdytų 
savo įsipareigojimus dėl investicijų 
panaudodamas savo finansinius išteklius; 
arba 
b) kviesti nepriklausomus investuotojus 
konkurso tvarka daryti būtinas 
investicijas į perdavimo sistemą ir kartu 
įpareigoti perdavimo sistemos operatorių: 
– pritarti finansavimui iš trečiosios šalies;
– pritarti, kad statybos darbus atliks 
trečioji šalis ir kad bus naudojamos 
papildomos lėšos; 
– pritarti papildomų lėšų valdymui. 
– pritarti, kad būtų didinamas kapitalas 
siekiant finansuoti būtinas investicijas ir 
suteikti nepriklausomiems investuotojams 
galimybę turėti atitinkamą kapitalo dalį.
Atitinkamas finansines programas tvirtina 
reguliavimo institucija. Abiem atvejais 
numatoma galimybė koreguoti tarifus, 
kad būtų galima gauti šioms investicijoms 
reikalingų pajamų. 
32. Reguliavimo institucija vykdo 
investicijų plano įgyvendinimo stebėseną 
ir įvertinimą. 
VI. Įgaliojimai priimti sprendimus dėl 
naujų elektrinių prijungimo prie 
perdavimo tinklo 



PE404.394v01-00 108/119 AM\713548LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

33. Perdavimo sistemos operatorius 
įpareigotas parengti ir paskelbti skaidrias 
ir veiksmingas procedūras, susijusias su 
nediskriminaciniu naujų elektrinių 
prijungimu prie tinklo. Šias procedūras 
tvirtina nacionalinės reguliavimo 
institucijos arba kitos kompetentingos 
nacionalinės institucijos. 
34. Perdavimo sistemos operatorius neturi 
teisės atsisakyti prijungti prie tinklo naujų 
elektrinių motyvuodamas tuo, kad ateityje 
tinklui gali neužtekti pajėgumo, pvz., 
įvykti labiausiai nutolusių perdavimo 
tinklo dalių perkrova. Perdavimo sistemos 
operatorius įpareigotas pateikti 
atitinkamą informaciją. 
35. Perdavimo sistemos operatoriai neturi 
teisės atsisakyti naujų sujungimo mazgų 
motyvuodami vien tuo, kad dėl naujų 
sujungimo linijų jie patirs papildomų 
išlaidų, susijusių su poreikiu padidinti 
tinklo elementų pajėgumą nedideliu 
atstumu nuo naujo sujungimo mazgo. 
VII. Regioninis bendradarbiavimas 
36. Jei valstybės narės pasirenka 
regioninio bendradarbiavimo kelią, jos 
turi parengti perdavimo sistemos 
operatoriui skirtus ir aiškiais terminais 
apibrėžtus įsipareigojimus. Be to, 
įsipareigojimai turi skatinti palaipsnį 
kūrimą bendro regioninio paskirstymo 
centro (common regional dispaching 
centre), kuris ne vėliau kaip po šešerių 
metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos būtų atsakingas už saugumo sritį. 
37. Jei regioniniu lygmeniu 
bendradarbiauja kelios valstybės narės, 
jos kartu su Komisija paskiria regioninį 
koordinatorių. 
38. Regioninis koordinatorius skatina 
reguliavimo institucijų arba kitų 
kompetentingų institucijų, perdavimo 
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sistemos operatorių, energijos biržų 
(Power Exchanges), tinklų naudotojų ir 
rinkos dalyvių bendradarbiavimą 
regioniniu lygmeniu. Jis visų pirma 
skatina: 
a) naujas investicijas į tinklų 
infrastruktūrą. Šiuo atžvilgiu jis padeda 
perdavimo sistemos operatoriams parengti 
regioninių tinklų infrastruktūros planą, 
koordinuoja jų sprendimus dėl investicijų 
ir, jei reikia, taiko pralaidumo 
pripažinimo procedūrą;

b) našų ir saugų tinklų naudojimą. Šiuo 
atžvilgiu jis padeda parengti bendras 
paskirstymo programas ir bendras 
saugumo priemones ir taip prisideda prie 
perdavimo sistemos operatorių, 
reguliavimo institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų veiklos 
koordinavimo; 
c) kasmet Komisijai ir susijusioms 
valstybėms narėms pateikia ataskaitą apie 
regioninio bendradarbiavimo pažangą ir 
apie sunkumus ir problemas, galinčias 
stabdyti pažangą.
VIII. Sankcijos
39. Tam, kad reguliavimo institucija 
galėtų vykdyti šiame straipsnyje jai 
numatytas pareigas, jai suteiktos šios 
teisės: 
(i) teisė iš perdavimo sistemos 
operatoriaus reikalauti bet kokios 
reikiamos informacijos ir tiesiogiai 
susisiekti su jo darbuotojais; jei kyla 
abejonių, šia teise galima pasinaudoti ir 
vertikalios integracijos įmonės ir jos 
dukterinių įmonių atveju; 
(ii) teisė atlikti visus reikiamus su 
perdavimo sistemos operatoriaus veikla 
susijusius tyrimus; jei kyla abejonių, šia 
teise galima pasinaudoti ir vertikalios 
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integracijos įmonės ir jos dukterinių 
įmonių atveju; šiuo atžvilgiu galioja 2002 
m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos 
taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 
82 straipsniuose, įgyvendinimo 20 
straipsnio nuostatos. 
40. Kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos galėtų atlikti šiame straipsnyje 
joms numatytas pareigas, joms reikia 
suteikti teisę taikyti atgrasančias 
sankcijas, skirtas perdavimo sistemos 
operatoriams ir (arba) vertikalios 
integracijos įmonėms, jei jie nevykdo 
šiame straipsnyje jiems numatytų 
įpareigojimų arba nacionalinės 
reguliavimo institucijos sprendimų. 
Suteikiamos šios teisės:
(i) teisė taikyti veiksmingas atgrasančias 
pinigines baudas, kurių dydis 
apskaičiuojamas pagal perdavimo 
sistemos operatoriaus apyvartą;
(ii) teisė priimti įsakus, įpareigojančius 
nutraukti diskriminuojamo pobūdžio 
veiklą; 
(iii) teisė apriboti arba visiškai panaikinti 
perdavimo sistemos operatoriaus licenziją, 
jeigu jis pakartotinai pažeidžia šio 
straipsnio reikalavimus, susijusius su 
tinklų atskyrimu;

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kuriose nuosavybė dar neatskirta, suteikiama galimybė toliau 
liberalizuoti rinką nesiimant nuosavybės atskyrimo.
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Pakeitimas 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) 11 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
„2. Dispečerinis gamybos įrenginių 
valdymas ir jungiamųjų linijų 
naudojimas remiasi kriterijais, kuriuos 
gali patvirtinti valstybė narė; šie 
kriterijai turi būti objektyvūs, paskelbti 
ir taikomi nediskriminuojant, 
garantuojant elektros energijos vidaus 
rinkos tinkamą veikimą. Jais 
atsižvelgiama į elektros energijos, kurią 
tiekia turimi gamybos įrenginiai ar 
jungiamosios linijos, elektros energijos 
ekonominę pirmumo teisę, paklausos 
valdymo priemones ir į sistemos 
techninius apribojimus.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 2 dalis papildyta nauju punktu.

Pagrindimas

Paklausos valdymo priemonės, pvz., konkursai, automatizuota pramoninės įrangos gamyba, 
protingi matuokliai, paskirstymo sistemos operatorių  turėtų būti numatomi tokie pat 
įpareigojimai kaip ir perdavimo sistemos operatoriams suskirstymas, turėtų būti 
nagrinėjamos kartu su pasiūlos priemonėmis, taikant lygiavertiškumo principą. Perdavimo 
sistemos operatoriai turėtų būti atsakingi už išteklių įvertinimą ir jų poreikio nustatymą pagal 
reguliavimo tarnybų apibrėžtus reikalavimus. 
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Pakeitimas 305
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) 11 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Nacionalinė reguliavimo institucija
reikalauja, kad sistemos operatorius, 
atlikdamas dispečerinį elektros gamybos 
įrenginių valdymą, pirmenybę teiktų 
naujiems gamybos įrenginiams, 
naudojantiems branduolinę energiją, 
atliekas arba tuo pat metu gaminantiems 
šilumą ir elektros energiją, išskyrus 
atvejus, kai tai neatitiktų techninio 
pasiūlos ir paklausos balanso užtikrinimo
reikalavimų arba keltų grėsmę tinklo 
saugai ir patikimumui.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 3 dalis papildyta naujais punktais.

Pagrindimas

Turi būti sudaryta prioritetinė galimybė branduolinę ir atsinaujinančią energiją iš naujų 
elektros gamybos įrengimų teikti į bendrą tinklą, nebent kiltų su tuo susijusių techninio 
pasiūlos ir paklausos balanso užtikrinimo problemų. Tai suteiks valstybėms narėms galimybę 
pasiekti planinius atsinaujinančios energijos vartojimo rodiklius.

Pakeitimas 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) 11 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Valstybė narė reikalauja, kad 
sistemos operatorius, atlikdamas 
dispečerinį elektros gamybos įrenginių 
valdymą, pirmenybę teiktų gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančius energijos šaltinius [...] 
arba tuo pat metu gaminantiems šilumą 
ir elektros energiją.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 3 dalyje pakeistas vienas žodis ir du žodžiai išbraukti.

Pagrindimas

ES yra nustačiusi privalomą tikslą, kad iki 2020 m. atsinaujinantys energijos šaltiniai 
sudarytų 20 proc. energijos išteklių. Dėl to turi būti sudaryta prioritetinė galimybė 
atsinaujinančią energiją teikti į bendrą tinklą.

Pakeitimas 307
Mechtild Rothe

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) 11 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Valstybė narė reikalauja, kad 
sistemos operatorius, atlikdamas 
dispečerinį elektros gamybos įrenginių 
valdymą, pirmenybę teiktų gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančius energijos šaltinius, 
atliekas arba tuo pat metu gaminantiems 
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šilumą ir elektros energiją.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 3 dalyje sąvoka gali reikalauti pakeista žodžiu 
reikalauja.

Pagrindimas

ES yra nustačiusi privalomą tikslą, kad iki 2020 m. atsinaujinantys energijos šaltiniai 
sudarytų 20 proc. energijos išteklių. Dėl to turi būti sudaryta prioritetinė galimybė 
atsinaujinančią energiją teikti į bendrą tinklą.

Pakeitimas 308
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) 11 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Valstybė narė reikalauja, kad 
sistemos operatorius, atlikdamas 
dispečerinį elektros gamybos įrenginių 
valdymą, pirmenybę teiktų gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančius energijos šaltinius, 
atliekas arba tuo pat metu gaminantiems 
šilumą ir elektros energiją.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 3 dalyje sąvoka gali reikalauti pakeista žodžiu 
reikalauja.

Pagrindimas

Kadangi pasiekta pažangos kuriant regionines energijos rinkas svarbu, kad nesusidarytų 
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teisinio pobūdžio tuštuma tarp nacionalinio ir regioninio lygmens nuostatų, skirtų 
atitinkamoms rinkoms. Dėl to reikia apibrėžti nacionalinės reguliavimo institucijos galias 
šiose srityse.

Pakeitimas 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8d punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8d) 11 straipsnio 4 dalis išbraukta.

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 4 dalis išbraukta.

Pagrindimas

Nėra reikalo kurui skirtus energijos šaltinius laikyti prioritetiniais.

Pakeitimas 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8e punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8e) 11 straipsnio 5 dalis keičiama taip:
„5. Valstybės narės arba reguliavimo 
institucijos gali reikalauti, kad 
perdavimo sistemos operatoriai laikytųsi 
minimalių perdavimo sistemos, įskaitant 
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sujungimo pajėgumą, priežiūros ir 
plėtros normų.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 3 dalies tekstas papildytas naujais punktais.

Pagrindimas

Suderinti valstybiniai standartai, tinklo darbo taisyklės ir procedūros, techninės priežiūros ir 
plėtros nuostatos – esminiai dalykai, užtikrinantys tinkamą vidaus rinkos darbą. Dėl to visi 
perdavimo sistemos operatoriai turi būti įpareigoti laikytis šių standartų. Tai techninio 
pobūdžio užduotis, kurią geriau įgyvendinti gali reguliavimo institucijos, kurių užduotis –
nediskriminacinės prieigos prie perdavimo sistemos užtikrinimas ir perdavimo tarifų 
nustatymas.

Pakeitimas 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8f punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
Article 11 – paragraph 6

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8f) 11 straipsnio 6 dalis keičiama taip:
„6. Įsigydami elektros energiją, kuri 
naudojama jų sistemoje patiriamiems 
energijos nuostoliams padengti ir 
pajėgumų atsargoms sukaupti, 
perdavimo sistemos operatoriai taiko 
skaidrią, nediskriminuojančią, rinkos 
veikimu paremtą tvarką; ši nuostata 
taikoma visais atvejais, kai jiems 
suteikta ši funkcija. Įsigytas elektros 
energijos derinys turėtų atitikti valstybės(-
ių) narės(-ės) įsipareigojimus dėl 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
procentinės dalies.“

Or. en
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Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnio 6 dalis papildyta nauju punktu.

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriai turėtų prisidėti prie valstybės(-ių) narės(-ės) įsipareigojimų 
dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių procentinės dalies įgyvendinimo. Reguliavimo 
institucijos turėtų turėti galimybę pareikalauti iš perdavimo sistemos operatorių duomenų 
apie energijos iš atsinaujinančių šaltinių procentinę dalį. 

Pakeitimas 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8g punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8g) 11 straipsnyje įterpiama ši dalis:

"7a. Perdavimo sistemos operatoriai 
palengvina didelių galutinių vartotojų ir 
galutinių vartotojų susivienijimų 
dalyvavimo rezervinėse ir balansavimo 
rinkose sąlygas. Tuo atveju, kai gamybos 
ir paklausos kainos sutampa, pirmenybė 
teikiama paklausai.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnis papildytas nauja 7a dalimi.

Pagrindimas

Energijos gamybos paskirstymo ir paklausos valdymas – tai visuotinis ar integruotas būdas, 
kuriuo siekiama daryti poveikį elektros energijos suvartojimo apimčiai ir pasiskirstymui, 
atsižvelgiant į laiką, ir taip sumažinti pirminį energijos suvartojimą bei didžiausius 
apkrovimus, teikiant pirmenybę ne investicijoms į elektros energijos gamybos pajėgumų 
didinimą, o investicijoms į energijos taupymo ar kitas priemones.
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Pakeitimas 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 8h punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
11 straipsnio 7b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8h) 11 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„7b. Nacionalinė reguliavimo institucija 
užtikrina, kad balansavimo taisyklės ir 
tarifai būtų tinkamai suderinti visose 
valstybėse narėse ne vėliau kaip ...*. 
Jos visų pirma užtikrina, kad didelių 
galutiniai vartotojai, galutinių vartotojų 
susivienijimai galėtų veiksmingai prisidėti 
prie sistemų balansavimo ir naudotis 
kitomis papildomomis paslaugomis.
* po dviejų metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.“

Or. en

Direktyvos 2003/54/EB 11 straipsnis papildytas nauja 7b dalimi.

Pagrindimas

Energijos gamybos paskirstymo ir paklausos valdymas – tai visuotinis ar integruotas būdas, 
kuriuo siekiama daryti poveikį elektros energijos suvartojimo apimčiai ir pasiskirstymui, 
atsižvelgiant į laiką, ir taip sumažinti pirminį energijos suvartojimą bei didžiausius 
apkrovimus, teikiant pirmenybę ne investicijoms į elektros energijos gamybos pajėgumų 
didinimą, o investicijoms į energijos taupymo ar kitas priemones.
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