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Pakeitimas 314
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/54/EB
12 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

2a. Su ypač svarbia konkurencijai rinkoje
komercinė informacija, būtent 
informacija, suteikiančia galimybę 
nustatyti paskirties vietą, informacija apie 
bendrus gamybos pajėgumus ir 
informacija apie užsakytus pajėgumus 
gali susipažinti visi rinkoje esantys 
elektros energijos tiekimo operatoriai. Jei 
reikia, nacionalinė reguliavimo institucija 
pareikalauja istorinių operatorių pateikti 
šią informaciją suinteresuotosioms 
šalims. 

Or. fr

Pakeitimas 315
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/54/EB
12 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

2a. Paskirstymo sistemų operatoriai 
užtikrina, kad ypač svarbi komercinė 
informacija, būtent informacija, 
suteikianti galimybę nustatyti paskirties 
vietą, informacija apie bendrus gamybos 
pajėgumus ir informacija apie užsakytus 
pajėgumus yra prieinama visiems rinkoje 
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esantiems elektros energijos tiekimo 
operatoriams jų nediskriminuojant.

Or. fr

Pagrindimas

Istoriniai operatoriai turi išsamią informaciją apie abonentą, nes jie yra sukūrę duomenų 
bazes ir aprūpina visus abonentus remdamiesi reguliuojamais tarifais. Informaciją apie 
paskirties vietą, bendrus pajėgumus ir užsakytus pajėgumus nustojus laikyti jautriąja 
komercine informacija būtų užtikrinta geresnė konkurencija.

Pakeitimas 316
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis 9a pastraipa (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
12a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

(9a) Įtraukiamas šis straipsnis: 
"12a straipsnis
1. Per metus nuo Direktyvos .../.../EB [iš 
dalies keičiančios Direktyvą 2003/54/EB 
dėl elektros energijos vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių] įsigaliojimo datos 
perdavimo sistemų operatoriai įsteigia 
Tinklų sujungimo koordinavimo centrą. 
2. Tinklų sujungimo koordinavimo 
centras turi juridinio asmens statusą ir 
yra nepriklausomas.  
3. Tinklų sujungimo koordinavimo 
centras turi būtinus informacijos ir ryšių 
išteklius, taip pat atitinkamą 
kompetenciją. 
4. Perdavimo sistemos operatoriai turi 
teikti Tinklų sujungimo koordinavimo 
centrui visą informaciją, susijusią su 
veiklos planavimu ir realiu laiku 
vykstančiu atitinkamų jų sistemų darbu, 
įskaitant kasdien perduodamą informaciją 
apie kiekvienos sujungimo linijos 
numatomus laisvus pajėgumus, faktinį 
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pajėgumų naudojimą, mokesčius už 
elektros perdavimą perkrauta linija ir 
sumažintą galingumą. Šios informacijos 
sąrašą patvirtina Agentūra ir informaciją 
elektroniniu būdu skelbia Tinklų 
sujungimo koordinavimo centras. 
5. Tinklų sujungimo koordinavimo 
centras yra atsakingas už nepaprastųjų 
padėčių ir atkūrimo darbų valdymą pagal 
pirmiau patvirtintas procedūras. Šios 
procedūros parengiamos ir patvirtinamos 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnį. 
6. Tinklų sujungimo koordinavimo 
centras teikia Agentūrai ir Komisijai 
metinę ataskaitą, kurioje pateikiami 
duomenys apie sujungimo linijų 
naudojimą, įskaitant susijusius mokesčius 
už elektros perdavimą perkrauta linija, 
taip pat visose tarpusavyje sujungtose 
sistemose įvykusius svarbesnius darbo 
sustabdymus ir sutrikimus bei perdavimo 
sistemų operatorių veiksmus siekiant 
atkurti normalų darbą.“

Or. en

Pagrindimas

Tinklų sujungimo koordinavimo centro sukūrimas yra ypač svarbus būsimai vidaus rinkos 
plėtrai. Siekiant pagerinti energetikos vidaus rinkos skaidrumą būtina, kad visi dalyviai 
galėtų laiku gauti aiškią informaciją, susijusią su jungiamųjų linijų naudojimu. Jį turėtų 
įsteigti ir valdyti perdavimo sistemos operatoriai.

Pakeitimas 317
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9b dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9b) 14 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Paskirstymo sistemos operatorius 
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teikia sistemos naudotojams informaciją, 
kuri jiems reikalinga siekiant veiksmingai 
prieiti prie sistemos ir ją naudoti.“

Or. en

Pagrindimas

Efektyvumas yra svarbus ne tik kalbant apie prieigą prie tinklo, bet ir kalbant apie tinklo 
naudojimą. Todėl būtina išplėsti šios nuostatos apimtį siekiant, kad vartotojai ir operatoriai 
galėtų tinkamiausiai naudoti paskirstymo sistemas.

Pakeitimas 318
Erika Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9c) Į 14 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„3a. Per metus nuo Direktyvos .../.../EB 
[iš dalies keičiančios Direktyvą 
2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių] įsigaliojimo 
datos paskirstymo sistemos operatorius 
atitinkamai reguliavimo institucijai 
pateikia pasiūlymą dėl atitinkamų 
informacijos ir ryšių sistemų įdiegimo 
siekiant teikti 3 dalyje minėtą informaciją. 
Šiuo pasiūlymu inter alia palengvinamas 
dvikrypčių elektroninių skaitiklių 
naudojimas, galutinių vartotojų ir 
paskirstytų gamintojų aktyvus 
dalyvavimas sistemos darbe ir realaus 
laiko informacijos mainai tarp 
paskirstymo ir perdavimo sistemų 
operatorių siekiant tinkamiausiai naudoti 
turimus gamybos, tinklų ir paklausos 
išteklius.“

Or. en
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(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnis papildomas nauja 3a dalimi)

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai naudoti visus išteklius, įskaitant paklausą, paskirstytą gamybą ir 
paskirstymo tinklus, svarbu, kad paskirstymo sistemos operatoriai naudotųsi šiuolaikinėmis 
informacijos ir ryšių technologijomis ir paskirstymo tinklus paverstų veikiančiomis tvarios 
energetikos sistemos dalimis. Pažangūs tinklai yra svarbūs siekiant ekonomiškai naudoti 
atsinaujinančius išteklius ir plačiai taikyti veiksmingą paklausos valdymą ir skatinant teikti 
naujas energetikos paslaugas.

Pakeitimas 319
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9d punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9d) Į 14 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„3b. Per dvejus metus nuo Direktyvos 
.../.../EB [iš dalies keičiančios Direktyvą 
2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių] įsigaliojimo 
datos nacionalinės reguliavimo 
institucijos patvirtina 3a dalyje nurodytus 
pasiūlymus. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos užtikrina visišką įdiegiamų 
informacijos ir ryšių sistemų sąveiką. 
Šiuo tikslu jos gali priimti gaires ir 
įpareigoti priimti 3a dalyje minėtų 
pasiūlymų pakeitimus.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnis papildomas nauja dalimi)

Pagrindimas

Žiūrėti ankstesnio pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 320
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9e punktas
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 3c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9e) Į 14 straipsnį įtraukiama ši dalis:
„3c. Prieš pranešdama paskirstymo 
sistemos operatoriui apie savo sprendimą 
dėl 3 dalyje minėto pasiūlymo, 
nacionalinė reguliavimo institucija apie 
tai praneša Agentūrai arba, jei ši dar 
neveikia, Komisijai. Agentūra arba 
Komisija užtikrina, kad įdiegiamos 
informacijos ir ryšių sistemos palengvintų 
elektros energijos vidaus rinkos plėtrą ir 
dėl jų neatsirastų naujų techninių 
kliūčių.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnis papildomas nauja dalimi)

Pakeitimas 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9f punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9f) 14 straipsnio 4 dalis pakeičiama šiuo 
tekstu:
„4. Valstybė narė reikalauja, kad, 
atlikdamas gamybos įrenginių dispečerinį 
valdymą, paskirstymo sistemos 
operatorius pirmenybę teiktų gamybos 
įrenginiams, naudojantiems 
atsinaujinančius energijos šaltinius [...] 
arba tuo pat metu gaminantiems šilumą ir 
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elektros energiją.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnio 4 dalyje keičiamas vienas žodis ir išbraukiami 
du žodžiai)

Pagrindimas

Siekiant, kad 2020 m. 20 proc. ES energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, atsinaujinančios energijos šaltinius naudojantiems gamintojams turi būti užtikrinta 
pirmenybė turėti prieigą prie tinklų.

Pakeitimas 322
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9f punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9f) 14 straipsnio 4 dalis pakeičiama šiuo 
tekstu:

„4. Valstybė narė reikalauja, kad, 
atlikdamas gamybos įrenginių dispečerinį 
valdymą, paskirstymo sistemos 
operatorius pirmenybę teiktų naujiems 
gamybos įrenginiams, išskyrus atvejus, 
kai tai neatitiktų techninio pasiūlos ir 
paklausos balanso užtikrinimo 
reikalavimų arba keltų grėsmę tinklo 
saugai ir patikimumui.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnio 4 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Naujiems elektros gamybos įrenginiams turi būti suteikta pirmenybė jungtis prie bendro 
tinklo, nebent kiltų su tuo susijusių pusiausvyros užtikrinimo problemų. Tai suteiks valstybėms 
narėms galimybę pasiekti planinius atsinaujinančios energijos vartojimo rodiklius.
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Pakeitimas 323
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis, 9 g pastraipa (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9g) Į 14 straipsnį įtraukiama ši dalis: 
„4a. Valstybės narės taip pat remia 
pažangiųjų skaitiklių ir tinklų plėtrą, už 
kurią atsako elektros energijos 
paskirstymo bendrovės.  Nacionalinės 
reguliavimo institucijos yra atsakingos už 
šios plėtros proceso priežiūrą ir bendrų 
standartų nustatymą šiuo tikslu.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnis papildomas nauja 4a dalimi)

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų remti pažangiųjų skaitiklių ir tinklų plėtrą, tuo tarpu nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų būti atsakingos už proceso priežiūrą. 

Pakeitimas 324
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis, 9 g pastraipa (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9g) Į 14 straipsnį įtraukiama ši dalis: 
„4a. Valstybės narės taip pat užtikrina, 
kad per dešimt metų nuo Direktyvos 
.../.../EB [iš dalies keičiančios Direktyvą 
2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių] įsigaliojimo 
datos bus įdiegti pažangieji skaitikliai ir 
tinklai, kuriuose bus plačiai naudojamos į 
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vartotoją orientuotos informacinės 
technologijos su sąlyga, kad už šį įdiegimą 
bus atsakingos elektros energijos 
paskirstymo bendrovės. Siekdamos 
užtikrinti, kad šis įsipareigojimas būtų 
įvykdytas iki nurodytos datos, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
sudaro tęstinę programą.“

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjunga turėtų skatinti valstybes nares per nustatytą laikotarpį įdiegti pažangius 
skaitiklius ir tinklus. Įrodymai liudija, kad vartotojai turėtų pasimokyti ir tapti kur kas 
sąmoningesni energetikos klausimais, kai geriau žino apie asmeninį energijos sunaudojimą 
realiu laiku. 

Pakeitimas 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9h punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9h) 14 straipsnyje įrašoma ši dalis:
„6a. Paskirstymo sistemos operatoriai 
sudaro sąlygas stambiems galutiniams 
vartotojams, galutinių vartotojų grupėms 
ir paskirstytiems gamintojams dalyvauti 
rezervinės galios pajėgumų ir 
balansuojančiose rinkose, kai jiems tenka 
ši funkcija. Kai siūlomos gamybos ir 
paklausos kainos yra vienodos, pirmenybė 
teikiama paklausai.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnis papildomas nauja 6a dalimi)

Pagrindimas

Siekiant pagerinti energijos naudojimo efektyvumą, svarbu, kad vartotojai ir paskirstyti 
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gamintojai aktyviai dalyvautų pagalbinių paslaugų rinkose, ypač kai jie gali tam sumažinti 
sistemos poreikius tam tikrais kritiniais momentais (didžiausios apkrovos, avarijų atvejais). 
Stambieji vartotojai gali dalyvauti šiose rinkose. Smulkieji negali šiose rinkose dalyvauti 
tiesiogiai, nebent kas nors (pvz., tiekėjas) galėtų apjungti didelį jų skaičių ir reguliuoti dalį jų 
paklausos.

Pakeitimas 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9i punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 6b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9i) 14 straipsnyje įrašoma ši dalis:
„6b. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad balanso užtikrinimo 
taisyklės ir tarifai, kuriuos taiko 
perdavimo ir paskirstymo operatoriai, kai 
jiems tenka ši funkcija, būtų suderinti per 
dvejus metus nuo Direktyvos .../.../EB [iš 
dalies keičiančios Direktyvą 2003/54/EB 
dėl elektros energijos vidaus rinkos 
bendrųjų taisyklių] įsigaliojimo datos. 
Ypač jie užtikrina, kad stambieji 
galutiniai vartotojai, galutinių vartotojų 
grupės ir paskirstyti gamintojai galėtų 
veiksmingai prisidėti teikiant rezervinės 
galios pajėgumų ir balanso užtikrinimo 
paslaugas.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnis papildomas nauja 6b dalimi)

Pagrindimas

Pagal 23 straipsnį reguliavimo institucijos yra atsakingos už tai, „kad (...) būtų nustatyta ar 
patvirtinta bent ta metodika, pagal kurią apskaičiuojamos ar nustatomos sąlygos (...) teikti 
balansavimo paslaugas“. Kadangi balansavimo paslaugų suderinimas yra itin svarbus 
tinkamo elektros energijos rinkos veikimo veiksnys, reguliavimo institucijos, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su perdavimo sistemos operatoriais ir paskirstymo sistemos 
operatoriais, reikalauja, kad būtų atliktas tinkamo lygio suderinimas nacionaliniu ir ES 
lygmenimis.
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Pakeitimas 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 Straipsnio 9j punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9j) 14 straipsnyje įrašoma ši dalis:
„7a. Pirmenybė teikiama elektros 
energijai iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, iš bendros šilumos ir elektros 
energijos gamybos įrenginių ir kitų 
paskirstytų gamybos įrenginių, o naujų iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
gaunamos elektros energijos gamintojų ir 
bendrai šilumą ir elektros energiją 
gaminančių subjektų prijungimo įkainiai 
turėtų būti objektyvūs, skaidrūs ir 
nediskriminuojantys. Europos analizės 
sistema užtikrina, kad nebūtų kliūčių 
skatinti išsklaidytą gamybą“.

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnis papildomas nauja 7a dalimi)

Pagrindimas

Naujų atsinaujinančių energijos šaltinių, ypač toliau nuo kranto esančių vėjo jėgainių ir 
bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginių, prijungimo sąnaudos gali sumažinti 
investicijų patrauklumą.  Reikia nustatyti aiškius ir sąžiningus tarifus, kuriais būtų atsižvelgta 
į papildomą šių technologijų teikiamą naudą.

Pakeitimas 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9k punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
14 straipsnio 7b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Amendment

9k) 14 straipsnyje įrašoma ši dalis:
„7b. Paskirstymo sistemos operatorių 
finansavimo nepriklausomumas nuo jų 
pardavimų masto užtikrinamas taikant 
tarifus, kurie atskiria jų biudžetą nuo jų 
vartotojų sunaudojamos energijos.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 14 straipsnis papildomas nauja 7b dalimi)

Pagrindimas

Šis „atjungimo“ principas yra itin svarbus siekiant teikti pirmenybę naudojimo 
veiksmingumui. Taip išvengiama paskatų paskirstymo sistemos operatorių savininkams 
didinti pardavimus, kad ir koks būtų jų ryšys su pirminiais energijos tiekėjais. Šis principas 
gali būti įgyvendintas esant bet kokiai paskirstymo sistemos operatorių atskyrimo padėčiai.

Pakeitimas 329
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

3. Jeigu paskirstymo sistemos operatorius 
yra sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybės narės užtikrina, kad 
jo veikla būtų prižiūrima ir kad vertikalios 
integracijos pranašumu jis negalėtų 
pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją. Visų pirma vertikaliai 
integruoti paskirstymo sistemos 
operatoriai, naudodami bendrovės 
pavadinimą ir užtikrindami viešuosius 
ryšius neturi klaidinti, kai turima omenyje 
vertikalios integracijos įmonės elektros 
energijos tiekimo padalinio tapatybė.

3. Jeigu paskirstymo sistemos operatorius 
yra sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybės narės užtikrina, kad 
jo veikla būtų prižiūrima ir kad vertikalios 
integracijos pranašumu jis negalėtų 
pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją. Visų pirma vertikaliai 
integruoti paskirstymo sistemos 
operatoriai, užtikrindami viešuosius ryšius 
neturi klaidinti, kai turima omenyje 
vertikalios integracijos įmonės elektros 
energijos tiekimo padalinio tapatybė.

Or. de
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Pakeitimas 330
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

3. Jeigu paskirstymo sistemos operatorius 
yra sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybės narės užtikrina, kad 
jo veikla būtų prižiūrima ir kad vertikalios 
integracijos pranašumu jis negalėtų 
pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją. Visų pirma vertikaliai 
integruoti paskirstymo sistemos 
operatoriai, naudodami bendrovės 
pavadinimą ir užtikrindami viešuosius 
ryšius neturi klaidinti, kai turima omenyje 
vertikalios integracijos įmonės elektros 
energijos tiekimo padalinio tapatybė.

3. Jeigu paskirstymo sistemos operatorius 
yra sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybės narės užtikrina, kad 
jo veikla būtų prižiūrima ir kad vertikalios 
integracijos pranašumu jis negalėtų 
pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją. Visų pirma vertikaliai 
integruoti paskirstymo sistemos 
operatoriai, užtikrindami viešuosius ryšius 
neturi klaidinti, kai turima omenyje 
vertikalios integracijos įmonės elektros 
energijos tiekimo padalinio tapatybė.

Or. de

Pakeitimas 331
Catherine Stihler, David Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu paskirstymo sistemos operatorius 
yra sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybės narės užtikrina, kad 
jo veikla būtų prižiūrima ir kad vertikalios 
integracijos pranašumu jis negalėtų 
pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją. Visų pirma vertikaliai 
integruoti paskirstymo sistemos 

3. Jeigu paskirstymo sistemos operatorius 
yra sudedamoji vertikalios integracijos 
įmonės dalis, valstybės narės užtikrina, kad 
jo veikla būtų prižiūrima ir kad vertikalios 
integracijos pranašumu jis negalėtų 
pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją.



AM\714880LT.doc 15/99 PE404.525v01-00

LT

operatoriai, naudodami bendrovės 
pavadinimą ir užtikrindami viešuosius 
ryšius neturi klaidinti, kai turima omenyje 
vertikalios integracijos įmonės elektros 
energijos tiekimo padalinio tapatybė.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama veiksmingai atskirti 
paskirstymą nuo kitos vertikalios integracijos bendrovių veiklos.

Pakeitimas 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų dėl 
visiško paskirstymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumo, operatoriaus 
nediskriminacinio elgesio ir kad 
vertikalios integracijos įmonė, vykdydama 
tiekimo veiklą, neturėtų galimybės 
nesąžiningai pasinaudoti vertikalios 
integracijos pranašumais. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio direktyvos nuostatas, ją 
papildant, priimama taikant 27a 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią nuostatą Europos Komisija, vadovaudamasi komitologijos procedūra, priims gaires 
siekdama užtikrinti (i) paskirstymo sistemos operatorių nepriklausomumą, (ii) 
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nediskriminacinį elgesį ir (iii) kad vertikalios integracijos įmonės tiekimo veikla dėl įmonės 
vertikalios integracijos negalėtų turėti nesąžiningo pranašumo. Visos šios priemonės turi būti 
priimtos įtraukiant Tarybą ir Europos Parlamentą, kadangi perdėtai taikant komitologijos 
procedūrą galėtų padidėti reguliavimo neapibrėžtumas.

Pakeitimas 333
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų dėl 
visiško paskirstymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumo, operatoriaus 
nediskriminacinio elgesio ir kad
vertikalios integracijos įmonė, vykdydama 
tiekimo veiklą, neturėtų galimybės 
nesąžiningai pasinaudoti vertikalios 
integracijos pranašumais. 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 procedūros rezultatai gali sukelti rimtų padarinių. Šios esminės nuostatos turi 
poveikį paskirstymo sistemos operatoriams taikomų atskyrimo nuostatų turiniui. Kaip šių 
sričių reguliavimo priemonė Komisijos siūloma reguliavimo procedūra su tikrinimu apribotų 
Europos Parlamento įtaką.

Tokiu būdu Komisija esminius sprendimus perkeltų iš demokratinės teisėkūros procedūros į 
komitologijos procedūrą.
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Pakeitimas 334
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

4. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų dėl 
visiško paskirstymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumo, operatoriaus 
nediskriminacinio elgesio ir kad 
vertikalios integracijos įmonė, vykdydama 
tiekimo veiklą, neturėtų galimybės 
nesąžiningai pasinaudoti vertikalios 
integracijos pranašumais. 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 procedūros rezultatai gali sukelti rimtų padarinių. Šios esminės nuostatos turi 
poveikį paskirstymo sistemos operatoriams taikomų atskyrimo nuostatų turiniui. Kaip šių 
sričių reguliavimo priemonė Komisijos siūloma reguliavimo procedūra su tikrinimu apribotų 
Europos Parlamento įtaką.

Tokiu būdu Komisija esminius sprendimus perkeltų iš demokratinės teisėkūros procedūros į 
komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 335
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 4 dalis



PE404.525v01-00 18/99 AM\714880LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

4. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų dėl 
visiško paskirstymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumo, operatoriaus 
nediskriminacinio elgesio ir kad 
vertikalios integracijos įmonė, vykdydama 
tiekimo veiklą, neturėtų galimybės 
nesąžiningai pasinaudoti vertikalios 
integracijos pranašumais. 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

Atskyrimo nuostatos yra svarbiausias veiksnys liberalizuojant elektros energijos rinką ir todėl 
jos negali būti laikomos neesminėmis. Be to tai taip pat būtų priežastimi keisti bendrovių 
teisę, kuri, turint minty jos svarbą ekonomikai, be abejo taip pat negali būti laikoma 
neesmine.

Pakeitimas 336
Angelika Niebler,

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų šio straipsnio 2 dalies reikalavimų dėl 
visiško paskirstymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumo, operatoriaus 
nediskriminacinio elgesio ir kad 

Išbraukta.
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vertikalios integracijos įmonė, vykdydama 
tiekimo veiklą, neturėtų galimybės 
nesąžiningai pasinaudoti vertikalios 
integracijos pranašumais. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šio direktyvos nuostatas, ją 
papildant, priimama taikant 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Šios Komisijai suteiktos didelės galios priimti gaires dėl paskirstymo sistemos operatorių 
taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu būtų nedemokratiškos ir todėl jų reikėtų 
atsisakyti. 

Pakeitimas 337
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

„4a. Valstybės narės gali nuspręsti 
netaikyti 14 dalių integruotoms elektros 
energijos įmonėms, tiekiančioms elektros 
energiją mažiau kaip 100000 
prisijungusių vartotojų arba atskiriems 
tinklams.“

Or. de

Pakeitimas 338
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Amendment

„4a. Valstybės narės turi veiksmų laisvę 
spręsti, ar netaikyti 14 dalių 
integruotoms elektros energijos įmonėms, 
tiekiančioms elektros energiją mažiau 
kaip 100000 prisijungusių vartotojų arba 
atskiriems tinklams.“

Or. de

Pakeitimas 339
Angelika Niebler,

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto (c) papunktis
Direktyva 2003/54/EB
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

„4a. Valstybės narės gali nuspręsti 
netaikyti 14 dalių integruotoms elektros 
energijos įmonėms, tiekiančioms elektros 
energiją mažiau kaip 100000 
prisijungusių vartotojų arba atskiriems 
tinklams.“

Or. de

Pakeitimas 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis, 11 a pastraipa (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

11a) 19 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Tvarkydamos vidinę apskaitą, elektros 
energijos įmonės atskirai parengia 
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perdavimo ir paskirstymo veiklos 
atskaitomybę, kaip turėtų daryti, jei 
atitinkamomis veiklos rūšimis užsiimtų 
atskiros įmonės, taip siekiant išvengti 
diskriminavimo, kryžminio subsidijavimo 
ir konkurencijos iškraipymo. Jos taip pat 
tvarko visų su elektros energija susijusių 
veiklos rūšių, išskyrus susijusias su 
perdavimu ar paskirstymu, apskaitą, kuri 
gali būti konsoliduota. Iki 2007 m. liepos 
1 d. jos atskirai tvarko tiekimo 
reikalavimus atitinkantiems vartotojams 
veiklos ir tiekimo reikalavimų 
neatitinkantiems vartotojams veiklos 
apskaitą. Apskaitoje nurodomos pajamos, 
gautos naudojantis perdavimo ir 
paskirstymo sistemos nuosavybės teisėmis. 
Tam tikrais atvejais jos tvarko kitų, su 
elektros energija nesusijusių veiklos rūšių 
konsoliduotą apskaitą. Tvarkant vidaus 
apskaitą, sudaromas kiekvienos veiklos 
rūšies balansas ir pelno (nuostolių) 
ataskaita.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 19 straipsnio 3 dalyje keičiamas vienas žodis (visų))

Pagrindimas

Europoje augant tarptautinėms energetikos bendrovėms būtina tiksliai apibrėžti, kad 
kiekvienos nacionalinės energetikos bendrovės atskiros finansinės ataskaitos turi būti 
skelbiamos ir neįtraukiamos į pagrindinės bendrovės finansines ataskaitas.

Pakeitimas 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11b dalis (nauja)
Direktyva 2003/54/EB
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

11b) 19 straipsnyje įrašoma ši dalis: 
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„4a. Valstybės narės priima atskirą 
atsiskaitymo už būsimo elektros energijos 
įmonių veiklos sustabdymo arba atliekų 
tvarkymo finansavimą tvarką. Pajamas, 
gautas iš minėtos būsimos veiklos turėtų 
kontroliuoti arba valdyti nepriklausoma 
nacionalinė valdžios institucija arba 
atskira valdymo įmonė, bet ne pati įmonė 
arba įrenginio savininkas.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 19 straipsnis papildomas nauja dalimi)

Pagrindimas

Valstybės narės yra priėmusios skirtingus veiklos sustabdymui skirtų lėšų finansinio valdymo 
visuose energetikos sektoriuose būdus. Dėl įvairių elektros energijos gamybos darbų ir su jais 
susijusio kuro išteklių išgavimo po įrenginio uždarymo reikės atlikti žalos atitaisymo darbus. 
Tam, kad nebūtų pažeistas principas „teršėjas moka“, būtina, kad operatorius įrodytų, jog su 
minėtais darbais susijusios išlaidos susidarė per įrenginio eksploatacijos laikotarpį. 

Pakeitimas 342
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

11c) 20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius gali neleisti prisijungti prie 
sistemos, jeigu trūksta reikiamų fizinių 
laisvų pajėgumų. Pateikiamos tinkamai 
motyvuotos atsisakymo priežastys 
remiantis objektyviais, techniniais ir 
ekonomiškai pagrįstais kriterijais. 
Nacionalinė reguliavimo institucija 
užtikrina, kad šie kriterijai būtų 
nuosekliai taikomi ir kad sistemos 
naudotojai, kuriems nebuvo leista 
prisijungti, turėtų teisę apskųsti tokį 
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sprendimą. Tam tikrais atvejais, kai 
atsisakoma suteikti prieigą, nacionalinė 
reguliavimo institucija užtikrina, kad 
perdavimo ar paskirstymo sistemos 
operatorius pateiktų atitinkamos 
informacijos apie priemones, kurių 
reikėtų imtis tinklui sustiprinti. Iš šalies, 
kuri prašo šios informacijos, gali būti 
imamas priimtinas mokestis, atspindintis 
šios informacijos pateikimo išlaidas.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 20 straipsnio 2 dalį įtraukiami nauji elementai)

Pagrindimas

Neleisti prisijungti prie sistemos turėtų sistemos operatorius remdamasis tinkamai 
motyvuotais techniniais ir ekonomiškai pagrįstais kriterijais. Neleidžiama prisijungti turėtų 
būti tik, jeigu trūksta fizinių laisvų pajėgumų. Reguliavimo institucija turėtų būti įpareigota 
užtikrinti, kad atsisakymo kriterijai būtų nuosekliai taikomi, ir rekomenduoti investuoti į 
pajėgumus arba prijungimus siekiant pagerinti prijungimą, jei tai pagrįsta ekonomiškai.

Pakeitimas 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11d punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

11d) Įtraukiamas šis straipsnis:

„20a straipsnis

Galutinių vartotojų grupė

1. Tiekėjai gali apjungti galutinių 
vartotojų paklausą siekdami mažmeninių 
vartotojų vardu prašyti patenkinti 
paklausą tiesiogiai iš organizuotų rinkų, 
įskaitant balansuojančias rinkas.
2. Valstybės narės gali leisti galutinių 
vartotojų, kurie nėra tiekėjai, grupėms 
mažmeninių vartotojų vardu prašyti 
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patenkinti paklausą tiesiogiai iš 
organizuotų rinkų, įskaitant 
balansuojančias rinkas.
3. Valstybės narės arba nacionalinės 
reguliavimo institucijos gali apriboti 
tiekėjų arba galutinių vartotojų, kurie 
nėra tiekėjai, grupių galimybę prašyti 
patenkinti paklausą iš balansuojančių 
rinkų iki tokio kiekio, skirto patenkinti 
paklausą, dėl kurio susitarta valstybėje 
narėje.“

Or. en

(Direktyva 2003/54/EB papildoma nauju 20a straipsniu)

Pagrindimas

Paklausos įtraukimas į elektros energijos rinkas, įskaitant didmenines ir balansuojančias 
rinkas, yra svarbus žingsnis siekiant pagerinti energijos naudojimo efektyvumą ir sumažinti 
istorinių gamintojų galias rinkoje. Vis dėlto smulkieji vartotojai neturi galimybės pavieniui 
dalyvauti šiose rinkose. Todėl leidimas galutinių vartotojų grupėms mažmeninių vartotojų 
vardu prašyti patenkinti paklausą tiesiogiai iš organizuotų rinkų yra būtinas žingsnis siekiant 
veiksmingesnės vidaus rinkos.

Pakeitimas 344
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11e punktas
Direktyva 2003/54/EB
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

11e) 21 straipsnyje pridedama ši dalis:
„2a. Tinkami vartotojai turi teisę sudaryti 
sutartis iš karto su keletu tiekėjų.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 21 straipsnis papildomas nauja 2a dalimi)

Pagrindimas

Vartotojai turi turėti galimybę teisę sudaryti sutartis iš karto su keletu tiekėjų.
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Pakeitimas 345
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11e punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

11e) 21 straipsnyje pridedama ši dalis:
„2a. Kilus problemoms rinkoje, valstybės 
narės gali įgyvendinti reikiamas 
proporcingas pereinamąsias priemones 
daug energijos vartojančioms įmonėms, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2003/96/EB 17 
straipsnio 1 dalies a punkte, siekiant 
padėti joms prisitaikyti prie būsimos 
visiškai konkurencinės sistemos.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 21 straipsnis papildomas nauja 2a dalimi)

Pagrindimas

Įmonėms, ES gaminančioms prekes naudojant daug elektros energijos, elektros energijos 
kaina sukelia sunkumų konkuruojant. Šios įmonės neturi kitos galimybės, todėl priverstos 
pirkti elektros energiją ir liberalizuotų energijos rinkų už tokias kainas, kurios dar neatitinka 
visiškos ir sąžiningos konkurencijos. Taikant pereinamąsias priemones atsiras galimybė daug 
elektros energijos naudojančioms įmonėms įsigyti elektros energijos konkurencingomis 
kainomis, kol bus įgyvendintos veiksmingos atskyrimo priemonės, visiškai veiks nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir ES rinkos bus visiškai konkurencingos.

Pakeitimas 346
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11e punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
21 straipsnio 2a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11e) 21 straipsnyje pridedama ši dalis: 
„2a. Agentūra realiu laiku stebi visas 
Sąjungoje, EEE ir kaimyninėse šalyse 
esančias organizuotas didmenines 
elektros energijos rinkas, siekdama 
nustatyti piktnaudžiavimo rinkos galia 
atvejus ar su rinkos struktūra susijusius 
trūkumus, taip pat skatinti didinti vidaus 
rinkos veiksmingumą.“

Or. en

(Direktyvos 2003/54/EB 21 straipsnis papildomas nauja 2a dalimi)

Pagrindimas

Rinkos stebesėna – tai veiksminga priemonė piktnaudžiavimui rinkos galia nustatyti. Svarbu 
užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos atliktų stebėseną remdamosi suderintais 
kriterijais ir metodika. Tačiau nacionalinės reguliavimo institucijos dažnai neturi išteklių, 
kurių reikia norint nuolat realiu laiku stebėti rinkas, ir todėl remiasi mėnesio ar metinės 
analizės rezultatais. Agentūra turėtų turėti visus išteklius, kurių reikia norint atlikti šią 
pagrindinę užduotį.

Pakeitimas 347
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11f punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22 -a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11f) Po 22 straipsnio įrašomas šis 
straipsnis:

„22 -a straipsnis
Matavimas

1. Per šešerius metus nuo Direktyvos 
.../.../EB [iš dalies keičiančios Direktyvą 
2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių] įsigaliojimo 
datos galutiniai vartotojai turi teisę turėti 
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savo elektros energijos skaitiklius arba 
nuomotis juos iš bet kurios tiekimo ar 
paskirstymo įmonės.
2. Per šešerius metus nuo Direktyvos 
.../.../EB [iš dalies keičiančios Direktyvą 
2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių] įsigaliojimo 
datos visi elektros energijos vartotojai turi 
būti aprūpinti dvikrypčiais elektroniniais 
skaitikliais.
3. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
tiekėjas, į kurį kreipiamasi paskutiniu 
atveju, aprūpintų savo vartotojus 
dvikrypčiais elektroniniais skaitikliais.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
standartai, pagal kuriuos nustatomi 
būtiniausi skaitiklių techninės 
konstrukcijos ir eksploatavimo 
reikalavimai, būtų rengiami ir skelbiami 
vadovaujantis 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/22/EB dėl matavimo priemonių1. 
Šios techninės taisyklės užtikrina sistemų 
sąveiką, yra objektyvios ir jomis 
nediskriminuojama. Apie šias technines 
taisykles pranešama Komisijai laikantis 
1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
98/34/EB, nustatančios informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus bei 
apie informacinės visuomenės paslaugas 
reglamentuojančias taisykles teikimo 
tvarką 8 straipsnio2.“
1 OL L 135, 2004 4 30, p. 1.
2 OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

Or. en

(Direktyvoje 2003/54/EB įterpiamas naujas 22a straipsnis)

Pagrindimas

Dvikrypčiais elektroniniais skaitikliais (pažangiaisiais skaitikliais) grindžiama šiuolaikinė 
elektros energijos sistema. Minėtieji skaitikliai užtikrina aktyvų vartotojo ir tiekėjo ryšį, o tai 
didina bendrą veiksmingumą. Dvikrypčiai elektroniniai skaitikliai teikia tikslesnę informaciją 
vartotojams, tiekėjams ir paskirstymo sistemos operatoriams. Tai gerina vartotojų supratimą 
apie energijos naudojimą, leidžia tiekėjams tobulinti sutartis ir pasiūlymus, taip pat užtikrina 
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vertingus duomenis, kurių reikia projektuojant ir valdant paskirstymo tinklus.

Pakeitimas 348
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę reguliavimo instituciją.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę reguliavimo instituciją.

2. Valstybės narės užtikrina reguliavimo 
institucijos nepriklausomumą ir užtikrina, 
kad ji naudotųsi savo įgaliojimais 
nešališkai ir skaidriai. Šiuo tikslu valstybė 
narė užtikrina, kad reguliavimo institucija, 
vykdydama jai šia direktyva pavestas 
reguliavimo užduotis, būtų teisiškai atskirta 
ir funkciniu atžvilgiu nepriklausoma nuo 
bet kokio kito viešojo ar privataus 
subjekto, o jos darbuotojai ir vadovai 
veiktų nepriklausomai nuo bet kokių rinkos 
interesų, taip pat nesiektų gauti ir 
neklausytų jokios vyriausybės arba kito 
viešojo ar privačiojo subjekto nurodymų.

2. Valstybės narės užtikrina reguliavimo 
institucijos nepriklausomumą ir užtikrina, 
kad ji naudotųsi savo įgaliojimais 
nešališkai ir skaidriai. Šiuo tikslu valstybė 
narė užtikrina, kad reguliavimo institucija, 
vykdydama jai šia direktyva ir susijusiais 
teisės aktais pavestas reguliavimo 
užduotis, 

a) būtų teisiškai atskirta ir funkciniu 
atžvilgiu nepriklausoma nuo bet kokio kito 
viešojo ar privataus subjekto,

b) jos darbuotojai ir vadovai veiktų 
nepriklausomai nuo bet kokių rinkos 
interesų,

c) neužkertant kelio reikiamam glaudžiam 
bendradarbiavimui su kitomis 
susijusiomis nacionalinėmis 
institucijomis, jos darbuotojai ir vadovai, 
vykdydami reguliavimo užduotis, nesiektų 
gauti ir neklausytų jokios vyriausybės arba 
kito viešojo ar privačiojo subjekto 
tiesioginių nurodymų.

3. Kad apsaugotų reguliavimo institucijos 3. Kad apsaugotų reguliavimo institucijos 
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nepriklausomumą, valstybės narės 
pirmiausia užtikrina, kad:

nepriklausomumą, valstybės narės 
pirmiausia užtikrina, kad:

a) reguliavimo institucija turėtų juridinio 
asmens statusą, atskirą biudžetą ir 
tinkamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių 
savo įgaliojimams vykdyti; 

a) reguliavimo institucija galėtų 
savarankiškai (nepriklausomai nuo jokio 
kito politinio organo) priimti sprendimus 
ir galėtų savarankiškai įgyvendinti 
biudžetą, taip pat turėtų tinkamų 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių savo 
įgaliojimams vykdyti;

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, ir per 
tą laikotarpį ją galima atleisti tik tuo atveju, 
jeigu ji nebeatitinka šiame straipsnyje 
nustatytų reikalavimų arba ji padaro sunkų 
nusižengimą.

b) jos aukščiausia vadovybė būtų skiriama 
ne trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, ir per tą laikotarpį ją galima 
atleisti tik tuo atveju, jeigu ji nebeatitinka 
šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų 
arba ji padaro sunkų nusižengimą pagal 
nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 349
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
nacionalinę reguliavimo instituciją.

1. Kiekviena valstybė narė atstovavimo ir 
ryšių palaikymo Bendrijos lygiu tikslais
paskiria vieną nacionalinę reguliavimo 
instituciją. 

2. Valstybės narės užtikrina reguliavimo 
institucijos nepriklausomumą ir užtikrina, 
kad ji naudotųsi savo įgaliojimais 
nešališkai ir skaidriai. Šiuo tikslu valstybė 
narė užtikrina, kad reguliavimo institucija, 
vykdydama jai šia direktyva pavestas 
reguliavimo užduotis, būtų teisiškai atskirta 
ir funkciniu atžvilgiu nepriklausoma nuo 
bet kokio kito viešojo ar privataus 
subjekto, o jos darbuotojai ir vadovai 
veiktų nepriklausomai nuo bet kokių rinkos 
interesų, taip pat nesiektų gauti ir 

2. Valstybės narės užtikrina reguliavimo 
institucijos nepriklausomumą ir užtikrina, 
kad ji naudotųsi savo įgaliojimais 
nešališkai ir skaidriai. Šiuo tikslu valstybė 
narė užtikrina, kad reguliavimo institucija, 
vykdydama jai šia direktyva ir susijusiais 
teisės aktais pavestas reguliavimo 
užduotis,
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neklausytų jokios vyriausybės arba kito 
viešojo ar privačiojo subjekto nurodymų.

a) būtų teisiškai atskirta ir funkciniu 
atžvilgiu nepriklausoma nuo bet kokio kito 
viešojo ar privataus subjekto, 
b) jos darbuotojai ir vadovai veiktų 
nepriklausomai nuo bet kokių rinkos 
interesų, 

c) neužkertant kelio reikiamam glaudžiam 
bendradarbiavimui su kitomis 
susijusiomis nacionalinėmis 
institucijomis, jos darbuotojai ir vadovai, 
vykdydami reguliavimo užduotis, nesiektų 
gauti ir neklausytų jokios vyriausybės arba 
kito viešojo ar privačiojo subjekto 
tiesioginių nurodymų.

3. Kad apsaugotų reguliavimo institucijos 
nepriklausomumą, valstybės narės 
pirmiausia užtikrina, kad:

3. Kad apsaugotų reguliavimo institucijos 
nepriklausomumą, valstybės narės 
pirmiausia užtikrina, kad:

a) reguliavimo institucija turėtų juridinio 
asmens statusą, atskirą biudžetą ir 
tinkamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių 
savo įgaliojimams vykdyti;

a) reguliavimo institucija galėtų 
savarankiškai (nepriklausomai nuo jokio 
kito politinio organo) priimti sprendimus 
ir galėtų savarankiškai įgyvendinti 
biudžetą, taip pat turėtų tinkamų 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių savo 
įgaliojimams vykdyti;

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, ir per 
tą laikotarpį ją galima atleisti tik tuo atveju, 
jeigu ji nebeatitinka šiame straipsnyje 
nustatytų reikalavimų arba ji padaro sunkų 
nusižengimą.

b) jos aukščiausia vadovybė būtų skiriama 
ne trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, ir per tą laikotarpį ją galima 
atleisti tik tuo atveju, jeigu ji nebeatitinka 
šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų 
arba ji padaro sunkų nusižengimą pagal 
nacionalinę teisę.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje būtų nurodyta, kad įpareigojimas paskirti vieną nacionalinę 
reguliavimo instituciją neprieštarauja tam, kad tam tikrose valstybėse narėse federaliniu ir 
(arba) regioniniu lygiu veiktų kelios reguliavimo institucijos. Reikia tolesnio svarstymo ir 
diskusijų, visų pirma siekiant užtikrinti darną su 22c straipsniu. Tikimasi, kad nuomonę dėl 
kelių reguliavimo institucijų pateiks valstybės narės ir Komisija.

Suprantama, kad tai, jog teisės aktų leidybos institucija tvirtina reguliavimo institucijos 
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biudžetą, nėra kliūtis savarankiškumui biudžeto požiūriu.

Pakeitimas 350
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reguliavimo institucija turėtų juridinio 
asmens statusą, atskirą biudžetą ir tinkamų 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių savo 
įgaliojimams vykdyti; 

a) reguliavimo institucija turėtų juridinio 
asmens statusą, būtų savarankiška 
finansiniu požiūriu ir turėtų tinkamų 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių savo 
įgaliojimams vykdyti; 

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinė reguliavimo institucija turi būti dar labiau nepriklausoma nuo įmonių ir 
vyriausybių, jei valstybei nuosavybės teise priklauso dalis gamybos įmonės. Be to, 
nacionalinių reguliavimo institucijų funkcinį savarankiškumą gali riboti jų bendrumas su 
valstybe biudžeto požiūriu. Taigi nacionalinės reguliavimo institucijos turi turėti išteklių, 
kurie nepriklausytų nuo valstybių biudžetų. Dėl šios priežasties reikia pakeisti „atskirą 
biudžetą“ (neaišku, ar priklausoma nuo valstybės biudžeto) savarankiškumu „finansiniu 
požiūriu“.

Pakeitimas 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, ir per 
tą laikotarpį ją galima atleisti tik tuo atveju, 
jeigu ji nebeatitinka šiame straipsnyje 
nustatytų reikalavimų arba ji padaro sunkų 

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurį galima pratęsti tik vieną 
kartą iki dešimties metų laikotarpio (jo 
negalima pratęsti), ir per tą laikotarpį ją 
galima atleisti tik tuo atveju, jeigu ji 
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nusižengimą. nebeatitinka šiame straipsnyje nustatytų 
reikalavimų arba ji padaro sunkų 
nusižengimą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos vadovybės penkerių metų kadenciją turėtų būti galima 
pratęsti vieną kartą, atsižvelgiant į ilgalaikį elektros energijos rinkos pobūdį stabilumo joje 
poreikį. Paskyrimo ilgesniam laikotarpiui neturėtų būti galima pratęsti.

Pakeitimas 352
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, ir per 
tą laikotarpį ją galima atleisti tik tuo atveju, 
jeigu ji nebeatitinka šiame straipsnyje 
nustatytų reikalavimų arba ji padaro sunkų 
nusižengimą.

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurį būtų galima pratęsti tik 
vieną kartą, arba iki dešimties metų 
laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, ir 
per tą laikotarpį ją galima atleisti tik tuo 
atveju, jeigu ji nebeatitinka šiame 
straipsnyje nustatytų reikalavimų arba ji 
padaro sunkų nusižengimą.

Or. de

Pagrindimas

Jei nacionalinės reguliavimo institucijos vadovybė paskiriama penkerių metų laikotarpiui, 
turi būti galimybė pratęsti šį laikotarpį ne daugiau kaip dar penkerius metus, nes apskritai 
elektros energijos rinkoje reikia ilgalaikių sprendimų ir tam tikro stabilumo. Paskyrimo 
ilgesniam laikotarpiui neturėtų būti galima pratęsti.
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Pakeitimas 353
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, ir per 
tą laikotarpį ją galima atleisti tik tuo atveju, 
jeigu ji nebeatitinka šiame straipsnyje 
nustatytų reikalavimų arba ji padaro sunkų 
nusižengimą.

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurį galima pratęsti tik vieną 
kartą, ir per tą laikotarpį ją galima atleisti 
tik tuo atveju, jeigu ji nebeatitinka šiame 
straipsnyje nustatytų reikalavimų arba ji 
padaro sunkų nusižengimą.

Or. en

Pakeitimas 354
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, ir per 
tą laikotarpį ją galima atleisti tik tuo atveju, 
jeigu ji nebeatitinka šiame straipsnyje 
nustatytų reikalavimų arba ji padaro sunkų 
nusižengimą.

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurį galima pratęsti tik vieną 
kartą iki dešimties metų laikotarpio (jo 
negalima pratęsti), ir per tą laikotarpį ją 
galima atleisti tik tuo atveju, jeigu ji 
nebeatitinka šiame straipsnyje nustatytų 
reikalavimų arba ji padaro sunkų 
nusižengimą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos vadovybės penkerių metų kadenciją turėtų būti galima 
pratęsti vieną kartą, atsižvelgiant į ilgalaikį elektros energijos rinkos pobūdį stabilumo joje 
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poreikį. Paskyrimo ilgesniam laikotarpiui neturėtų būti galima pratęsti.

Pakeitimas 355
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, ir per 
tą laikotarpį ją galima atleisti tik tuo 
atveju, jeigu ji nebeatitinka šiame 
straipsnyje nustatytų reikalavimų arba ji 
padaro sunkų nusižengimą.

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurį galima pratęsti tik vieną 
kartą; jei vadovybę sudaro keli asmenys, 
jie prireikus gali būti skiriami skirtingu 
laiku; per tą laikotarpį vadovybę galima 
atleisti tik tuo atveju, jeigu ji nebeatitinka 
šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų 
arba ji padaro sunkų nusižengimą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas reguliavimo institucijos veiklos tęstinumas. Jei valdybą (komisiją) sudaro 
keli asmenys, jie turėtų būti skiriami skirtingu metu siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą. 
Skyrimo antrą kartą galimybė leistų ilgiau išlaikyti postuose geriausius reguliavimo 
institucijų vadovus (tai ypač svarbu mažose šalyse).

Pakeitimas 356
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, ir per 
tą laikotarpį ją galima atleisti tik tuo 

b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, tačiau toks laikotarpis bet 
kuriuo atveju yra ilgesnis už atitinkamo 
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atveju, jeigu ji nebeatitinka šiame 
straipsnyje nustatytų reikalavimų arba ji 
padaro sunkų nusižengimą.

nacionalinio parlamento narių kadenciją; 
per tą laikotarpį vadovybę galima atleisti 
tik tuo atveju, jeigu ji nebeatitinka šiame 
straipsnyje nustatytų reikalavimų arba ji 
padaro sunkų nusižengimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų sumažinti politinę įtaką reguliavimo institucijos veiklai. Reguliavimo institucijos 
valdybos (institucijos vadovybės) atnaujinimo laikas turėtų skirtis nuo visuotinių rinkimų 
laiko.

Pakeitimas 357
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ba) reguliavimo institucijos biudžeto 
poreikius tenkina tiesioginė rinkliava, 
kurią moka reguliuojami operatoriai.“

Or. en

Pagrindimas

Tikras reguliavimo institucijos savarankiškumas užtikrinamas suteikiant jai nepriklausomą 
biudžeto pajamų šaltinį užuot skyrus lėšų iš valstybės biudžeto. Tai patvirtina geriausi įvairių 
šalių pavyzdžiai.

Pakeitimas 358
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnis



PE404.525v01-00 36/99 AM\714880LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijos politikos tikslai Bendrieji reguliavimo institucijos tikslai

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad būtų pasiekti šie tikslai:

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija, laikydamasi 22c straipsnyje 
nustatytų savo pareigų ir įgaliojimų, 
prireikus glaudžiai konsultuodamasi su 
kitomis nacionalinėmis institucijomis ir 
nepažeisdama jų kompetencijos, imasi 
visų pagrįstų priemonių, kad būtų siekiama 
šių tikslų:

a) glaudžiai bendradarbiaujant su agentūra, 
kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti 
konkurencingos, saugios ir aplinką 
tausojančios elektros energijos vidaus 
rinkos kūrimą Bendrijoje ir veiksmingą 
rinkos atvėrimą visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams;

a) glaudžiai bendradarbiaujant su agentūra, 
kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti 
konkurencingos, saugios ir aplinką 
tausojančios elektros energijos vidaus 
rinkos kūrimą Bendrijoje ir veiksmingą 
rinkos atvėrimą visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams;

b) siekiant a punkte nurodyto tikslo, plėtoti 
konkurencingas ir tinkamai veikiančias 
regionines rinkas Bendrijoje;

b) siekiant a punkte nurodyto tikslo, plėtoti 
konkurencingas ir tinkamai veikiančias 
regionines rinkas Bendrijoje; 

c) panaikinti prekybos elektros energija 
tarp valstybių narių apribojimus, įskaitant 
reikiamų tarpvalstybinio elektros energijos
perdavimo pajėgumų sukūrimą, kad būtų 
įmanoma patenkinti paklausą, padidinti 
nacionalinių rinkų integraciją ir sudaryti 
sąlygas neribojamam elektros energijos 
perdavimui Bendrijoje;

c) panaikinti prekybos elektros energija 
tarp valstybių narių apribojimus, įskaitant 
reikiamų tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų sukūrimą, kad būtų 
įmanoma patenkinti paklausą, ir padidinti 
nacionalinių rinkų integraciją, kuri gali 
palengvinti elektros energijos perdavimą
Bendrijoje;

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
kurias naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje;

d) skatinti kurti saugias, patikimas ir 
veiksmingas sistemas, kurias naudojant 
nebūtų diskriminuojama, taip pat skatinti 
sistemos tinkamumą gaminti ir perduoti 
elektros energiją;

da) sudaryti palankesnes sąlygas naujų 
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gamintojų prieigai prie tinklo, visų pirma 
pašalinant kliūtis, kurios galėtų trukdyti 
naujų rinkos dalyvių prieigai;

e) užtikrinti, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos tinkamos paskatos trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti tinklo 
veiksmingumą ir rinkos integraciją;

e) užtikrinti, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos tinkamos paskatos trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti tinklo 
veiksmingumą ir rinkos integraciją;

f) užtikrinti efektyvų savo nacionalinių 
rinkų veikimą ir kartu su konkurencijos 
institucijomis skatinti veiksmingą 
konkurenciją.

f) užtikrinti efektyvų savo nacionalinių 
rinkų veikimą ir skatinti veiksmingą 
konkurenciją;

fa) prisidėti prie aukštų visuotinių ir 
viešųjų paslaugų teikimo elektros 
energijos sektoriuje standartų, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos, taip pat 
padėti užtikrinti, kad A priede nustatytos 
vartotojų apsaugos priemonės būtų 
veiksmingos.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje minėtųjų sričių nacionalinė reguliavimo institucija neturi įgaliojimų arba šie 
įgaliojimai riboti. Taigi reikėtų aiškiai nurodyti, kad nacionalinė reguliavimo institucija 
siekia šių bendrųjų tikslų (taip būtų paaiškinta, kad ji nėra pagrindinė institucija, atsakinga 
už tai, jog minėtieji tikslai būtų pasiekti).

Dėl šios priežasties kalbant apie tam tikrus veiksmus žodis „užtikrinti“ pakeičiamas žodžiu 
„prisidėti“.

Pakeitimas 359
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad būtų pasiekti šie tikslai:

Elektros energijos tinklai reguliuojami 
siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
neiškraipytą konkurenciją elektros 
energijos tiekimo rinkoje, taip pat 
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užtikrinti, kad elektros energijos tiekimo 
tinklų veikla būtų nukreipta į ilgalaikę 
perspektyvą ir šie tinklai būtų veiksmingi 
bei patikimi. Jei kitos nacionalinės 
institucijos, visų pirma konkurencijos 
institucijos, neturi įgaliojimų atlikti šioje 
direktyvoje nurodytų užduočių,
reguliavimo institucija imasi visų pagrįstų 
priemonių, kad būtų pasiekti šie tikslai:

a) glaudžiai bendradarbiaujant su 
agentūra, kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti 
konkurencingos, saugios ir aplinką 
tausojančios elektros energijos vidaus 
rinkos kūrimą Bendrijoje ir veiksmingą 
rinkos atvėrimą visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams;
b) siekiant a punkte nurodyto tikslo, 
plėtoti konkurencingas ir tinkamai 
veikiančias regionines rinkas Bendrijoje;

a) siekiant veiksmingai atverti rinkas 
visiems vartotojams ir tiekėjams 
pasinaudojant tinkamomis prieigos prie 
tarpvalstybinio tinklo ir tinklo naudojimo 
sistemomis, plėtoti konkurencingas ir 
tinkamai veikiančias regionines rinkas 
Bendrijoje;

c) panaikinti prekybos elektros energija 
tarp valstybių narių apribojimus, įskaitant 
reikiamų tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų sukūrimą, kad būtų 
įmanoma patenkinti paklausą, padidinti 
nacionalinių rinkų integraciją ir sudaryti 
sąlygas neribojamam elektros energijos 
perdavimui Bendrijoje;

b) sukurti reikiamus tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumus, 
kad būtų įmanoma patenkinti paklausą, 
padidinti nacionalinių rinkų integraciją, 
siekiant panaikinti prekybos elektros 
energija tarp valstybių narių apribojimus 
ir užtikrinti tam tikrą sąveikos pajėgumų 
lygį regione, o prireikus ir kaimyniniuose 
regionuose, norint, kad atsirastų 
veiksminga konkurencija;

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
kurias naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje; 
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e) užtikrinti, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos tinkamos paskatos trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti tinklo 
veiksmingumą ir rinkos integraciją;

c) užtikrinti, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos tinkamos paskatos trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti tinklo 
veiksmingumą ir rinkos integraciją;

f) užtikrinti efektyvų savo nacionalinių 
rinkų veikimą ir kartu su konkurencijos 
institucijomis skatinti veiksmingą 
konkurenciją.

d) užtikrinti ankstyvą tinklo naudotojų 
dalyvavimą.

Or. de

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių įgaliojimus imtis veiksmų konkurencijos srityje turi konkurencijos 
institucijos. Tačiau kitos valstybės narės šias užduotis yra pavedusios reguliavimo 
institucijoms. Užduočių sąrašas turi būti parengtas taip, kad tiktų bet kuriuo atveju, siekiant 
išvengti vietinių konfliktų ir dėl didesnės, ir dėl mažesnės kompetencijos. Užduotis užtikrinti, 
kad rinka veiktų efektyviai, o konkurencija būtų veiksminga, turėtų būti pateikta sąrašo 
pradžioje.

Pakeitimas 360
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad būtų pasiekti šie tikslai:

Reguliuojant elektros energijos tinklus 
siekiama užtikrinti veiksmingą ir 
neiškraipytą konkurenciją elektros 
energijos tiekimo rinkoje, taip pat 
užtikrinti, kad elektros energijos tiekimo 
tinklų veikla būtų nukreipta į ilgalaikę 
perspektyvą ir šie tinklai būtų veiksmingi 
bei patikimi. Jei kitos nacionalinės 
institucijos, visų pirma konkurencijos 
institucijos, neturi įgaliojimų atlikti šioje 
direktyvoje nurodytų užduočių,
reguliavimo institucija imasi visų pagrįstų 
priemonių, kad būtų pasiekti šie tikslai:

a) glaudžiai bendradarbiaujant su 
agentūra, kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti 
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konkurencingos, saugios ir aplinką 
tausojančios elektros energijos vidaus 
rinkos kūrimą Bendrijoje ir veiksmingą 
rinkos atvėrimą visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams;
b) siekiant a punkte nurodyto tikslo, 
plėtoti konkurencingas ir tinkamai 
veikiančias regionines rinkas Bendrijoje;

a) siekiant veiksmingai atverti rinkas 
visiems vartotojams ir tiekėjams 
pasinaudojant tinkamomis prieigos prie 
tarpvalstybinio tinklo ir tinklo naudojimo 
sistemomis, plėtoti konkurencingas ir 
tinkamai veikiančias regionines rinkas 
Bendrijoje;

c) panaikinti prekybos elektros energija 
tarp valstybių narių apribojimus, įskaitant 
reikiamų tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų sukūrimą, kad būtų 
įmanoma patenkinti paklausą, padidinti 
nacionalinių rinkų integraciją ir sudaryti 
sąlygas neribojamam elektros energijos 
perdavimui Bendrijoje;

b) sukurti reikiamus tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumus, 
kad būtų įmanoma patenkinti paklausą, 
padidinti nacionalinių rinkų integraciją, 
siekiant panaikinti prekybos elektros 
energija tarp valstybių narių apribojimus 
ir užtikrinti tam tikrą sąveikos pajėgumų 
lygį regione, o prireikus ir kaimyniniuose 
regionuose, norint, kad atsirastų 
veiksminga konkurencija;

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
kurias naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje; 
e) užtikrinti, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos tinkamos paskatos trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti tinklo 
veiksmingumą ir rinkos integraciją;

c) užtikrinti, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos tinkamos paskatos trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti tinklo 
veiksmingumą ir rinkos integraciją;

f) užtikrinti efektyvų savo nacionalinių 
rinkų veikimą ir kartu su konkurencijos 
institucijomis skatinti veiksmingą 
konkurenciją.

d) užtikrinti ankstyvą tinklo naudotojų 
dalyvavimą.

Or. de
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Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių įgaliojimus imtis veiksmų konkurencijos srityje turi konkurencijos 
institucijos. Tačiau kitos valstybės narės šias užduotis yra pavedusios reguliavimo 
institucijoms. Užduočių sąrašas turi būti parengtas taip, kad tiktų bet kuriuo atveju, siekiant 
išvengti vietinių konfliktų ir dėl didesnės, ir dėl mažesnės kompetencijos. Užduotis užtikrinti, 
kad rinka veiktų efektyviai, o konkurencija būtų veiksminga, turėtų būti pateikta sąrašo 
pradžioje.

Pakeitimas 361
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad būtų pasiekti šie tikslai:

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija, laikydamasi 22c straipsnyje 
nustatytų savo pareigų ir įgaliojimų, 
prireikus glaudžiai konsultuodamasi su 
kitomis nacionalinėmis institucijomis ir 
nepažeisdama jų kompetencijos, imasi 
visų pagrįstų priemonių, kad būtų siekiama 
šių tikslų:

a) glaudžiai bendradarbiaujant su agentūra, 
kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti 
konkurencingos, saugios ir aplinką 
tausojančios elektros energijos vidaus 
rinkos kūrimą Bendrijoje ir veiksmingą 
rinkos atvėrimą visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams;

a) glaudžiai bendradarbiaujant su agentūra, 
kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti 
konkurencingos, saugios ir aplinką 
tausojančios elektros energijos vidaus 
rinkos kūrimą Bendrijoje ir veiksmingą 
rinkos atvėrimą visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams;

b) siekiant a punkte nurodyto tikslo, plėtoti 
konkurencingas ir tinkamai veikiančias 
regionines rinkas Bendrijoje;

b) siekiant a punkte nurodyto tikslo, plėtoti 
konkurencingas ir tinkamai veikiančias 
regionines rinkas Bendrijoje; 

c) panaikinti prekybos elektros energija 
tarp valstybių narių apribojimus, įskaitant 
reikiamų tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų sukūrimą, kad būtų 
įmanoma patenkinti paklausą, padidinti 
nacionalinių rinkų integraciją ir sudaryti 

c) panaikinti prekybos elektros energija 
tarp valstybių narių apribojimus, įskaitant 
reikiamų tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų sukūrimą, kad būtų 
įmanoma patenkinti paklausą, ir padidinti 
nacionalinių rinkų integraciją, kuri gali 
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sąlygas neribojamam elektros energijos 
perdavimui Bendrijoje;

palengvinti elektros energijos perdavimą
Bendrijoje;

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
kurias naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje; 

d) skatinti kurti saugias, patikimas ir 
veiksmingas sistemas, kurias naudojant 
nebūtų diskriminuojama, taip pat skatinti 
sistemos tinkamumą gaminti ir perduoti 
elektros energiją; 

da) sudaryti palankesnes sąlygas naujų 
gamintojų prieigai prie tinklo, visų pirma 
pašalinant kliūtis, kurios galėtų trukdyti 
naujų rinkos dalyvių prieigai;

e) užtikrinti, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos tinkamos paskatos trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti tinklo 
veiksmingumą ir rinkos integraciją;

e) užtikrinti, kad tinklo operatoriams ir 
naudotojams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti tinklo veiksmingumą ir 
rinkos integraciją;

f) užtikrinti efektyvų savo nacionalinių 
rinkų veikimą ir kartu su konkurencijos 
institucijomis skatinti veiksmingą 
konkurenciją.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje būtų galima paminėti (formuluotė iš Europos Vadovų Tarybos 
išvadų): „Reikia didinti konkurenciją ir energijos tiekimo patikimumą sudarant palankesnes 
sąlygas naujų jėgainių integravimui į elektros tinklą visose valstybėse narėse, visų pirma 
skatinant naujus rinkos dalyvius.“ 

Pakeitimas 362
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio pavadinimas ir įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijos politikos tikslai Bendrieji reguliavimo institucijos tikslai
Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad būtų pasiekti šie tikslai:

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija, laikydamasi 22c straipsnyje 
nustatytų savo įgaliojimų ir užduočių, 
prireikus glaudžiai konsultuodamasi su 
kitomis nacionalinėmis institucijomis ir 
nepažeisdama jų kompetencijos, imasi 
visų pagrįstų priemonių, kad būtų pasiekti 
šie tikslai:

Or. es

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo agentūros nėra tinkamos atlikti dalį siūlomų užduočių. Energetikos 
politiką nustato nacionalinės vyriausybės.

Pakeitimas 363
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad būtų pasiekti šie tikslai:

Jei kitos nacionalinės institucijos, visų 
pirma konkurencijos institucijos, neturi 
įgaliojimų atlikti šioje direktyvoje 
nurodytų užduočių, vykdydama šioje 
direktyvoje nurodytas reguliavimo 
užduotis, reguliavimo institucija imasi visų 
pagrįstų priemonių, kad būtų pasiekti šie 
tikslai:

Or. de
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Pakeitimas 364
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) glaudžiai bendradarbiaujant su agentūra, 
kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti 
konkurencingos, saugios ir aplinką 
tausojančios elektros energijos vidaus 
rinkos kūrimą Bendrijoje ir veiksmingą 
rinkos atvėrimą visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams;

a) glaudžiai bendradarbiaujant su agentūra, 
kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti 
konkurencingos, saugios ir aplinką 
tausojančios elektros energijos vidaus 
rinkos kūrimą Bendrijoje ir veiksmingą 
rinkos atvėrimą visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams, taip pat 
užtikrinti, kad elektros energijos tiekimo 
tinklų veikla būtų nukreipta į ilgalaikę 
perspektyvą ir šie tinklai būtų veiksmingi 
bei patikimi;

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos taip pat turėtų stengtis užtikrinti, kad elektros energijos tiekimo 
tinklų veikla būtų nukreipta į ilgalaikę perspektyvą ir šie tinklai būtų veiksmingi bei patikimi. 
Be to, būtina atskirti nacionalinių reguliavimo institucijų ir konkurencijos institucijų užduotis.

Pakeitimas 365
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) panaikinti prekybos elektros energija 
tarp valstybių narių apribojimus, įskaitant 
reikiamų tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų sukūrimą, kad būtų 
įmanoma patenkinti paklausą, padidinti 
nacionalinių rinkų integraciją ir sudaryti 

c) panaikinti bet kokius prekybos elektros 
energija tarp valstybių narių apribojimus, 
įskaitant reikiamų tarpvalstybinio elektros 
energijos perdavimo pajėgumų sukūrimą, 
kad būtų įmanoma patenkinti paklausą, 
padidinti nacionalinių rinkų integraciją ir 
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sąlygas neribojamam elektros energijos 
perdavimui Bendrijoje;

sudaryti sąlygas neribojamam elektros 
energijos perdavimui Bendrijoje;

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos taip pat turėtų stengtis užtikrinti, kad elektros energijos tiekimo 
tinklų veikla būtų nukreipta į ilgalaikę perspektyvą ir šie tinklai būtų veiksmingi bei patikimi. 
Be to, būtina atskirti nacionalinių reguliavimo institucijų ir konkurencijos institucijų užduotis.

Pakeitimas 366
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) panaikinti prekybos elektros energija 
tarp valstybių narių apribojimus, įskaitant 
reikiamų tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų sukūrimą, kad būtų 
įmanoma patenkinti paklausą, padidinti 
nacionalinių rinkų integraciją ir sudaryti 
sąlygas neribojamam elektros energijos 
perdavimui Bendrijoje;

c) panaikinti su reguliavimu susijusius 
prekybos elektros energija tarp valstybių 
narių apribojimus, įskaitant reikiamų 
tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų sukūrimą, kad būtų 
įmanoma patenkinti paklausą, padidinti 
nacionalinių rinkų integraciją ir sudaryti 
sąlygas neribojamam elektros energijos 
perdavimui Bendrijoje;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų stengtis panaikinti prekybos elektros energija 
visoje ES apribojimus, susijusius su reguliavimu. Nors institucijos gali turėti tam tikros 
įtakos, jos negali panaikinti kitų apribojimų (pvz., teisinių ar sutartinių).
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Pakeitimas 367
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir kurias 
naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje;

d) kuo rentabiliau užtikrinti, kad būtų 
sukurtos saugios, patikimos ir veiksmingos 
sistemos, kurias naudojant būtų skatinamas 
sistemos tinkamumas gaminti ir perduoti 
elektros energiją, sistemos moksliniai 
tyrimai ir naujovės, kad būtų patenkinta 
paklausa, technologijų, kurioms naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir kurias 
naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje;

Or. en

Pakeitimas 368
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
kurias naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 

d) skatinti kurti saugias, patikimas ir 
veiksmingas sistemas, energijos vartojimo 
efektyvumą ir sistemos tinkamumą
gaminti ir perduoti elektros energiją;
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metu ir ateityje;

Or. es

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo agentūros nėra tinkamos atlikti dalį siūlomų užduočių. Energetikos 
politiką nustato nacionalinės vyriausybės.

Pakeitimas 369
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir kurias 
naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje; 

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, 
atsižvelgiant į energijos vartojimo 
efektyvumą, sistemos tinkamumą gaminti 
ir perduoti elektros energiją, sistemos 
mokslinius tyrimus ir naujoves, kad būtų 
patenkinta paklausa, technologijų, kurioms 
naudojami atsinaujinantys energijos 
ištekliai ir kurias naudojant išmetami maži 
anglies dvideginio kiekiai, tobulinimą
dabartiniu metu ir ateityje; 

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turi atsižvelgti į energijos naudojimo efektyvumą, 
atsinaujinančius energijos išteklius ir technologijas, kurias taikant išmetama mažai anglies 
dioksido. Tačiau nereikia įrašyti atskiros užduoties skatinti minėtuosius dalykus, nes tai 
prieštarautų nacionalinių reguliavimo institucijų, atsakingų už reguliavimą ekonomikos ir 
konkurencijos srityse, vaidmeniui.
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Pakeitimas 370
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
kurias naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje;

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos 
atsižvelgiant į vartotojų poreikius
pritaikytos saugios, patikimos ir 
veiksmingos tinklų sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją ir tuo pat metu užtikrinamas 
energijos naudojimo efektyvumas, taip pat 
užtikrinamas ir labai, ir nedaug 
atsinaujinančių energijos išteklių bei 
paskirstytos gamybos integravimas į 
perdavimo ir paskirstymo tinklus;

Or. en

Pagrindimas

Nauja tinklų sistema turi būti kuriama vadovaujantis vartotojų interesais.

Pakeitimas 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas ir aktyvus labai bei 
nedaug atsinaujinančių energijos išteklių 
ir decentralizuotos energijos gamybos 
integravimas, sistemos tinkamumas 
gaminti ir perduoti elektros energiją, 
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atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
kurias naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje;

sistemos moksliniai tyrimai ir naujovės, 
kad būtų patenkinti minėtieji poreikiai;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucija turėtų būti skirta užtikrinti, kad nebūtų su tinklu susijusios 
diskriminacijos, o ne skatinti konkrečius tiekimo variantus ir taip bandyti daryti įtaką 
valstybių narių energetikos struktūrai.

Pakeitimas 372
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemos 
tinkamumas gaminti ir perduoti elektros 
energiją, sistemos moksliniai tyrimai ir 
naujovės, kad būtų patenkinta paklausa, 
technologijų, kurioms naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
kurias naudojant išmetami maži anglies 
dvideginio kiekiai, tobulinimas dabartiniu 
metu ir ateityje;

d) užtikrinti, kad į tinklą tikrai patektų 
energija, pagaminta naudojant 
atsinaujinančius šaltinius;

Or. nl

Pagrindimas

Praktikoje tvarios energijos gamintojams kartais labai sudėtinga prisijungti prie tinklų.
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Pakeitimas 373
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti efektyvų savo nacionalinių 
rinkų veikimą ir kartu su konkurencijos 
institucijomis skatinti veiksmingą 
konkurenciją.

f) užtikrinti vartotojams naudą, kurios 
duotų efektyvus savo nacionalinių rinkų 
veikimas, ir kartu su konkurencijos 
institucijomis skatinti veiksmingą 
konkurenciją.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingos konkurencijos skatinimas neturi būti savitikslis, tačiau tai darant turėtų būti 
siekiama užtikrinti vartotojų interesus, susijusius su didesniu pasirinkimu, mažesnėmis 
kainomis ir geresne paslaugų kokybe.

Pakeitimas 374
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„fa) derinti su svarbiausiais procesais 
rinkoje susijusius keitimosi duomenimis 
procesus regioniniu lygmeniu.“

Or. de

Pagrindimas

ES siekia sukurti tarpvalstybinės rinkos regionus. Todėl labai svarbu suderinti visus keitimosi 
duomenimis procesus. Liberalizuotoje rinkoje veiksmingas keitimasis duomenimis – tai 
esminė planavimo valdymo, kliringo, atsiskaitymo, tiekėjų keitimo ir daugybės kitų tikslų 
siekio sąlyga. Jei keitimosi duomenimis procesai nesuderinti, tai kliudo kurti tarpvalstybinės 
rinkos regionus.
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Pakeitimas 375
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„fa) užtikrinti efektyvų savo nacionalinių 
rinkų veikimą bei skatinti veiksmingą 
konkurenciją ir vartotojų apsaugą;“

Or. en

Pakeitimas 376
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22b straipsnio fb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„fb) prisidėti prie aukštų visuotinių ir 
viešųjų paslaugų teikimo elektros 
energijos sektoriuje standartų, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugos ir padėti 
užtikrinti A priede nustatytų vartotojų 
apsaugos priemonių veiksmingumą.“

Or. en

Pakeitimas 377
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo institucijos pareigos: 1. Reguliavimo institucijos pareigos turi 
būti vykdomos, kai būtina, išsamiai 
konsultuojantis su kitomis atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios ir Europos 
institucijomis, perdavimo tinklų 
operatoriais ir kitomis rinkos 
suinteresuotomis šalimis nepažeidžiant  
konkrečios jų kompetencijos:

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais nacionalinės reguliavimo institucijos konsultuojasi siekdamos kuo geriau 
vykdyti savo pareigas (pvz., išvengti prieštaravimų su kitomis institucijomis, užtikrinti 
techninį ir ekonominį nuspręstų taikyti priemonių įvykdomumą ir t. t.) 

Pakeitimas 378
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo institucijos pareigos: 1. Nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos
reguliavimo institucijos pareigos yra šios:

Or. de

Pagrindimas

Sukonkretinama nedėkingai parinkta formuluotė.
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Pakeitimas 379
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo institucijos pareigos: 1. Nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos
reguliavimo institucijos pareigos yra šios:

Or. de

Pakeitimas 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies –a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–a) savarankiškai ir remiantis skaidriais 
kriterijai nustatyti ir tvirtinti 
reguliuojamuosius tinko tarifus ir tinklo 
tarifų sudedamąsias dalis;

Or. en

Pagrindimas

Pareiga nustatyti reguliuojamuosius tinklo tarifus be kiršimosi iš išorės yra viena iš galių, 
kurios suteikiamos tikrai nepriklausomai agentūrai. Šis principas turi būti aiškiai išdėstytas 
direktyvoje kaip pirmas konkretus žingsnis tinkamai derinant nacionalines reguliavimo 
sistemas.
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Pakeitimas 381
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti, kad perdavimo ir paskirstymo 
sistemos operatoriai bei, jeigu reikia, 
atitinkami sistemos savininkai ir visos 
elektros energetikos įmonės laikytųsi šioje 
direktyvoje nustatytų įpareigojimų ir kitų 
atitinkamų Bendrijos įstatymų, įskaitant 
tuos, kurie taikomi tarpvalstybinio 
pobūdžio klausimams;

a) užtikrinti, kad perdavimo ir paskirstymo 
sistemos operatoriai bei, jeigu reikia, 
atitinkami sistemos savininkai ir visos 
elektros energetikos įmonės laikytųsi šioje 
direktyvoje nustatytų įpareigojimų ir kitų 
atitinkamų Bendrijos įstatymų, įskaitant 
tuos, kurie taikomi tarpvalstybinio 
pobūdžio klausimams ir veiklos rūšių 
atskyrimui;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti formuluotę, kad būtų pabrėžta reguliavimo institucijų pareiga atskirti 
veiklos rūšis, nes tai yra pagrindinis trečiojo paketo klausimas.

Pakeitimas 382
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti, kad perdavimo ir paskirstymo 
sistemos operatoriai bei, jeigu reikia, 
atitinkami sistemos savininkai ir visos 
elektros energetikos įmonės laikytųsi šioje 
direktyvoje nustatytų įpareigojimų ir kitų 
atitinkamų Bendrijos įstatymų, įskaitant 
tuos, kurie taikomi tarpvalstybinio 
pobūdžio klausimams;

a) užtikrinti, kad perdavimo ir paskirstymo 
sistemos operatoriai bei, jeigu reikia, 
atitinkami sistemos savininkai ir visos 
elektros energetikos įmonės laikytųsi šioje 
direktyvoje nustatytų įpareigojimų ir kitų 
atitinkamų Bendrijos įstatymų, įskaitant 
tuos, kurie taikomi tarpvalstybinio 
pobūdžio klausimams ir veiklos rūšių 
atskyrimui;
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti formuluotę, kad būtų pabrėžta reguliavimo institucijų pareiga atskirti 
veiklos rūšis, nes tai yra pagrindinis trečiojo paketo klausimas.  Išsamus šios pareigos 
pateikimas, susietas su tikimybe, kad agentūra šį aspektą peržiūrės ir pateiks oficialią 
nuomonę Komisijai arba atskirai nacionalinei reguliavimo institucijai, padės užtikrinti jos 
vykdymą.

Pakeitimas 383
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarpvalstybiniais klausimais 
bendradarbiauti su atitinkamų valstybių 
narių reguliavimo institucija ar 
institucijomis;

b) tarpvalstybiniais klausimais 
bendradarbiauti su atitinkamų valstybių 
narių reguliavimo institucija ar 
institucijomis, įskaitant užtikrinti, kad tarp 
perdavimo infrastruktūros objektų būtų 
pakankamas sujungimo pajėgumas, 
būtinas veiksmingam bendram rinkos 
vertinimui ir tiekimo kriterijų saugumui 
nediskriminuojant tiekimo įmonių 
įvairiose valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama aiškesnė formuluotė siekiant pabrėžti tokio bendradarbiavimo tikslą ir tai, kad 
sprendimai dėl investicijų ir infrastruktūros naudojimo turi būti priimami atsižvelgiant į 
nacionalinius vartotojus ir tuos kurie naudoja tarpusavyje sujungtas sistemas.
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Pakeitimas 384
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikytis agentūros ir Komisijos 
sprendimų bei juos įgyvendinti;

c) laikytis visų atitinkamų teisiškai 
privalomų agentūros ir Komisijos 
sprendimų bei juos įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 385
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) laikytis agentūros ir Komisijos 
sprendimų bei juos įgyvendinti;

c) laikytis visų atitinkamų teisiškai 
privalomų agentūros ir Komisijos 
sprendimų bei juos įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 386
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti, kad perdavimo, paskirstymo ir 
tiekimo veiklos nebūtų subsidijuojamos 

e) stebėti, ar pagal šią direktyvą ir kitus 
atitinkamus Bendrijos teisės aktus 
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kryžmiškai; laikomasi veiklos rūšių atskyrimo 
reikalavimų ir užtikrinti, kad perdavimo, 
paskirstymo ir tiekimo veiklos nebūtų 
subsidijuojamos kryžmiškai;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti formuluotę, kad būtų pabrėžta reguliavimo institucijų pareiga atskirti 
veiklos rūšis, nes tai yra pagrindinis trečiojo paketo klausimas.

Pakeitimas 387
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) užtikrinti, kad perdavimo, paskirstymo ir 
tiekimo veikla nebūtų subsidijuojama 
kryžminiu būdu;

e) stebėti, ar pagal šią direktyvą ir kitus 
atitinkamus Bendrijos teisės aktus 
laikomasi veiklos rūšių atskyrimo 
reikalavimų ir užtikrinti, kad perdavimo, 
paskirstymo ir tiekimo veiklos nebūtų 
subsidijuojamos kryžmiškai;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti formuluotę, kad būtų pabrėžta reguliavimo institucijų pareiga atskirti 
veiklos rūšis, nes tai yra pagrindinis trečiojo paketo klausimas.  Išsamus šios pareigos 
pateikimas, susietas su tikimybe, kad agentūra šį aspektą peržiūrės ir pateiks oficialią 
nuomonę Komisijai arba atskirai nacionalinei reguliavimo institucijai, padės užtikrinti jos 
vykdymą.
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Pakeitimas 388
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) persvarstyti ir metinėje ataskaitoje 
įvertinti perdavimo sistemos operatorių 
investavimo planus atsižvelgiant į tai, ar tie 
planai atitinka visos Europos 10 metų 
elektros tinklo plėtros planą, nurodytą 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnio 1 dalyje;

f) persvarstyti ir metinėje ataskaitoje 
įvertinti perdavimo sistemos operatorių 
investavimo planus atsižvelgiant į tai, ar tie 
planai atitinka visos Europos 10 metų 
elektros tinklo plėtros planą, nurodytą 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnio 1 dalyje; 10 metų investavimo 
plane raginama skatinti investicijas ir 
užtikrinama, kad paslaugoms teikti 
užtektų darbuotojų ir jų kvalifikacija būtų 
pakankama; jei bus nesilaikoma 10 metų 
investavimo plano, pagal agentūros 
nustatytas gaires taikomos atitinkamos 
sankcijos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama išvengti vartotojų, kurie gyvena izoliuotose vietovėse, diskriminacijos.

Pakeitimas 389
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) persvarstyti ir metinėje ataskaitoje 
įvertinti perdavimo sistemos operatorių 
investavimo planus atsižvelgiant į tai, ar tie 
planai atitinka visos Europos 10 metų 
elektros tinklo plėtros planą, nurodytą 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 

f) stebėti ir metinėje ataskaitoje įvertinti 
perdavimo sistemos operatorių investavimo 
planus atsižvelgiant į tai, ar tie planai 
atitinka visos Europos 10 metų elektros 
tinklo plėtros planą, nurodytą Reglamento 
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straipsnio 1 dalyje; (EB) Nr. 1228/2003 2c straipsnio 1 dalyje; 

Or. en

Pakeitimas 390
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) patvirtinti metinius perdavimo 
sistemos operatorių investavimo planus;

Or. fr

Pagrindimas

Kad ir koks metodas būtų naudojamas siekiant užtikrinti veiksmingesnį perdavimo sistemų 
operatorių atskyrimą, perdavimo sistemos operatoriaus akcininkai visada susidurs su interesų 
konfliktu, susijusiu su investavimo programos mastu ir jiems skirto atlygio dydžiu.

Dėl tos priežasties nacionalinė reguliavimo institucija turėtų patvirtinti metinius perdavimo 
sistemos operatorių investavimo planus ir išvengti interesų konflikto, kylančio dėl akcininkų ir 
kenkiančio tinklo saugumui.

Pakeitimas 391
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) stebėti investavimą į pažangaus tinklo 
technologijas pagal aiškų dešimties metų 
plėtros planą;

Or. en
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Pakeitimas 392
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) patvirtinti metinius perdavimo 
sistemos operatorių investavimo planus;

Or. fr

Pagrindimas

Kad ir koks metodas būtų naudojamas siekiant užtikrinti veiksmingesnį perdavimo sistemų 
operatorių atskyrimą, perdavimo sistemos operatoriaus akcininkai visada susidurs su interesų 
konfliktu, susijusiu su investavimo programos mastu ir jiems skirto pelno dydžiu ir 
dividendais. Dėl tos priežasties nacionalinė reguliavimo institucija turėtų patvirtinti metinius 
perdavimo sistemos operatorių investavimo planus ir išvengti interesų konflikto, kylančio dėl 
akcininkų ir kenkiančio tinklo saugumui.

Pakeitimas 393
Nicole Fontaine

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) patvirtinti metinius perdavimo 
sistemos operatorių investavimo planus;

Or. fr

Pagrindimas

Kad ir koks metodas būtų naudojamas siekiant užtikrinti veiksmingesnį perdavimo sistemų 
operatorių atskyrimą, perdavimo sistemos operatoriaus akcininkai visada susidurs su interesų 
konfliktu, susijusiu su investavimo programos mastu ir jiems skirto pelno dydžiu ir 
dividendais. Dėl tos priežasties nacionalinė reguliavimo institucija turėtų patvirtinti metinius 
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perdavimo sistemos operatorių investavimo planus ir išvengti interesų konflikto, kylančio dėl 
akcininkų ir kenkiančio tinklo saugumui.

Pakeitimas 394
Nicole Fontaine

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stebėti tinklo saugumą bei patikimumą 
ir peržiūrėti tinklo saugumo ir 
patikimumo taisykles;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Niekaip negalima pagrįsti, kodėl nacionalinėms reguliavimo agentūroms turėtų tekti 
nuolatinė ir privaloma atsakomybė už saugumo reikalus, ir todėl ši nuostata, vadovaujantis 
subsidiarumo principu, turi būti išbraukta. Elektros perdavimo tinklo saugumas yra ypač 
svarbus kasdieniam šalies gyvenimui. Kai kuriose valstybėse narėse ši atsakomybė priklauso 
valstybės valdžios institucijai pagal teises ir pareigas ir už saugumą atsako vyriausybė, o ne 
nepriklausoma institucija.

Pakeitimas 395
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stebėti tinklo saugumą bei patikimumą 
ir peržiūrėti tinklo saugumo ir 
patikimumo taisykles;

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Elektros perdavimo tinklo saugumas yra ypač svarbus kasdieniam šalies gyvenimui. Kai 
kuriose valstybėse narėse ši atsakomybė priklauso valstybės valdžios institucijai pagal teises 
ir pareigas ir už saugumą atsako vyriausybė, o ne nepriklausoma institucija.Minėtosios 
taisyklės nėra susijusios su konkurencija ar prisijungimu prie tinklo, todėl buvo įsteigtos 
nacionalinės reguliavimo institucijos, ir tai yra pagrindinė jų kompetencijos sritis.

Pakeitimas 396
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stebėti tinklo saugumą bei patikimumą 
ir peržiūrėti tinklo saugumo ir patikimumo 
taisykles;

g) stebėti, ar laikomasi tinklo saugumo ir 
patikimumo taisyklių, bei stebėti tinklo 
paslaugų kokybei taikomus standartus ir 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stebėti tinklo saugumą bei patikimumą ir 
peržiūrėti tinklo saugumo ir patikimumo 
taisykles;

g) stebėti tinklo saugumą bei patikimumą, 
nustatyti arba patvirtinti paslaugų teikimo 
ir elektros energijos tiekimo kokybės 
normas ir reikalavimus, patikrinti, kokia 
paslaugų kokybė pasiekta, ir peržiūrėti 
tiekimo tinklo saugumo ir patikimumo 
taisykles;

Or. en
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Pagrindimas

Kai kurioms nacionalinėms reguliavimo institucijoms jau tenka pareiga stebėti elektros 
energijos rinkos veikimą, atsižvelgiant ir į tiekimo ir vartotojams teikiamų paslaugų kokybę; 
vartotojai tada gaus tikros naudos dėl nuoseklesnio ir skaidresnio reguliavimo.

Pakeitimas 398
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stebėti tinklo saugumą bei patikimumą ir 
peržiūrėti tinklo saugumo ir patikimumo 
taisykles;

g) stebėti tinklo saugumą bei patikimumą, 
nustatyti arba patvirtinti paslaugų teikimo 
ir elektros energijos tiekimo kokybės 
normas ir reikalavimus, patikrinti, kokia 
paslaugų kokybė pasiekta, ir peržiūrėti 
tiekimo tinklo saugumo ir patikimumo 
taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurioms nacionalinėms reguliavimo institucijoms jau tenka pareiga stebėti elektros 
energijos rinkos veikimą, atsižvelgiant ir į tiekimo ir vartotojams teikiamų paslaugų kokybę; 
vartotojai tada gaus tikros naudos dėl nuoseklesnio ir skaidresnio reguliavimo.

Pakeitimas 399
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stebėti tinklo saugumą bei patikimumą 
ir peržiūrėti tinklo saugumo ir patikimumo 
taisykles; 

g) stebėti, ar laikomasi tinklo saugumo ir 
patikimumo taisyklių, bei stebėti tinklo 
paslaugų kokybei taikomus standartus ir 
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reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 400
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) stebėti veiklos skaidrumo lygį ir 
užtikrinti, kad elektros energetikos įmonės
laikytųsi skaidrumo įsipareigojimų;

h) stebėti veiklos skaidrumo lygį ir 
užtikrinti, kad tinklo operatoriai laikytųsi 
tinklui taikomų skaidrumo įsipareigojimų;

Or. de

Pagrindimas

Sukonkretinama nedėkingai parinkta formuluotė.

Pakeitimas 401
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) stebėti veiklos skaidrumo lygį ir 
užtikrinti, kad elektros energetikos įmonės
laikytųsi skaidrumo įsipareigojimų;

h) stebėti veiklos skaidrumo lygį ir 
užtikrinti, kad tinklo operatoriai laikytųsi 
atitinkamų tinklo skaidrumo 
įsipareigojimų;

Or. de
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Pakeitimas 402
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) skatinti rengti Europos nutraukiamo 
tiekimo sutartis ir nustatyti standartinį 
finansinės kompensacijos už nesunaudotą 
elektros energiją dydį, taikytiną kiekvienai 
atitinkamai vartotojų klasei, remiantis 
skaidria indeksavimo sistema, pagal kurią 
šis dydis būtų apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į energijos kainas rinkoje, 
CO2 kainą, sutaupytas investicijas į 
elektros gamybos pajėgumų didinimą ir 
patarėjų specialistų grupės, sudarytos iš 
elektros energijos įmonių atstovų, 
rekomendacijas;

Or. en

Pagrindimas

Europos nutraukiamo tiekimo sutartyje, kuri nurodyta Direktyvoje 2003/54/EB, prioritetas 
teikiamas energijos suvartojimo mažinimui laikantis energijos efektyvumo skatinimo tikslų.

Pagal Europos nutraukiamo tiekimo sutartį elektros energijos vartotojas, gavęs prašymą iš 
savo vadovo ar reguliavimo institucijos, stebinčių pusiausvyrą, gali laikinai nutraukti elektros 
energijos vartojimą ir todėl sustabdyti veiklą, kol elektros energijos pasiūla ir paklausa 
pasieks pusiausvyrą pusiausvyros zonoje ir (arba) tinkle.

Pakeitimas 403
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti rinkos atvėrimo ir 
konkurencijos didmeniniu bei 
mažmeniniu lygmeniu mastą, įskaitant 
elektros energijos mainus, buitiniams 
vartotojams taikomas kainas, tiekėją 
pakeitusių vartotojų procentas, nuo 
elektros tinklo atjungtų vartotojų 
procentas, nustatytos formos buitinių 
vartotojų skundus, ir bet kokį 
konkurencijos iškraipymą ar apribojimą 
bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis, taip pat teikti atitinkamoms 
konkurencijos institucijoms visą aktualią 
informaciją ir pranešti joms apie visus 
atitinkamus atvejus;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 404
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti rinkos atvėrimo ir 
konkurencijos didmeniniu bei 
mažmeniniu lygmeniu mastą, įskaitant 
elektros energijos mainus, buitiniams 
vartotojams taikomas kainas, tiekėją 
pakeitusių vartotojų procentas, nuo 
elektros tinklo atjungtų vartotojų 
procentas, nustatytos formos buitinių 
vartotojų skundus, ir bet kokį 
konkurencijos iškraipymą ar apribojimą 
bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis, taip pat teikti atitinkamoms 
konkurencijos institucijoms visą aktualią 

Išbraukta.
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informaciją ir pranešti joms apie visus 
atitinkamus atvejus;

Or. de

Pagrindimas

Sukonkretinama nedėkingai parinkta formuluotė.

Pakeitimas 405
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti rinkos atvėrimo ir 
konkurencijos didmeniniu bei mažmeniniu 
lygmeniu mastą, įskaitant elektros 
energijos mainus, buitiniams vartotojams 
taikomas kainas, tiekėją pakeitusių 
vartotojų procentas, nuo elektros tinklo 
atjungtų vartotojų procentas, nustatytos 
formos buitinių vartotojų skundus, ir bet 
kokį konkurencijos iškraipymą ar 
apribojimą bendradarbiaujant su 
konkurencijos institucijomis, taip pat teikti 
atitinkamoms konkurencijos institucijoms 
visą aktualią informaciją ir pranešti joms 
apie visus atitinkamus atvejus;

i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti rinkos atvėrimo ir 
konkurencijos didmeniniu bei mažmeniniu 
lygmeniu mastą, įskaitant elektros 
energijos mainus, buitiniams vartotojams 
taikomas kainas, tiekėją pakeitusių 
vartotojų procentas, nuo elektros tinklo 
atjungtų vartotojų procentas, buitinių 
vartotojų skundus, ir bet kokį 
konkurencijos iškraipymą ar apribojimą, 
taip pat teikti atitinkamoms konkurencijos 
institucijoms visą aktualią informaciją ir 
pranešti joms apie visus atitinkamus 
atvejus;

Or. en

Pakeitimas 406
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) stebėti, per kiek laiko perdavimo ir 
paskirstymo įmonės sujungia vamzdynus ir
atlieka remonto darbus;

j) stebėti, per kiek laiko perdavimo ir 
paskirstymo įmonės sujungia vamzdynus ir 
atlieka remonto darbus, ir remiantis 
agentūros nustatytomis gairėmis taikyti 
sankcijas, jeigu šie darbai vėluoja be 
pateisinamos priežasties;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti numatytos veiksmingos, tinkamos ir atgrasančios sankcijos, kurios būtų taikomos 
elektros energetikos įmonėms už šioje direktyvoje numatytų pareigų nesilaikymą.

Pakeitimas 407
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 22b straipsnį.
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Pakeitimas 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingą;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Komisija siekia suteikti reguliavimo institucijoms viešųjų paslaugų srityje teisę, kuri 
nepriklauso teisėtai reguliavimo institucijų kompetencijos sričiai.

Pakeitimas 409
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingą;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

22c straipsnio 1 dalies k punktas įtrauktas į 22b straipsnyje išdėstytus bendrus tikslus.

Pakeitimas 410
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių veiksmingą;

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą ir vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 411
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingą;

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
stebėti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus ir pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą; 
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Or. en

Pagrindimas

Kai kurias užduotis pirmiausia turėtų vykdyti vyriausybės, nes tos užduotys labiau susijusios 
su socialinėmis priemonėmis nei su mažmeninės rinkos reguliavimu. Reguliavimo institucijos 
nėra pajėgios nustatyti socialinės politikos. Bet kokiu atveju turėtų būti nustatytos 
reguliavimo institucijų galios siekiant tinkamai vykdyti A priedo nuostatas. Be to, turėtų būti 
aišku, kad už A priedo dėl vartotojų apsaugos įgyvendinimą atsako reglamentavimo 
institucijos.

Pakeitimas 412
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingą;

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
stebėti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus ir pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą;

Or. en

Pagrindimas

Socialinės politikos priemonės, kaip antai nustatyti aukštus visuotinių ir viešųjų paslaugų, į 
kurias neįeina mažmeninės rinkos reguliavimas, standartus yra pirmiausia vyriausybių 
atsakomybė. Vis dėlto nacionalinės reguliavimo agentūros turi stebėti šiuos standartus, kad 
būtų užtikrintas atitinkamas elektros energijos vartotojų apsaugos lygis.
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Pakeitimas 413
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingą;

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
stebėti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus ir pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą;

Or. de

Pagrindimas

Kai kurias užduotis pirmiausia vykdo nacionalinės vyriausybės, nes tos užduotys labiau 
susijusios su socialinėmis priemonėmis nei su mažmeninės rinkos reguliavimu. Reguliavimo 
institucijos nėra pajėgios nustatyti socialinės politikos priemones.

Pakeitimas 414
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių veiksmingą;

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
institucijų kompetencijos užtikrinti aukštus 
visuotinių ir viešųjų paslaugų teikimo 
elektros energijos sektoriuje standartus, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nustatytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingą;

Or. de
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Pakeitimas 415
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus visuotinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo elektros energijos 
sektoriuje standartus, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nustatytų 
vartotojų apsaugos priemonių veiksmingą;

k) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
institucijų kompetencijos užtikrinti aukštus 
visuotinių ir viešųjų paslaugų teikimo 
elektros energijos sektoriuje standartus, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nustatytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingą;

Or. de

Pagrindimas

Sukonkretinama nedėkingai parinkta formuluotė.

Pakeitimas 416
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies ka punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) užtikrinti visišką vartotojų apsaugos 
priemonių, nustatytų A priede, 
veiksmingumą.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurias užduotis pirmiausia vykdo nacionalinės vyriausybės, nes tos užduotys labiau 
susijusios su socialinėmis priemonėmis nei su mažmeninės rinkos reguliavimu. Reguliavimo 
institucijos nėra pajėgios nustatyti socialinės politikos priemones.
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Pakeitimas 417
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies ka punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) užtikrinti garantuotą prieigą prie 
atsinaujinančios energijos šaltinių tinklo;

Or. nl

Pagrindimas

Praktikoje tvarios energijos gamintojams kartais labai sudėtinga prisijungti prie tinklų.

Pakeitimas 418
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies ka punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) užtikrinti visišką vartotojų apsaugos 
priemonių, nustatytų A priede, 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurias užduotis pirmiausia turėtų vykdyti vyriausybės, nes tos užduotys labiau susijusios 
su socialinėmis priemonėmis nei su mažmeninės rinkos reguliavimu. Reguliavimo institucijos 
nėra pajėgios nustatyti socialinės politikos. Bet kokiu atveju turėtų būti nustatytos 
reguliavimo institucijų galios siekiant tinkamai vykdyti A priedo nuostatas. Be to, turėtų būti 
aišku, kad už A priedo dėl vartotojų apsaugos įgyvendinimą atsako reglamentavimo 
institucijos.
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Pakeitimas 419
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies ka punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) užtikrinti visišką vartotojų apsaugos 
priemonių, nustatytų A priede, 
veiksmingumą ir vykdymą.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų apsaugos priemonės, nustatytos A priede, turi būti veiksmingai vykdomos 
nacionalinių reguliavimo institucijų.

Pakeitimas 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) bent kartą per metus paskelbti 
rekomendacijas apie tai, ar tiekimo tarifai 
atitinka 3 straipsnio nuostatas;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši prerogatyva nepriklauso teisėtai reguliavimo institucijų kompetencijos sričiai.
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Pakeitimas 421
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas 
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) bent kartą per metus paskelbti 
rekomendacijas apie tai, ar tiekimo tarifai 
atitinka 3 straipsnio nuostatas;

l) bent kartą per metus paskelbti 
rekomendacijas apie tai, ar tiekimo tarifai 
atitinka 3 straipsnio nuostatas; šiose 
rekomendacijose deramas dėmesys 
skiriamas reguliuojamų kainų 
(didmeninių ir galutiniams vartotojams 
taikomų kainų) poveikiui rinkos veikimui;

Or. en

Pagrindimas

Gerokai žemiau rinkos kainos nustatytos reguliuojamosios kainos gali trukdyti konkurencijai 
ir neigiamai veikti tiekimo saugumą, todėl reguliavimo institucijos rekomendacijose šioms 
kainoms turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Pakeitimas 422
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) užtikrinti prieigą prie duomenų apie 
vartotojų sunaudojamą energiją, suderintos 
tų duomenų formos taikymą ir prieigą prie 
duomenų pagal A priedo h punktą;

m) užtikrinti prieigą prie duomenų apie 
vartotojų sunaudojamą energiją, tų 
duomenų teikimą nacionaliniu lygmeniu 
suderinta forma fakultatyvaus naudojimo 
tikslais ir prieigą prie duomenų pagal A 
priedo h punktą;

Or. en
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Pakeitimas 423
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) užtikrinti prieigą prie duomenų apie 
vartotojų sunaudojamą energiją, 
suderintos tų duomenų formos taikymą ir 
prieigą prie duomenų pagal A priedo h 
punktą;

m) užtikrinti prieigą prie duomenų apie 
vartotojų sunaudojamą energiją, tų 
duomenų teikimą nacionaliniu lygmeniu 
suderinta forma fakultatyvaus naudojimo 
tikslais ir prieigą prie duomenų pagal A 
priedo h punktą;

Or. en

Pakeitimas 424
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) užtikrinti prieigą prie duomenų apie 
vartotojų sunaudojamą energiją, suderintos 
tų duomenų formos taikymą ir prieigą prie 
duomenų pagal A priedo h punktą;

m) nustatyti standartizuotas galutinio 
vartotojo ir tiekėjo arba paskirstytojo, 
arba skaitiklių sistemos operatoriaus 
santykių procedūras, kurios apimtų bent 
jau prieigos prie duomenų apie vartotojų 
sunaudojamą energiją, suderintos tų 
duomenų formos naudojimo ir prieigos
prie duomenų pagal A priedo h punktą 
klausimus;

Or. en

Pagrindimas

Suteikti prieigą prie aktualių duomenų apie sunaudojim1 yra vartotojams būtina tam, kad jie 
galėtų pagerinti energijos vartojimo efektyvumą arba tiesiogiai palyginti tiekėjus. Kadangi 
reguliavimo institucijos konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis ir yra atsakingos už 
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mažmeninių energetikos rinkų stebėseną, jos būtų tinkamiausios institucijos paskirstymo 
sistemos operatorių, tiekėjų ir vartotojų santykiams (įskaitant taisykles, atsakomybę, 
sutartinius susitarimus, keitimosi duomenimis sutartis, kokybės užtikrinimą) klausimams 
spręsti.

Pakeitimas 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) stebėti investavimą į elektros energijos 
gamybos pajėgumus, t. y. ar investicijomis 
užtikrinamas tiekimo patikimumas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši prerogatyva nepriklauso teisėtos reguliavimo institucijų kompetencijos sričiai.

Pakeitimas 426
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) stebėti investavimą į elektros energijos 
gamybos pajėgumus, t. y. ar investicijomis 
užtikrinamas tiekimo patikimumas.

o) stebėti investavimą į elektros energijos 
gamybos pajėgumus, t. y. ar investicijomis 
užtikrinamas tiekimo patikimumas, ir 
pirmenybę teikti investicijoms, 
susijusioms su mažomis ir nepelningomis 
rinkomis, pvz., izoliuotų regionų.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama išvengti vartotojų, kurie gyvena izoliuotose vietovėse (kalnų ir salų regionuose), 
diskriminacijos.

Pakeitimas 427
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) naudotis veto teise, kai priimami 
sprendimai paskirti arba atleisti už 
perdavimo sistemos operatoriaus bendrąjį 
valdymą atsakingus asmenis;

Or. fr

Pagrindimas

Reguliavimo institucijoms suteikus veto teisę skiriant ir atleidžiant perdavimo sistemos 
operatoriaus direkciją, direktyva padėtų užtikrinti, kad į atsakingų už perdavimo sistemos 
valdymą asmenų profesinius interesus būtų deramai atsižvelgiama ir kad jie atitinkamai 
turėtų galimybę eiti savo pareigas visiškai nepriklausomai. 

Pakeitimas 428
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) nustatyti arba tvirtinti paslaugų 
kokybės standartus, stebėti jų taikymą ir 
skirti nuobaudas už jų nesilaikymą.

Or. en
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Pagrindimas

Paslaugų kokybė – tai vienas iš dviejų dalykų (antrasis būtų kaina), kurie privalo būti 
reguliuojami, nes jei kokybė nebus reguliuojama, ji gali suprastėti. Reguliavimo institucija 
turėtų turėti teisę nustatyti arba tvirtinti kokybės standartus, stebėti jų taikymą ir skirti 
nuobaudas už jų nesilaikymą.

Pakeitimas 429
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) stebėti, kaip įgyvendinamos 24 
straipsnyje nurodytos apsaugos 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnio 3 dalies f punkto pakeitimas.

Pakeitimas 430
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) naudotis veto teise, kai priimami 
sprendimai paskirti arba atleisti 
perdavimo sistemos operatoriaus valdybos 
pirmininką arba generalinį direktorių;

Or. fr
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Pagrindimas

Reguliavimo institucijoms suteikus veto teisę skiriant ir atleidžiant perdavimo sistemos 
operatoriaus valdybos pirmininką arba generalinį direktorių, direktyva padėtų užtikrinti, kad 
į atsakingų už perdavimo sistemos valdymą asmenų profesinius interesus būtų deramai 
atsižvelgiama ir kad jie atitinkamai turėtų galimybę eiti savo pareigas visiškai 
nepriklausomai.

Pakeitimas 431
Nicole Fontaine

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) naudotis veto teise, kai priimami 
sprendimai paskirti arba atleisti 
perdavimo sistemos operatoriaus valdybos 
pirmininką arba generalinį direktorių;

Or. fr

Pagrindimas

Reguliavimo institucijoms veto teisės skiriant ir atleidžiant perdavimo sistemos operatoriaus 
valdybos pirmininką arba generalinį direktorių suteikimas būtų galimybė užtikrinti, kad į 
atsakingų už perdavimo sistemos valdymą asmenų profesinius interesus būtų deramai 
atsižvelgiama ir kad jie atitinkamai turėtų galimybę eiti savo pareigas visiškai 
nepriklausomai.

Pakeitimas 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) užtikrinti, kad perdavimo sistemos ir 
paskirstymo sistemos operatorių 
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personalui būtų tinkamai atlyginama už 
sunaudojamos energijos kiekio 
sumažinimą ir nebūtų netinkamų paskatų, 
kai atlyginama už energijos pardavimo 
apimties didinimą.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemos ir paskirstymo sistemos operatoriai turėtų prisidėti siekiant kiekvienos 
valstybės narės tikslų, susijusių su energijos vartojimo efektyvumu. Ydingas paskatas didinti 
sunaudojamos energijos kiekį turėtų pakeisti atlygis už veiksmus, skirtus ES tikslams, pvz., 
energijos vartojimo efektyvumas ar išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas, pasiekti.

Pakeitimas 433
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) derinti su svarbiausiais procesais 
rinkoje susijusius keitimosi duomenimis 
procesus regioniniu lygmeniu.

Or. de

Pagrindimas

ES siekia sukurti tarpvalstybinius rinkos regionus. Todėl labai svarbu suderinti visus 
keitimosi duomenimis procesus. Liberalizuotoje rinkoje veiksmingas keitimasis duomenimis –
tai esminė planavimo valdymo, kliringo, atsiskaitymo, tiekėjų keitimo ir daugybės kitų tikslų 
siekio sąlyga. Jei keitimosi duomenimis procesai nederinami, tai kliudo kurti tarpvalstybinius 
rinkos regionus.
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Pakeitimas 434
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) stebėti, kaip įgyvendinamos 24 
straipsnyje nurodytos apsaugos 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

1 dalies oa punktas – tai pakeistas ankstesnis 3 dalies f punktas.

Pakeitimas 435
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies ob punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ob) tikrinti perdavimo sistemos 
operatoriaus techninės priežiūros politiką.

Or. fr

Pagrindimas

Paskutinių nutrūkusio energijos tiekimo atvejų tyrimai rodo, kad perdavimo sistemos 
operatoriaus techninės priežiūros politika yra labai svarbi tiekimo saugumui. Siekiant 
užtikrinti techninės priežiūros politikos neutralumą visiems vartotojams ir tiekimo saugumą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti galimybę tikrinti šią politiką. 
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Pakeitimas 436
Nicole Fontaine

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies ob punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ob) tikrinti perdavimo sistemos 
operatoriaus techninės priežiūros politiką.

Or. fr

Pagrindimas

Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus techninės priežiūros politika yra labai 
svarbi tiekimo saugumui. Tačiau sudarant techninės priežiūros programas ji gali būti 
naudojama diskriminavimo tikslais. Siekiant užtikrinti techninės priežiūros politikos 
neutralumą visiems tinklo vartotojams ir tiekimo saugumą, nacionalinių reguliavimo 
institucijų kompetencijos sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų ir šią politiką. 

Pakeitimas 437
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oc punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oc) perduoti Komisijai visą jos prašomą 
informaciją, kad ji, remdamasi savo 
skelbiama metodika, galėtų periodiškai 
Europos mastu palyginti perdavimo 
sistemų operatorių ekonominę veiklą 
pagal teikiamų paslaugų kokybę.

Or. fr

Pagrindimas

Siekdamos padėti nustatyti prioritetines priemones, skirtas perdavimo sistemų operatorių 
veiklai pagerinti, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų Komisijai perduoti visą jos 
prašomą informaciją, kad būtų galima periodiškai Europos mastu palyginti perdavimo 
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sistemų operatorių ekonominę veiklą pagal teikiamų paslaugų kokybę. 

Pakeitimas 438
Nicole Fontaine

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies oc punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oc) skelbti už atitikties programos 
įgyvendinimo priežiūrą atsakingo 
pareigūno ataskaitos įvertinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal nuostatas dėl veiksmingo ir našaus atskyrimo už atitikties programos įgyvendinimo 
priežiūrą atsakingas pareigūnas turi nacionalinei reguliavimo institucijai pateikti ataskaitą, 
kurioje aptariamas perdavimo sistemų operatorių priimtų priemonių tinkamumas ir 
vykdymas, siekiant užtikrinti, kad visiems tinklo naudotojams paslaugos būtų teikiamos 
skaidriai ir niekas nebūtų diskriminuojamas. Nacionalinė reguliavimo institucija turėtų 
skelbti šių priemonių tinkamumo ir vykdymo ataskaitą, kad būtų galima užtikrinti didesnį šių 
priemonių skaidrumą ir jas geriau įvertinti. 

Pakeitimas 439
Nicole Fontaine

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1 dalies od punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

od) perduoti Komisijai visą jos prašomą 
informaciją, kad ji, remdamasi savo 
skelbiama metodika, galėtų periodiškai 
Europos mastu palyginti perdavimo 
sistemų operatorių ekonominę veiklą 
pagal teikiamų paslaugų kokybę.
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Or. fr

Pagrindimas

Siekdamos padėti nustatyti prioritetines priemones, skirtas perdavimo sistemų operatorių 
veiklai pagerinti, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų Komisijai perduoti visą jos 
prašomą informaciją, kad būtų galima periodiškai Europos mastu palyginti perdavimo 
sistemų operatorių ekonominę veiklą pagal jų teikiamų paslaugų kokybę. Už šį klausimą 
galėtų būti atsakinga Europos energijos tiekimo stebėjimo tarnyba.

Pakeitimas 440
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje minėtas stebėsenos pareigas 
gali vykdyti kita valdžios institucija, o ne 
reguliavimo institucija, jei valstybė narė 
taip numato. Tokiu atveju turi būti 
nedelsiant sudaryta galimybė reguliavimo 
institucijai naudotis atlikus tokią 
stebėseną gauta informacija.
Reguliavimo institucija, vykdydama 
1 dalyje minėtas pareigas, atitinkamai 
konsultuojasi su perdavimo sistemos 
operatoriais ir glaudžiai bendradarbiauja 
su kitomis atitinkamomis nacionalinėmis 
valdžios institucijomis, išsaugodama jų 
nepriklausomumą, nepažeisdama jų 
konkrečių kompetencijų ir laikydamasi 
geresnio reglamentavimo principų.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas iš antraštės perkeltas į 1a dalį.
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Pakeitimas 441
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje minėtas stebėsenos pareigas 
gali vykdyti kita valdžios institucija, o ne 
reguliavimo institucija, jei valstybė narė 
taip numato. Tokiu atveju turi būti 
nedelsiant sudaryta galimybė reguliavimo 
institucijai naudotis atlikus tokią 
stebėseną gauta informacija. 
Reguliavimo institucija, vykdydama 
1 dalyje minėtas pareigas, atitinkamai 
konsultuojasi su perdavimo sistemos 
operatoriais ir glaudžiai bendradarbiauja 
su kitomis atitinkamomis nacionalinėmis 
valdžios institucijomis, išsaugodama jų 
nepriklausomumą, nepažeisdama jų 
konkrečių kompetencijų ir laikydamasi 
geresnio reglamentavimo principų.

Or. en

Pagrindimas

1a dalies tekstas perkeltas iš antraštės. 

Pakeitimas 442
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrina, kad į nepriklausomo sistemos 
operatoriaus renkamų mokesčių už tinklo 
prieigą tarifus būtų įskaičiuotas tinkamas 

d) užtikrina, kad į nepriklausomo sistemos 
operatoriaus renkamų mokesčių už prieigą 
prie tinklo tarifus būtų įskaičiuotas 
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atlygis tinklo savininkui ar savininkams už 
tinklo įrangą ir bet kokias naujas 
investicijas į ją;

tinkamas atlygis tinklo savininkui ar 
savininkams už tinklo įrangą ir bet kokias 
naujas investicijas į ją su sąlyga, kad 
taikomi ekonomiški ir efektyvūs tarifai;

Or. en

Pakeitimas 443
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrina, kad į nepriklausomo sistemos 
operatoriaus renkamų mokesčių už tinklo 
prieigą tarifus būtų įskaičiuotas tinkamas 
atlygis tinklo savininkui ar savininkams už 
tinklo įrangą ir bet kokias naujas 
investicijas į ją;

d) užtikrina, kad į nepriklausomo sistemos 
operatoriaus renkamų mokesčių už prieigą 
prie tinklo tarifus būtų įskaičiuotas 
tinkamas atlygis tinklo savininkui ar 
savininkams už tinklo įrangą ir bet kokias 
naujas investicijas į ją su sąlyga, kad 
taikomi ekonomiški ir efektyvūs tarifai;

Or. en

Pakeitimas 444
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2a. Pagal 1 dalies i punktą stebėdamos 
nacionalines elektros energijos rinkas, 
taip pat didmenines ir mažmenines 
kainas, nacionalinės reguliavimo 
institucijos priima suderintą metodiką, 
kuriai pritaria ir kurią patvirtina 
agentūra.“
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Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 22c straipsnį įtraukiama nauja 2 dalis.)

Pagrindimas

Rinkos stebesėna – tai veiksminga priemonė piktnaudžiavimui rinkos galia nustatyti. Svarbu 
užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos atliktų stebėseną remdamosi suderintais 
kriterijais ir metodika. Tačiau nacionalinės reguliavimo institucijos dažnai neturi išteklių, 
kurių reikia norint nuolat realiu laiku stebėti rinkas, ir todėl remiasi mėnesio ar metinės 
analizės rezultatais. Agentūra turėtų turėti visus išteklius, kurių reikia norint atlikti šią 
pagrindinę užduotį. 

Pakeitimas 445
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucijoms būtų suteikti 
įgaliojimai, kuriais naudodamosi jos galėtų 
veiksmingai ir operatyviai vykdyti 1 ir 2 
šio straipsnio dalyse nurodytas pareigas. 
Siekiant šio tikslo, reguliavimo institucija 
turi, inter alia, šiuos įgaliojimus:

(3) Valstybės narės garantuoja, kad 
reguliavimo institucijoms būtų suteikti 
įgaliojimai, kuriais naudodamosi jos galėtų 
veiksmingai ir operatyviai vykdyti 1 ir 2 
šio straipsnio dalyse nurodytas pareigas. 
Siekiant šio tikslo, reguliavimo institucija 
turi, inter alia, šiuos įgaliojimus:

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu nacionalinėms reguliavimo institucijos suteikiama teisė imtis 
struktūrinių priemonių energetikos įmonių atžvilgiu ir susilpninti jų rinkos pozicijas, net ir 
tuomet, jei jos nepažeidė konkurencijos taisyklių. Šios intervencijos teisės, taip pat kaip su 
virtualių elektrinių numatymu susijęs reikalavimas turi poveikio visai gamybos grandinei. 
Nėra suprantama, kodėl reguliavimo institucijos, palyginti su kartelinėmis institucijomis, 
kurios iš pradžių buvo už šiuos klausimus atsakingos, turėtų turėti intervencijos teisę, kuri 
priklauso nuo mažiau išankstinių sąlygų.
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Pakeitimas 446
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priimti turinčius teisinę galią spendimus 
dėl elektros energetikos įmonių;

a) priimti turinčius teisinę galią spendimus 
dėl tinklo operatorių;

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu nacionalinėms reguliavimo institucijos suteikiama teisė imtis 
struktūrinių priemonių energetikos įmonių atžvilgiu ir susilpninti jų rinkos pozicijas, net ir 
tuomet, jei jos nepažeidė konkurencijos taisyklių. Šios intervencijos teisės, taip pat kaip su 
virtualių elektrinių numatymu susijęs reikalavimas turi poveikio visai gamybos grandinei. 
Nėra suprantama, kodėl reguliavimo institucijos, palyginti su kartelinėmis institucijomis, 
kurios iš pradžių buvo už šiuos klausimus atsakingos, turėtų turėti intervencijos teisę, kuri 
priklauso nuo mažiau išankstinių sąlygų.

Pakeitimas 447
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priimti turinčius teisinę galią spendimus 
dėl elektros energetikos įmonių;

a) priimti turinčius teisinę galią spendimus 
dėl tinklo operatorių;

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu nacionalinėms reguliavimo institucijos suteikiama teisė imtis 
struktūrinių priemonių energetikos įmonių atžvilgiu ir susilpninti jų rinkos pozicijas, net ir 
tuomet, jei jos nepažeidė konkurencijos taisyklių. Šios intervencijos teisės, taip pat kaip su 
virtualių elektrinių numatymu susijęs reikalavimas turi poveikio visai gamybos grandinei. 
Nėra suprantama, kodėl reguliavimo institucijos, palyginti su kartelinėmis institucijomis, 
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kurios iš pradžių buvo už šiuos klausimus atsakingos, turėtų turėti intervencijos teisę, kuri 
priklauso nuo mažiau išankstinių sąlygų.

Pakeitimas 448
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priimti turinčius teisinę galią spendimus 
dėl elektros energetikos įmonių;

a) priimti turinčius teisinę galią spendimus 
dėl tinklo operatorių;

Or. de

Pagrindimas

Priemonių reikia imtis tik tuo atveju, jei iš tiesų buvo pažeistos reguliavimo taisyklės. 
Nepageidautina, kad būtų pradėtos naudoti virtualios elektrinės. 

Pakeitimas 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaudama su 
nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis atlikti elektros energijos 
rinkos veikimo tyrimą ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti, įskaitant virtualias elektrines;

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Ši konkurencijos priežiūros teisė nepriklauso teisėtai reguliavimo institucijų kompetencijos 
sričiai.

Pakeitimas 450
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti, įskaitant virtualias 
elektrines;

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą; 

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu nacionalinėms reguliavimo institucijos suteikiama teisė imtis 
struktūrinių priemonių energetikos įmonių atžvilgiu ir susilpninti jų rinkos pozicijas net ir 
tuomet, jei jos nepažeidė konkurencijos taisyklių. Šios intervencijos teisės, taip pat kaip su 
virtualių elektrinių numatymu susijęs reikalavimas turi poveikio visai gamybos grandinei. 
Nėra suprantama, kodėl reguliavimo institucijos, palyginti su kartelinėmis institucijomis, 
kurios iš pradžių buvo už šiuos klausimus atsakingos, turėtų turėti intervencijos teisę, kuri 
priklauso nuo mažiau išankstinių sąlygų.

Pakeitimas 451
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti, įskaitant virtualias 
elektrines;

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą;

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu nacionalinėms reguliavimo institucijos suteikiama teisė imtis 
struktūrinių priemonių energetikos įmonių atžvilgiu ir susilpninti jų rinkos pozicijas, net ir 
tuomet, jei jos nepažeidė konkurencijos taisyklių. Šios intervencijos teisės, taip pat kaip su 
virtualių elektrinių numatymu susijęs reikalavimas turi poveikio visai gamybos grandinei. 
Nėra suprantama, kodėl reguliavimo institucijos, palyginti su kartelinėmis institucijomis, 
kurios iš pradžių buvo už šiuos klausimus atsakingos, turėtų turėti intervencijos teisę, kuri 
priklauso nuo mažiau išankstinių sąlygų.

Pakeitimas 452
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti, įskaitant virtualias 
elektrines;

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti;

Or. en
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Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje galėtų būti nurodyta, kad virtualios elektrinės yra viena iš galimų 
priemonių veiksmingai konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos veikimui užtikrinti.

Pakeitimas 453
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti, įskaitant virtualias 
elektrines;

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą;

Or. de

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu nacionalinėms reguliavimo institucijos suteikiama teisė savo 
nuožiūra priimti struktūrines priemones, nukreiptas prieš energetikos įmones. Neaišku, kodėl 
turėtų būti galima imtis šių priemonių net ir tuomet, jei konkurencijos taisyklės 
nepažeidžiamos.

Pakeitimas 454
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis b) bendradarbiaudama su nacionaline 
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konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti, įskaitant virtualias 
elektrines;

konkurencijos institucija atlikti elektros 
energijos rinkų veikimo tyrimą ir nuspręsti, 
kokių reikia imtis būtinų ir proporcingų 
tinkamų priemonių veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitus tekstą išlieka griežtos ir subalansuotos rinkos priežiūros reguliuojant nuostata, kaip 
siūlyta iš pradžių (įskaitant ex ante priemones), ir nebėra pavojaus, kad bus supainioti 
reguliavimo ir konkurencijos institucijų vaidmenys. 

Pakeitimas 455
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti, įskaitant virtualias 
elektrines;

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu buvo pažeistos reguliavimo 
taisyklės, kokių reikia imtis priemonių 
veiksmingam tinklo eksploatavimui
skatinti;

Or. de

Pagrindimas

Priemonių reikia imtis tik tuo atveju, jei iš tiesų buvo pažeistos reguliavimo taisyklės. 
Nepageidautina, kad būtų pradėtos naudoti virtualios elektrinės.
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Pakeitimas 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaudama su
nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis atlikti elektros energijos 
rinkos veikimo tyrimą ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti, įskaitant virtualias elektrines;

b) remti nacionalinių konkurencijos 
institucijų elektros energijos rinkos 
veikimo tyrimą; 

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje reguliavimo institucijoms priskiriamos įstatymų leidėjui būdingos galios (t. y. ex 
ante priemonės rinkos galiai mažinti). Tai trukdo deramai veikti laisvai rinkai ir kelia ypač 
didelį pavojų brandžioms rinkoms. Net jei ir nuostatoje norima paminėti ex post priemones (t. 
y. priemones, skirtas koreguoti nekonkurencingai elgsenai), pastarosios neturi būti priskirtos 
reguliavimo institucijos kompetencijos sričiai, kadangi jos priklauso antimonopolinių 
institucijų kompetencijos sričiai.

Pakeitimas 457
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 

b) bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti elektros 
energijos rinkos veikimo tyrimą ir 
nuspręsti, jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, kokių 
reikia imtis priemonių veiksmingai 
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konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti, įskaitant virtualias 
elektrines;

konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 458
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prašyti, kad elektros energetikos įmonės 
pateiktų visą informaciją, būtiną jos 
užduotims atlikti;

c) prašyti, kad elektros energetikos įmonės 
pateiktų informaciją, būtiną jos užduotims 
atlikti;

Or. en

Pagrindimas

Naujajame tekste pabrėžiama, kad prašoma informacija turi būti tiesiogiai susijusi su 
reguliavimo institucijos vykdomomis užduotimis.

Pakeitimas 459
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) šioje direktyvoje arba bet kokiu
reguliavimo institucijos ar agentūros 
sprendimu nustatytų įpareigojimų 
nevykdančioms elektros energetikos
įmonėms nustatyti veiksmingas, tinkamas 
ir atgrasančias poveikio priemones; 

d) šioje direktyvoje arba bet kokiame
atitinkamame teisiškai privalomame
reguliavimo institucijos ar agentūros 
sprendime nustatytų įpareigojimų 
nevykdančioms elektros energetikos
įmonėms nustatyti veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasančias nuobaudas; 
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Or. en

Pakeitimas 460
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) šioje direktyvoje arba bet kokiu 
reguliavimo institucijos ar agentūros
sprendimu nustatytų įpareigojimų 
nevykdančioms elektros energetikos 
įmonėms nustatyti veiksmingas, tinkamas
ir atgrasančias poveikio priemones;

d) šioje direktyvoje arba bet kokiame
atitinkamame teisiškai privalomame
reguliavimo institucijos ar agentūros 
sprendime nustatytų įpareigojimų 
nevykdančioms elektros energetikos 
įmonėms nustatyti veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasančias nuobaudas; 

Or. en

Pakeitimas 461
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) patvirtinti 24 straipsnyje nurodytas 
apsaugos priemones.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 462
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) patvirtinti 24 straipsnyje nurodytas 
apsaugos priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 463
Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 3 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nustatyti laikinas viršutines kainų 
ribas vyraujantiems rinkos dalyviams.

Or. en

Pagrindimas

Bendrosios konkurencijos skatinimo priemonių, nurodytų to paties straipsnio b punkte, gali 
nepakakti ir reguliavimo institucija turėtų turėti teisę taikyti laikiną, bet veiksmingą priemonę 
– viršutines kainų ribas. 


