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Pakeitimas 464
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalies a ir b punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą.

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus 
ir jų nustatymo metodiką arba, kaip 
alternatyvą, perdavimo ir paskirstymo 
tarifų nustatymo ar patvirtinimo metodiką 
ir stebėseną. Šie tarifai turi atspindėti 
faktines išlaidas tiek, kiek šios išlaidos 
atitinka veiksmingo ir struktūriškai 
palyginamo operatoriaus išlaidas, ir turi 
būti skaidrūs. Jie turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą.

b) elektros energetikos sistemoje pasiūlos 
ir paklausos balanso užtikrinimo paslaugų 
teikimas.

b) elektros energetikos sistemoje pasiūlos 
ir paklausos balanso užtikrinimo paslaugų, 
kurios turi būti atspindinčios išlaidas ir 
kiek įmanoma neturinčios įtakos 
pajamoms, tuo pat metu užtikrindamos 
tinkamas paskatas tinklo vartotojams
išlaikyti savo teikiamo galingumo ir 
sunaudojamos energijos pusiausvyrą, 
teikimas. Šios paslaugos turi būti 
sąžiningos ir nediskriminuojančios bei 
pagrįstos objektyviais kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu vėl įtraukiama Direktyvos 2003/54/EB sąlyga, pagal kurią reguliavimo
institucijos gali patvirtinti prieigos tarifus arba bent jau metodikas, pagal kurias šie tarifai 
skaičiuojami.  Formuluote, pateikta a punkte, atsižvelgiama į dabartinę spragą, nes šiuo metu 
nėra reikalavimo, kad paskirstymo tarifai atspindėtų sąnaudas.  Formuluotė, pateikta b 
punkte, pagrįsta ERGEG gerosios patirties dujų balanso palaikymo srityje gairėmis ir ja 
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patvirtinamas principas, kad perdavimo sistemų ir jų operatorių (PSO) vykdoma balansavimo 
veikla turėtų būti apskritai neturinčios įtakos pajamoms.

Pakeitimas 465
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo institucijos atsakingos už 
toliau nurodytose srityse taikomų nuostatų 
ir sąlygų pastarosioms dar neįsigaliojus 
nustatymą ar patvirtinimą: 

4. Reguliavimo institucijos atsakingos už 
toliau nurodytose srityse taikomų bent jau 
apskaičiavimo metodikų, pastarosioms dar 
neįsigaliojus, nustatymą ar patvirtinimą, 
arba turi iš anksto nustatyti terminus ir 
sąlygas, kuriomis apibrėžiama:

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą;

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus, 
arba jų apskaičiavimo metodikas. Šie 
tarifai ar metodikos turi būti tokie, kad 
būtų įmanoma užtikrinti būtinąsias 
investicijas į elektros tinklus tokiu būdu, 
kad investicijų pakaktų užtikrinti elektros 
tinklų pakankamumą; 

b) elektros energetikos sistemoje pasiūlos 
ir paklausos balanso užtikrinimo paslaugų 
teikimas.

b) elektros energetikos sistemoje pasiūlos 
ir paklausos balanso užtikrinimo paslaugų 
teikimas.

Or. en

Pakeitimas 466
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalies įžanginė dalis ir a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo institucijos atsakingos už 
toliau nurodytose srityse taikomų nuostatų 
ir sąlygų pastarosioms dar neįsigaliojus 
nustatymą ar patvirtinimą:

4. Reguliavimo institucijos atsakingos už 
toliau nurodytose srityse taikomų bent jau 
apskaičiavimo metodikų, pastarosioms dar 
neįsigaliojus, nustatymą ar patvirtinimą, 
arba turi iš anksto nustatyti terminus ir 
sąlygas, kuriomis apibrėžiama:

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą.

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus, 
arba jų apskaičiavimo metodikas. Šie 
tarifai ar metodikos turi būti tokie, kad 
būtų įmanoma užtikrinti būtinąsias 
investicijas į elektros tinklus tokiu būdu, 
kad investicijų pakaktų užtikrinti elektros 
tinklų pakankamumą.

Or. en

Pakeitimas 467
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą.

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus 
ir jų nustatymo metodikas arba, kaip 
alternatyvą, perdavimo ir paskirstymo 
tarifų nustatymo ar patvirtinimo metodiką 
ir stebėseną. Šie tarifai turi būti tokie, kad 
būtų įmanoma užtikrinti būtinąsias 
investicijas į elektros tinklus tokiu būdu, 
kad investicijų pakaktų užtikrinti elektros 
tinklų pakankamumą.

Or. en
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Pagrindimas

Tinkama užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos būtų atsakingos už: perdavimo 
ir paskirstymo tarifų ir jų metodikos nustatymą ir patvirtinimą arba, atitinkamai, už 
perdavimo ir paskirstymo tarifų nustatymo ir patvirtinimo metodiką, įskaitant tarifų 
nustatymo metodikos taikymo stebėseną.

Pakeitimas 468
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą.

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifų 
apskaičiavimo metodiką. Šie tarifai turi 
būti tokie, kad būtų įmanoma užtikrinti 
būtinąsias investicijas į elektros tinklus 
tokiu būdu, kad investicijų pakaktų 
užtikrinti elektros tinklų pakankamumą.

Or. en

Pakeitimas 469
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
Šie tarifai turi atspindėti faktines išlaidas 
tiek, kiek šios išlaidos atitinka veiksmingo 
ir struktūriškai palyginamo operatoriaus 
išlaidas, ir turi būti skaidrūs. Jie turi būti 
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pakankamumą. tokie, kad būtų įmanoma užtikrinti 
būtinąsias investicijas į elektros tinklus 
tokiu būdu, kad investicijų pakaktų 
užtikrinti elektros tinklų pakankamumą.

Or. en

Pagrindimas

Formuluote, pateikta a dalyje, atsižvelgiama į dabartinę spragą, esančią Direktyvoje arba 
Reglamente, nes šiuo metu nėra reikalavimo, kad paskirstymo tarifai atspindėtų sąnaudas.  
Siūloma formuluote esamų Dujų perdavimo reglamento nuostatų taikymas išplečiamas ir 
elektros paskirstymui.

Pakeitimas 470
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą;

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus 
ir metodus, naudojamus šiems tarifams 
apskaičiuoti. Šie tarifai ir metodikos turi 
būti tokie, kad būtų įmanoma užtikrinti 
būtinąsias investicijas į elektros tinklus 
tokiu būdu, kad investicijų pakaktų 
užtikrinti elektros tinklų pakankamumą;

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir pagal dabartinį reglamentavimo režimą, valstybės narės gali pasirinktinai nustatyti 
arba pačių tarifų, arba jų apskaičiavimo metodikų kontrolę. Be to, reguliuojančios institucijos 
kompetencija nustatyti tarifus prieštarauja 20 straipsniui, pagal kurį prieiga turi būti 
suteikiama remiantis patvirtintais tarifais. 
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Pakeitimas 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą.

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus 
ir jų nustatymo metodikas arba, kaip 
alternatyvą, perdavimo ir paskirstymo 
tarifų nustatymo ar patvirtinimo metodiką 
ir stebėseną. Šie tarifai turi būti tokie, kad 
būtų įmanoma užtikrinti būtinąsias 
investicijas į elektros tinklus tokiu būdu, 
kad investicijų pakaktų užtikrinti elektros 
tinklų pakankamumą. Tai gali apimti 
konkrečias naujų investicijų reguliavimo 
priemones; 

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad sistema būtų skaidri ir visi rinkos dalyviai galėtų į ją patekti, o 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi užtikrinti galimybę efektyviai planuoti. Be to, 
investicijoms aiškiai reikia tarifų reguliavimo sistemos stabilumo ir todėl būtina pagrįsti 
reguliacinių tarifų peržiūroje joms taikomą išimtį. Reguliavimo institucijoms turėtų būti 
suteikta galia skatinti naujas investicijas netaikantišimčių trečiųjų šalių prieigai.

Pakeitimas 472
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 

a) galimybės prisijungti prie nacionalinių 
elektros tinklų suteikimas ir prieiga prie jų, 
įskaitant perdavimo ir paskirstymo tarifus. 
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Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą. 

Šie tarifai turi būti tokie, kad būtų 
įmanoma užtikrinti būtinąsias investicijas į 
elektros tinklus tokiu būdu, kad investicijų 
pakaktų užtikrinti elektros tinklų 
pakankamumą; šie tarifai turi būti 
nediskriminaciniai naujų rinkos dalyvių, 
kurie turėtų naudotis tomis pačiomis 
sąlygomis, kokiomis anksčiau naudojosi 
jų konkurentai, atžvilgiu;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse nauji rinkos dalyviai, ypač eksploatuojantys atsinaujinančių 
energijos šaltinių įrenginius, turi apmokėti visas prijungimo prie sistemos išlaidas, o 
perdavimo sistemos operatoriai (PSO) apmoka visas infrastruktūros išlaidas tik kai esamos 
elektrinės didinamos ir didėja jų perdavimo poreikiai.  Ši nemokama infrastruktūra teikiama 
taip pat tada, kai esami operatoriai keičiasi, atlikus nuosavybės pakeitimus. Taip sukuriama 
diskriminacija naujų rinkos dalyvių atžvilgiu, ypač palanki esamoms, centralizuotoms 
elektrinėms. 

Pakeitimas 473
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektros energetikos sistemoje pasiūlos 
ir paklausos balanso užtikrinimo paslaugų 
teikimas.

b) elektros energetikos sistemoje pasiūlos 
ir paklausos balanso užtikrinimo paslaugų, 
kurios turi būti atspindinčios išlaidas ir 
kiek įmanoma neturinčios įtakos 
pajamoms, tuo pat metu užtikrindamos 
tinkamas paskatas tinklo vartotojams
išlaikyti savo teikiamo galingumo ir 
sunaudojamos energijos pusiausvyrą, 
teikimas; šios paslaugos turi būti 
sąžiningos ir nediskriminuojančios bei 
pagrįstos objektyviais kriterijais.

Or. en
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Pagrindimas

Formuluotė, pateikta b punkte, pagrįsta ERGEG gerosios patirties dujų balanso palaikymo 
srityje gairėmis ir ja patvirtinamas principas, kad perdavimo sistemų ir jų operatorių (PSO) 
vykdoma balansavimo veikla turėtų būti apskritai neturinčios įtakos pajamoms (galėtų tik būti 
galimybė taikyti veiksmingumo paskatas).

Pakeitimas 474
Nicole Fontaine and Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4a. Reguliavimo institucijos atsakingos 
už prieigai prie tarpvalstybinių 
infrastruktūrų, įskaitant  pajėgumų 
skyrimo ir perkrovos valdymo procedūras,
taikomų nuostatų ir sąlygų, pastarosioms 
dar neįsigaliojus, nustatymą ar 
patvirtinimą. Joms suteikiama teisė 
reikalauti, kad perdavimo ir paskirstymo 
sistemos operatoriai, jeigu reikia, pakeistų 
šias nuostatas ir sąlygas.“

Or. fr

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už būdo, kuriuo valdoma tarpvalstybinė 
infrastruktūra, kontrolę.  

Pakeitimas 475
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą, 
skatinti rinkos integraciją ir prisidėti 
vykdant susijusius mokslinius tyrimus.

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus arba 
metodikas, reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos tinkamos paskatos tiek 
trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu didinti 
veiksmingumą, skatinti rinkos integraciją ir 
tiekimo saugumą bei prisidėti vykdant 
susijusius mokslinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 476
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą, 
skatinti rinkos integraciją ir prisidėti 
vykdant susijusius mokslinius tyrimus.

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus arba 
metodikas, reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos tinkamos paskatos tiek 
trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu didinti 
veiksmingumą, skatinti rinkos integraciją ir 
tiekimo saugumą bei prisidėti vykdant 
susijusius mokslinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 477
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą, 
skatinti rinkos integraciją ir prisidėti 
vykdant susijusius mokslinius tyrimus.

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą, 
riboti anglies išmetimą eksploatuojant 
sistemą, skatinti rinkos integraciją ir 
prisidėti vykdant susijusius mokslinius 
tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Tinklo operatoriai daro įtakos anglies išmetimui, pasitelkę tinkamiausią esamo šaltinio 
naudojimą. 

Pakeitimas 478
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą, 
skatinti rinkos integraciją ir prisidėti 
vykdant susijusius mokslinius tyrimus.

5. Tvirtinant tarifus arba metodikas, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą, 
skatinti rinkos integraciją ir prisidėti 
vykdant susijusius mokslinius tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir pagal dabartinį reglamentavimo režimą, valstybės narės gali pasirinktinai nustatyti 
arba pačių tarifų, arba jų apskaičiavimo metodikų kontrolę. Be to, reguliuojančios institucijos 
kompetencija nustatyti tarifus prieštarauja 20 straipsniui, pagal kurį prieiga turi būti 
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suteikiama remiantis patvirtintais tarifais. 

Pakeitimas 479
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą, 
skatinti rinkos integraciją ir prisidėti 
vykdant susijusius mokslinius tyrimus.

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą ir 
skatinti rinkos integraciją.

Or. en

Pagrindimas

Skatinimas vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, kurios konkretus tikslas nėra rasti kaip 
pritaikyti mokslinius tyrimus tinklo eksploatavimo versle, neturėtų būti vykdomas pasitelkus 
tarifų nustatymą.

Pakeitimas 480
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą, 
skatinti rinkos integraciją ir prisidėti 

5. Nustatant ar tvirtinant tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos 
pakankamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti veiksmingumą ir
skatinti rinkos integraciją.
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vykdant susijusius mokslinius tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Skatinimas vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, kurios konkretus tikslas nėra rasti kaip 
pritaikyti mokslinius tyrimus tinklo eksploatavimo versle, neturėtų būti vykdomas pasitelkus 
tarifų nustatymą. Mokslinė tiriamoji veikla greičiau turėtų būti vertinama kaip priemonė, o ne 
kaip tikslas, ir tinklo tarifų reguliavimo paskatos turėtų būti taikomos tik tokiems tikslams 
kaip veiksmingumas ir rinkos integracija. 

Pakeitimas 481
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5a. Reguliavimo institucijos stebi 
nacionalinių elektros energijos sistemų ir 
jungiamųjų linijų perkrovos valdymą.
Perdavimo sistemų operatoriai pateikia 
savo perkrovos valdymo procedūras, 
įskaitant pajėgumų skyrimą, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
tvirtinti. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali reikalauti pakeisti šias 
procedūras prieš jas patvirtindamos.“

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėjo šią kompetenciją pagal Direktyvą 54/2003/EB ir 
minėtoji kompetencija turėtų būti grąžinta.
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Pakeitimas 482
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5a. Reguliavimo institucijos stebi 
nacionalinių elektros energijos sistemų ir 
jungiamųjų linijų perkrovos valdymą. 

Perdavimo sistemų operatoriai pateikia 
savo perkrovos valdymo procedūras, 
įskaitant pajėgumų skyrimą, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
tvirtinti. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali reikalauti pakeisti šias 
procedūras prieš jas patvirtindamos.“

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti veiksmingą nacionalinių reguliavimo institucijų koordinavimą pajėgumų
skyrimo mechanizmų srityje ir, plačiau, perkrovų valdymo srityje. Taigi būtina aiškiai 
nurodyti, kad perkrovos valdymo procedūras formaliai tvirtina reguliavimo institucijos, 
siekiant užtikrinti veiksmingą Reglamento 1228/2003 įgyvendinimą.

Pakeitimas 483
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5a. Reguliavimo institucijos stebi 
nacionalinių elektros energijos sistemų ir 
jungiamųjų linijų perkrovos valdymą.
Perdavimo sistemų operatoriai pateikia 
savo perkrovos valdymo procedūras, 
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įskaitant pajėgumų skyrimą, 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
tvirtinti. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali reikalauti pakeisti šias 
procedūras prieš jas patvirtindamos.“

Or. en

Pagrindimas

 Šiuo metu nacionalinėms reguliavimo institucijoms nesuteikta tokio pat lygio kompetencijos 
pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo mechanizmų srityse. Šie skirtumai visiškai trukdo 
veiksmingam nacionalinių reguliavimo institucijų koordinavimui pajėgumų skyrimo 
mechanizmų srityje ir, plačiau, perkrovų valdymo srityje. Taigi būtina aiškiai nurodyti, kad 
perkrovos valdymo procedūras formaliai tvirtina reguliavimo institucijos, siekiant užtikrinti 
veiksmingą Reglamento 1228/2003 įgyvendinimą.

Pakeitimas 484
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad perdavimo ir 
paskirstymo sistemos operatoriai, jeigu 
reikia, pakeistų nuostatas ir sąlygas, 
įskaitant šiame straipsnyje nurodytus 
tarifus, siekiant užtikrinti, kad jos būtų 
proporcingos ir taikomos 
nediskriminuojant.

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad perdavimo ir 
paskirstymo sistemos operatoriai, jeigu 
reikia, pakeistų nuostatas ir sąlygas, 
įskaitant šiame straipsnyje nurodytus 
tarifus arba metodikas, siekiant užtikrinti, 
kad jos būtų proporcingos ir taikomos 
nediskriminuojant.

Or. en
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Pakeitimas 485
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad perdavimo ir 
paskirstymo sistemos operatoriai, jeigu 
reikia, pakeistų nuostatas ir sąlygas, 
įskaitant šiame straipsnyje nurodytus 
tarifus, siekiant užtikrinti, kad jos būtų 
proporcingos ir taikomos 
nediskriminuojant.

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad perdavimo ir 
paskirstymo sistemos operatoriai, jeigu 
reikia, pakeistų nuostatas ir sąlygas, 
įskaitant šiame straipsnyje nurodytus 
tarifus arba metodikas, siekiant užtikrinti, 
kad jos būtų proporcingos ir taikomos 
nediskriminuojant.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir pagal dabartinį reglamentavimo režimą, valstybės narės gali pasirinktinai nustatyti 
arba pačių tarifų, arba jų apskaičiavimo metodikų kontrolę. 

Pakeitimas 486
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Bet kuri šalis, nepatenkinta perdavimo ar 
paskirstymo sistemos operatoriaus 
veiksmais, gali paduoti skundą reguliavimo 
institucijai, kuri, veikdama kaip ginčų 
sprendimo institucija, priima sprendimą per 
du mėnesius nuo skundo gavimo dienos.
Kai reguliavimo institucijoms reikia gauti 
daugiau informacijos, šį laikotarpį galima 
pratęsti dviem mėnesiais. Šį laikotarpį 
galima pratęsti, jeigu su tuo sutinka skundą 
padavusi šalis. Toks skundas nesustabdo 

7. Bet kuri šalis, nepatenkinta perdavimo ar 
paskirstymo sistemos operatoriaus 
veiksmais, susijusiais su operatoriaus 
įsipareigojimais pagal šią direktyvą, gali 
paduoti skundą reguliavimo institucijai, 
kuri, veikdama kaip ginčų sprendimo 
institucija, priima sprendimą per du 
mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Kai 
reguliavimo institucijoms reikia gauti 
daugiau informacijos, šį laikotarpį galima 
pratęsti dviem mėnesiais.  Šį laikotarpį 
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sprendimo vykdymo. galima pratęsti, jeigu su tuo sutinka skundą 
padavusi šalis.  Toks skundas nesustabdo 
sprendimo vykdymo. 

Or. en

Pakeitimas 487
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Bet kuri šalis, nepatenkinta perdavimo ar 
paskirstymo sistemos operatoriaus 
veiksmais, gali paduoti skundą reguliavimo 
institucijai, kuri, veikdama kaip ginčų 
sprendimo institucija, priima sprendimą per 
du mėnesius nuo skundo gavimo dienos. 
Kai reguliavimo institucijoms reikia gauti 
daugiau informacijos, šį laikotarpį galima 
pratęsti dviem mėnesiais. Šį laikotarpį 
galima pratęsti, jeigu su tuo sutinka skundą 
padavusi šalis. Toks skundas nesustabdo 
sprendimo vykdymo.

7. Bet kuri šalis, nepatenkinta perdavimo ar 
paskirstymo sistemos operatoriaus 
veiksmais, susijusiais su operatoriaus 
įsipareigojimais pagal šią direktyvą, gali 
paduoti skundą reguliavimo institucijai, 
kuri, veikdama kaip ginčų sprendimo 
institucija, priima sprendimą per du 
mėnesius nuo skundo gavimo dienos.  Kai 
reguliavimo institucijoms reikia gauti 
daugiau informacijos, šį laikotarpį galima 
pratęsti dviem mėnesiais.  Šį laikotarpį 
galima pratęsti, jeigu su tuo sutinka skundą 
padavusi šalis.  Toks skundas nesustabdo 
sprendimo vykdymo. 

Or. en

Pakeitimas 488
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Bet kuri nukentėjusioji šalis, turinti teisę 8. Bet kuri nukentėjusioji šalis, turinti teisę 
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pateikti skundą, susijusį su sprendimu dėl 
metodikos, priimtos pagal šį straipsnį, o 
kai reguliavimo institucija yra įpareigota 
konsultuotis – dėl pasiūlytos metodikos, ne 
vėliau kaip per du mėnesius arba per 
trumpesnį valstybių narių nustatytą 
laikotarpį nuo sprendimo ar jo projekto 
paskelbimo dienos pateikti skundą dėl 
persvarstymo. Toks skundas nesustabdo 
sprendimo įgyvendinimo.

pateikti skundą, susijusį su sprendimu dėl 
tarifų arba metodikos, priimtų pagal šį 
straipsnį, o kai reguliavimo institucija yra 
įpareigota konsultuotis – dėl pasiūlytos 
metodikos, ne vėliau kaip per du mėnesius 
arba per trumpesnį valstybių narių 
nustatytą laikotarpį nuo sprendimo ar jo 
projekto paskelbimo dienos pateikti skundą 
dėl persvarstymo. Toks skundas 
nesustabdo sprendimo įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir pagal dabartinį reglamentavimo režimą, valstybės narės gali pasirinktinai nustatyti 
arba pačių tarifų, arba jų apskaičiavimo metodikų kontrolę. 

Pakeitimas 489
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Valstybės narės sukuria tinkamus ir 
veiksmingus reguliavimo, kontrolės ir 
skaidrumo mechanizmus, siekdamos 
išvengti piktnaudžiavimo vyraujančia 
padėtimi, ypač kai tai kenkia vartotojų 
interesams, ir bet kokio piktybiško elgesio. 
Nustatant šiuos mechanizmus 
atsižvelgiama į Sutarties, ypač jos 82 
straipsnio, nuostatas.

9. Valstybės narės sukuria tinkamus ir 
veiksmingus kontrolės ir skaidrumo 
mechanizmus, siekdamos išvengti 
piktnaudžiavimo vyraujančia padėtimi, 
ypač kai tai kenkia vartotojų interesams, ir 
bet kokio piktybiško elgesio. Nustatant 
šiuos mechanizmus atsižvelgiama į 
Sutarties, ypač jos 82 straipsnio, nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių konkurencijos institucijos yra tos institucijos, kurios turi galią 
įsikišti į konkurencijos sritį. Kitose valstybėse narėse, priešingai, šios pareigos net priskirtos 
reguliavimo institucijoms. Taigi 22c straipsnio taisyklė yra teisiškai klaidinga.



PE404.530v01-00 20/78 AM\714963LT.doc

LT

Pakeitimas 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Reguliavimo institucijų priimami 
sprendimai turi būti pagrįsti.

12. Reguliavimo institucijų priimami 
sprendimai turi būti viešai pagrįsti, 
proporcingi ir būtini.

Or. en

Pagrindimas

Būtina viešai paskelbti pagrindimą, kuriuo remdamasi reguliavimo institucija priėmė 
sprendimą, kad būtų užtikrinamas pasitikėjimas ir būtų mažiau vėluojama pradėti taikyti 
priemones.

Pakeitimas 491
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Reguliavimo institucijų priimami 
sprendimai turi būti pagrįsti.

12. Reguliavimo institucijų priimami 
sprendimai turi būti pagrįsti ir pateisinti 
siekiant palengvinti įstatymų nustatytą 
tvarką. 

Or. de

Pagrindimas

Pagal direktyvos projektą, reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikiami visapusiai ir dideli 
sprendimų priėmimo įgaliojimai, o jų sprendimams neturėtų būti taikoma įstatymais nustatyta 
tvarka, taigi, reguliavimo institucijų nepriklausomybė reiškia, kad jos niekam politiškai 
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neatskaitingos. Dėl šios priežasties būtina, kad reguliavimo insitucijos suformuluotų aiškias 
nuostatas dėl sprendimų turinio įstatymais nustatytos tvarkos. 

Pakeitimas 492
Lena Ek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Reguliavimo institucijų priimami 
sprendimai turi būti pagrįsti.

12. Reguliavimo institucijų priimami 
sprendimai turi būti pagrįsti, kad būtų 
galima nešališka jų kontrolė.

Or. en

Pakeitimas 493
Jan Březina

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Reguliavimo institucijų priimami 
sprendimai turi būti pagrįsti. 

12. Reguliavimo institucijų priimami 
sprendimai turi būti pagrįsti, kad būtų 
galima nešališka jų kontrolė.

Or. en

Pakeitimas 494
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 13 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima vienokį ar kitokį 
sprendimą, turėtų teisę paduoti apeliaciją 
nuo suinteresuotųjų šalių nepriklausomai 
institucijai.

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima vienokį ar kitokį 
sprendimą, turėtų teisę paduoti apeliaciją 
nuo suinteresuotųjų šalių nepriklausomai 
institucijai. Teisė paduoti apeliaciją 
suteikiama remiantis ir sprendimo 
turiniu, ir procedūra, kurios buvo 
laikomasi.

Or. en

Pagrindimas

Suderinus nacionalinių reguliavimo institucijų įgaliojimus ir pareigas, turėtų būti suderintos 
ir apeliacijų padavimo procedūros.

Pakeitimas 495
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima vienokį ar kitokį 
sprendimą, turėtų teisę paduoti apeliaciją 
nuo suinteresuotųjų šalių nepriklausomai 
institucijai.

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima vienokį ar kitokį 
sprendimą, turėtų teisę paduoti apeliaciją 
nacionalinei teisminei institucijai arba 
kitai nuo suinteresuotųjų šalių ir nuo bet 
kurios vyriausybės nepriklausomai 
nacionalinei institucijai.

Or. en

PagrindimasSiekiant užtikrinti nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimų 
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nepriklausomumą ir teisingumą turėtų laiduoti nepriklausomas ir neutralus organas, 
pavyzdžiui, teismai, kurie nepriklauso nuo asmeninės ar politinės įtakos, laikantis 22a 
straipsnio 2 dalies nuostatų, kuriose nurodoma reguliavimo institucijų nepriklausomumas nuo 
bet kokių kitų viešųjų arba privačių subjektų, rinkos interesų arba vyriausybių.

Pakeitimas 496
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima vienokį ar kitokį 
sprendimą, turėtų teisę paduoti apeliaciją 
nuo suinteresuotųjų šalių nepriklausomai 
institucijai.

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima vienokį ar kitokį 
sprendimą, turėtų teisę paduoti apeliaciją 
teismui arba kitai nacionalinei 
institucijai, kuri nepriklauso nuo 
suinteresuotųjų šalių ir nuo vyriausybės 
įtakos.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nacionalinės reguliavimo institucijų nepriklausomumą ir principingumą, 
apeliacijų turėtų imtis nepriklausomas ir neutralus organas, pavyzdžiui, teismai, kurie 
nepriklauso nuo asmeninės ar politinės įtakos. Jei teismas būtų institucija, nagrinėjanti 
apeliacijas dėl reguliavimo institucijos sprendimų, šie sprendimai taptų labiau priklausomi 
nuo politinės įtakos. Tai ypač svarbu, nes kai kuriose šalyse valstybinėms institucijoms šie 
sprendimai taip pat turi poveikį.

Pakeitimas 497
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 14 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
gaires, kuriose nustatoma, kaip 
reguliavimo institucijos naudojasi šiame 
straipsnyje nustatytais įgaliojimais. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio direktyvos 
nuostatas, ją papildant, priimama taikant 
27b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 498
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
gaires, kuriose nustatoma, kaip 
reguliavimo institucijos naudojasi šiame 
straipsnyje nustatytais įgaliojimais. Ši 
priemonė, kuria iš dalies keičiamos 
neesminės sudedamosios šios direktyvos 
dalys ją papildant, priimama laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlytąja komitologijos procedūra būtų apribojama Europos Parlamento įtaka, taigi iš 
teisėkūros procedūros būtų pašalinti svarbiausi sprendimai. Komitologijos procedūrų 
rezultatai gali būti labai plačios aprėpties ir tokios nuostatos daro poveikį atskirų nuostatų, 
taikomų paskirstymo sistemų operatoriams, esmei, todėl jos turi būti atmestos. Galių 
perdavimo Komisijai mastas taip pat yra netinkamas.
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Pakeitimas 499
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
gaires, kuriose nustatoma, kaip 
reguliavimo institucijos naudojasi šiame 
straipsnyje nustatytais įgaliojimais. Ši 
priemonė, kuria iš dalies keičiamos 
neesminės sudedamosios šios direktyvos 
dalys ją papildant, priimama laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 500
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
gaires, kuriose nustatoma, kaip 
reguliavimo institucijos naudojasi šiame 
straipsnyje nustatytais įgaliojimais. Ši 
priemonė, kuria iš dalies keičiamos 
neesminės sudedamosios šios direktyvos 
dalys ją papildant, priimama laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Išbraukiama komitologijos procedūra.

Pakeitimas 501
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
gaires, kuriose nustatoma, kaip 
reguliavimo institucijos naudojasi šiame 
straipsnyje nustatytais įgaliojimais. Ši 
priemonė, kuria iš dalies keičiamos 
neesminės sudedamosios šios direktyvos 
dalys ją papildant, priimama laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Čia siūlomi įgaliojimai, pagal kuriuos Komisija turėtų patvirtinti gaires, pasitelkus 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, labai apribotų Europos Parlamento teises ir todėl turi 
būti atmesti.

Pakeitimas 502
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
gaires, kuriose nustatoma, kaip 
reguliavimo institucijos naudojasi šiame 

Išbraukta.



AM\714963LT.doc 27/78 PE404.530v01-00

LT

straipsnyje nustatytais įgaliojimais. Ši 
priemonė, kuria iš dalies keičiamos 
neesminės sudedamosios šios direktyvos 
dalys ją papildant, priimama laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

22c straipsnio 14 dalis išbraukiama, nes atitinkama nuostata Komisijai būtų suteikiami dideli 
įgaliojimai, o būtent įgaliojimas nustatyti reguliavimo institucijų kompetenciją.

Pakeitimas 503
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22c straipsnio 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
gaires, kuriose nustatoma, kaip 
reguliavimo institucijos naudojasi šiame 
straipsnyje nustatytais įgaliojimais.
Ši priemonė, kuria iš dalies keičiamos 
neesminės sudedamosios šios direktyvos 
dalys ją papildant, priimama laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

14. Komisija gali iš dalies pakeisti
įgyvendinimo gaires, kuriose nustatoma, 
kaip reguliavimo institucijos naudojasi 
šiame straipsnyje nustatytais įgaliojimais
Ši priemonė, kuria iš dalies keičiamos 
neesminės sudedamosios šios direktyvos 
dalys ją papildant, iš dalies pakeičiama
laikantis 27b straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad gaires priimtų Parlamentas ir Taryba pagal normalią 
procedūrą. Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai tik atlikti būtinus pakeitimus.
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Pakeitimas 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22a straipsnio 14a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„14a. Valstybės narės teikia pakankamai 
lėšų Dujų ir elektros energijos vartotojų 
tarybai, kuri būtų vartotojų apsaugos 
institucija, veikianti nepriklausomai nuo 
reguliavimo institucijos, steigti.
 Įsteigdama vieno langelio principu 
veikiančius vartotojų informacijos 
centrus, ši taryba tirtų skundus dėl 
komunalinių paslaugų bendrovių; ji 
konsultuotų reguliavimo instituciją, 
vyriausybę ir bendroves vartotojų poreikių 
klausimais; ji turėtų aiškiai nurodytas 
prieigos prie informacijos teises ir 
įgaliojimus skelbti šią informaciją 
siekiant skatinti aukštus energijos tiekimo 
ir fizinės energetikos paslaugų 
vartotojams standartus.“

Or. en

Pagrindimas

Būtina ginti ir stiprinti vartotojų teises. Vienas iš būdų tai daryti, kai kuriose valstybėse 
narėse jau priimtas, yra Energijos vartotojų tarybos įsteigimas. Tokios institucijos turėtų būti 
įsteigtos visoje Sąjungoje.

Pakeitimas 505
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22d straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmiausia reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti eksploatacinių 
priemonių rengimą optimaliam elektros 
tinklo valdymui užtikrinti, plėtoti bendras 
elektros energijos biržas ir tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
paskirstymo galimybes, užtikrinti 
minimalų nacionalinių perdavimo sistemų 
sujungimo pajėgumų lygį regione, kad būtų
užtikrinama veiksminga konkurencija. 

2. Pirmiausia reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti eksploatacinių 
priemonių rengimą optimaliam elektros 
tinklo valdymui užtikrinti, plėtoti 
veiksmingo tarpvalstybinio elektros 
energijos perdavimo pajėgumų 
paskirstymo galimybes, užtikrinti tam tikrą
nacionalinių perdavimo sistemų sujungimo 
pajėgumų lygį regione, kad būtų 
sudaromos veiksmingos konkurencijos 
galimybės. Šitoks organizavimas turėtų 
palengvinti bendrų elektros energija biržų 
plėtrą.

Or. de

Pagrindimas

Kad susidarytų tarpvalstybinė konkurencija, turi būti sukurta būtinoji infrastruktūra. Tai 
apima ir jungiamųjų tinklų pajėgumus. Atsižvelgiant į susijusias socialines sąnaudas, kliūčių 
negalima nugalėti tik plėtros būdu. Minimalus jungiamųjų tinklų pajėgumų lygis nesudaro 
tinkamo pagrindo reikalaujamai rinkos integracijai.

Pakeitimas 506
Lena Ek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmiausia reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti eksploatacinių 
priemonių rengimą optimaliam elektros 
tinklo valdymui užtikrinti, plėtoti bendras 
elektros energijos biržas ir tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
paskirstymo galimybes, užtikrinti
minimalų nacionalinių perdavimo sistemų 

2. Pirmiausia reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti eksploatacinių 
priemonių rengimą optimaliam elektros 
tinklo valdymui užtikrinti, skatinti bendras 
elektros energijos biržas ir tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
paskirstymo galimybes, sudaryti 
minimalaus nacionalinių perdavimo 
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sujungimo pajėgumų lygį regione, kad būtų 
užtikrinama veiksminga konkurencija.

sistemų sujungimo pajėgumų lygio
galimybę, be kitų priemonių pasitelkus ir 
naujus jungiamuosius tinklus, regione ir 
tarp regionų, kad būtų užtikrinama 
veiksmingos konkurencijos vystymasis ir 
tiekimo saugumo gerėjimas.

Or. en

Pakeitimas 507
Teresa Riera Madurell

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmiausia reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti eksploatacinių 
priemonių rengimą optimaliam elektros 
tinklo valdymui užtikrinti, plėtoti bendras 
elektros energijos biržas ir tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
paskirstymo galimybes, užtikrinti 
minimalų nacionalinių perdavimo sistemų 
sujungimo pajėgumų lygį regione, kad 
būtų užtikrinama veiksminga konkurencija.

2. Valstybės narės reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja, siekdamos skatinti 
eksploatacinių priemonių rengimą 
optimaliam elektros tinklo valdymui 
užtikrinti, plėtoti bendras elektros energijos 
biržas ir tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų paskirstymo 
galimybes, užtikrinti minimalų 
nacionalinių perdavimo sistemų sujungimo 
pajėgumų lygį, kad būtų užtikrinama 
veiksminga konkurencija.

Or. es

Pakeitimas 508
Lena Ek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2a. 2 dalyje nurodyti veiksmai vykdomi 
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prireikus konsultuojantis su kitomis 
reikšmingomis nacionalinėmis 
institucijomis ir nepažeidiant šių 
institucijų konkrečios kompetencijos.“

Or. en

Pakeitimas 509
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2a. Siekdamos užtikrinti, kad regioninės 
elektros energijos rinkos integraciją 
atspindėtų tinkamos reguliavimo 
struktūros, suineresuotų valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, glaudžiai bendradarbiaudamos 
su Agentūra ir jai vadovaujant, kad jų 
regioninėse rinkose būtų atliktos bent šios 
reguliavimo užduotys:
a) bent atitinkamo regiono lygiu būtų 
suderinti visi techniniai ir rinkos 
kodeksai, taikomi atitinkamos perdavimo 
sistemos operatoriams ir kitiems rinkos 
dalyviams;
b) būtų suderintos taisyklės, pagal kurias 
valdomos perkrovos ir teisingas pajamų ir 
(arba) perkrovos valdymo sąnaudų 
perskirstymas visiems rinkos dalyviams;
c) nustatyta mazginių taškų arba zonų 
rinkinys, kuris turėtų būti naudojamas 
kaip pagrindas nustatant geografinės 
vietos signalus ir priskiriant svarbumo 
eilę;
d) nustatytos taisyklės, siekiant užtikrinti, 
kad elektros energijos biržos (-ų) 
savininkai ir (arba) valdytojai, kurie daro 
įtaką atitinkamai regiono jungtinei rinkai, 
būtų visiškai nepriklausomi nuo energijos 
gamybos įrangos savininkų ir (arba) 
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valdytojų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi padaryta pažanga vystant regionines energijos rinkas, būtina dėti pastangas siekiant 
užtikrinti, kad tarp nacionalinės ir regioninės rinkos nebūtų reguliavimo spragos.  Todėl 
reikia, kad nacionalinės reguliavimo institucijos įgaliojimai šiose srityse būtų konkrečiai 
nurodyti.

Pakeitimas 510
Hannes Swoboda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2a. Reguliavimo institucijos turi turėti 
teisę sudaryti tarpusavio susitarimus 
bendradarbiavimui reguliavimo srityje 
skatinti.“

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų skatinti toliau derinti tarptautinį reglamentavimą.

Pakeitimas 511
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2a) Reguliavimo institucijos turi teisę su 
kitomis ES reguliavimo insitucijomis 
sudaryti susitarimus, kuriais siekiama 
skatinti bendradarbiavimą reguliavimo 
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klausimais.“

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimo insitucijos pagal nacionalinius teisės aktus turi turėti įgaliojimus sudaryti 
susitarimus su kitomis ES reguliavimo institucijomis siekiant skatinti didesnį 
bendradarbiavimą ir nuoseklumą reguliavimo klausimais.

Pakeitimas 512
Anne Laperrouze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2a. Reguliavimo institucijos turi teisę su 
kitomis ES reguliavimo insitucijomis 
sudaryti susitarimus, kuriais siekiama 
skatinti bendradarbiavimą reguliavimo 
klausimais.“

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo insitucijos pagal nacionalinius teisės aktus turi turėti įgaliojimus sudaryti 
susitarimus su kitomis ES reguliavimo institucijomis siekiant skatinti didesnį 
bendradarbiavimą ir nuoseklumą reguliavimo klausimais.

Pakeitimas 513
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
1 straipsnio 2 dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2b. Siekdamos užtikrinti, kad regioninės 
elektros energijos rinkos integraciją 
atspindėtų tinkamos reguliavimo 
struktūros, suineresuotų valstybių narių 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, glaudžiai bendradarbiaudamos 
su Agentūra ir jai vadovaujant, kad jų 
regioninėse rinkose būtų atliktos bent šios 
reguliavimo užduotys:
a) bent atitinkamo regiono lygiu būtų 
suderinti visi techniniai ir rinkos 
kodeksai, taikomi atitinkamos perdavimo 
sistemos operatoriams ir kitiems rinkos 
dalyviams;
b) būtų suderintos taisyklės, pagal kurias 
valdomos perkrovos ir teisingas pajamų ir 
(arba) perkrovos valdymo sąnaudų 
perskirstymas visiems rinkos dalyviams;
c) nustatyta mazginių taškų arba zonų 
rinkinys, kuris turėtų būti naudojamas 
kaip pagrindas nustatant geografinės 
vietos signalus ir priskiriant svarbumo 
eilę;
d) nustatytos taisyklės, siekiant užtikrinti, 
kad elektros energijos biržos (-ų) 
savininkai ir (arba) valdytojai, kurie daro 
įtaką atitinkamai regiono jungtinei rinkai, 
būtų visiškai nepriklausomi nuo energijos 
gamybos įrangos savininkų ir (arba) 
valdytojų;
e) nustatytos taisyklės siekiant užtikrinti, 
kad bet kurio operatoriaus rinkos dalis 
neviršytų20 proc. atitinkamos rinkos.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi padaryta pažanga vystant regionines energijos rinkas, būtina dėti pastangas siekiant 
užtikrinti, kad tarp nacionalinės ir regioninės rinkos nebūtų reguliavimo spragos.  Todėl 
reikia, kad nacionalinės reguliavimo institucijos įgaliojimai šiose srityse būtų konkrečiai 
nurodyti.
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Pakeitimas 514
Teresa Riera Madurell

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra nusprendžia dėl bent dvi 
valstybes nares sujungiančių 
infrastruktūros objektų reguliavimo 
tvarkos:

3. Agentūra nusprendžia dėl bent dvi 
valstybes nares sujungiančių 
infrastruktūros objektų reguliavimo 
tvarkos, jeigu kompetentingos nacionalinės 
reguliavimo institucijos per šešis mėnesius 
nuo dokumentų įteikimo paskutinei iš tų 
reguliavimo institucijų nesugeba susitarti 
dėl atitinkamos reguliavimo tvarkos.

a) gavusi bendrą kompetentingų 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
prašymą, arba,
b) jeigu kompetentingos nacionalinės 
reguliavimo institucijos per šešis mėnesius 
nuo dokumentų įteikimo paskutinei iš tų 
reguliavimo institucijų nesugeba susitarti 
dėl atitinkamos reguliavimo tvarkos.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi jungiamieji tinklai turi didesnę vertę nei nacionalinė ir priklauso Bendrijos 
interesams ir kompetencijai, Agentūra turėtų turėti įgaliojimus pradėti sprendimų priėmimo 
procedūras tais atvejais, kai valstybės narės nesugeba susitarti. 

Pakeitimas 515
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22d straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires dėl 
reguliavimo institucijų funkcijų, kad jos 
bendradarbiautų vienos su kitomis ir 
agentūra, bei dėl padėties, kai agentūra 
turi įgaliojimus nuspręsti dėl bent dvi 
valstybes nares sujungiančių 
infrastruktūros objektų reguliavimo 
tvarkos. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 27b straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Būtina išaiškinti, kad 8.1 straipsnio išimtis nereiškia, jog savaime bus kuriami nepripklausomi 
sistemų operatoriai kiekvienai vertikalios integracijos įmonei, jei reikalaujama pagal 10 
straipsnį.

Pakeitimas 516
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22d straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires dėl 
reguliavimo institucijų funkcijų, kad jos 
bendradarbiautų vienos su kitomis ir 
agentūra, bei dėl padėties, kai agentūra 
turi įgaliojimus nuspręsti dėl bent dvi 
valstybes nares sujungiančių 
infrastruktūros objektų reguliavimo
tvarkos. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 27b straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Išbraukiama komitologijos procedūra.

Pakeitimas 517
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22d straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires dėl 
reguliavimo institucijų funkcijų, kad jos 
bendradarbiautų vienos su kitomis ir 
agentūra, bei dėl padėties, kai agentūra 
turi įgaliojimus nuspręsti dėl bent dvi 
valstybes nares sujungiančių 
infrastruktūros objektų reguliavimo 
tvarkos. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 27b straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

4. Komisija gali priimti gaires dėl 
reguliavimo institucijų funkcijų, kad jos 
bendradarbiautų vienos su kitomis ir 
agentūra. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 27a straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 518
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22d straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires dėl 
reguliavimo institucijų funkcijų, kad jos 
bendradarbiautų vienos su kitomis ir 
agentūra, bei dėl padėties, kai agentūra turi 

4. Komisija gali iš dalies pakeisti gaires 
dėl reguliavimo institucijų funkcijų, kad 
jos bendradarbiautų vienos su kitomis ir 
agentūra, bei dėl padėties, kai agentūra turi 
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įgaliojimus nuspręsti dėl bent dvi valstybes 
nares sujungiančių infrastruktūros objektų 
reguliavimo tvarkos. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 27b straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

įgaliojimus nuspręsti dėl bent dvi valstybes 
nares sujungiančių infrastruktūros objektų 
reguliavimo tvarkos. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
iš dalies pakeičiamos laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad gaires priimtų Parlamentas ir Taryba pagal normalią 
procedūrą. Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai tik atlikti būtinus pakeitimus.

Pakeitimas 519
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra per keturis mėnesius pateikia 
nuomonę reguliavimo institucijai, 
paprašiusiai patiekti nuomonę, arba 
Komisijai ir reguliavimo institucijai, 
priėmusiai atitinkamą sprendimą.

2. Agentūra per du mėnesius pateikia 
nuomonę reguliavimo institucijai, 
paprašiusiai patiekti nuomonę, arba 
Komisijai ir reguliavimo institucijai, 
priėmusiai atitinkamą sprendimą.

Or. de

Pagrindimas

Sutrumpinamas laikotarpis.

Pakeitimas 520
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22e straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija priima gaires, nustatančias 
išsamią tvarką, kurios privaloma laikytis 
taikant šį straipsnį. Ši priemonė, kuria iš 
dalies keičiamos neesminės sudedamosios 
šios direktyvos dalys ją papildant, 
priimama laikantis 27b straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.“

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad gaires priimtų Parlamentas ir Taryba pagal normalią 
procedūrą. Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai tik atlikti būtinus pakeitimus.

Pakeitimas 521
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės elektros energijos 
tiekimo įmones įpareigoja bent penkerius 
metus laikyti ir nacionalinei reguliavimo 
institucijai, nacionalinei konkurencijos 
institucijai ir Komisijai pateikti 
atitinkamus duomenis apie visus 
sandorius, su didmeniniais vartotojais ir 
perdavimo sistemos operatoriais sudarytus 
remiantis elektros energijos tiekimo 
sutartimis ir elektros energijos rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

1. Valstybės narės elektros energijos 
tiekimo įmones įpareigoja bent penkerius 
metus laikyti ir nacionalinei konkurencijos 
institucijai ir Komisijai pateikti būtinus
duomenis apie visus sandorius, su 
didmeniniais vartotojais ir perdavimo 
sistemos operatoriais sudarytus remiantis 
elektros energijos tiekimo sutartimis ir 
elektros energijos rinkos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis.

Or. de

Pagrindimas

Duomenys, kuriuos reikia saugoti, yra neskelbtina ekonominė informacija, kuri neturėtų būti 
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skelbiama. Todėl būtina aiškiai atskirti, kuriuos duomenis reikia paprasčiausiai laikyti, o 
kuriuos reikia skelbti. 22f straipsniu turėtų būti paprastai apibrėžiamos pagrindinės sąlygos, 
kurioms esant dera būtinai registruoti duomenis ir nenurodyti atitinkamų duomenų tikslaus 
turinio. Apibrėžiama turi būti nustatant atitinkamas gaires.

Pakeitimas 522
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės elektros energijos 
tiekimo įmones įpareigoja bent penkerius 
metus laikyti ir nacionalinei reguliavimo 
institucijai, nacionalinei konkurencijos 
institucijai ir Komisijai pateikti atitinkamus 
duomenis apie visus sandorius, su 
didmeniniais vartotojais ir perdavimo 
sistemos operatoriais sudarytus remiantis 
elektros energijos tiekimo sutartimis ir 
elektros energijos rinkos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis.

1. Valstybės narės elektros energijos 
tiekimo įmones įpareigoja bent penkerius 
metus laikyti ir nacionalinei konkurencijos 
institucijai ir Komisijai pateikti atitinkamus 
duomenis apie visus sandorius, su 
didmeniniais vartotojais ir perdavimo 
sistemos operatoriais sudarytus remiantis 
elektros energijos tiekimo sutartimis ir 
elektros energijos rinkos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis.

Or. de

Pagrindimas

22f straipsniu turėtų būti paprastai apibrėžiamos pagrindinės sąlygos, kurioms esant dera 
būtinai registruoti duomenis ir nenurodyti atitinkamų duomenų tikslaus turinio. Apibrėžiama 
turi būti nustatant atitinkamas gaires.

Pakeitimas 523
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenys rengiami taip, kad būtų 
išsamiai nurodomos tam tikros sandorių 
charakteristikos, t. y. trukmė, tiekimo ir 
apmokėjimo taisyklės, kiekis, įvykdymo 
data ir laikas, sandorio kainos, didmeninio 
vartotojo identifikavimo priemonės ir 
išsami informacija apie visas neįvykdytas 
elektros energijos tiekimo sutartis ir 
neįgyvendintas elektros energijos rinkos 
išvestines finansines priemones.

2. Duomenys gali būti rengiami taip, kad 
būtų išsamiai nurodomos tam tikros 
sandorių charakteristikos, t. y. trukmė, 
tiekimo ir apmokėjimo taisyklės, kiekis, 
įvykdymo data ir laikas, sandorio kainos, 
didmeninio vartotojo identifikavimo 
priemonės ir išsami informacija apie visas 
neįvykdytas elektros energijos tiekimo 
sutartis ir neįgyvendintas elektros energijos 
rinkos išvestines finansines priemones.

Or. de

Pagrindimas

22f straipsniu turėtų būti paprastai apibrėžiamos pagrindinės sąlygos, kurioms esant dera 
būtinai registruoti duomenis ir nenurodyti atitinkamų duomenų tikslaus turinio. Apibrėžiama 
turi būti nustatant atitinkamas gaires.

Pakeitimas 524
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenys rengiami taip, kad būtų 
išsamiai nurodomos tam tikros sandorių 
charakteristikos, t. y. trukmė, tiekimo ir 
apmokėjimo taisyklės, kiekis, įvykdymo 
data ir laikas, sandorio kainos, didmeninio 
vartotojo identifikavimo priemonės ir 
išsami informacija apie visas neįvykdytas 
elektros energijos tiekimo sutartis ir 
neįgyvendintas elektros energijos rinkos 
išvestines finansines priemones.

2. Duomenys gali būti rengiami taip, kad 
būtų išsamiai nurodomos tam tikros 
sandorių charakteristikos, t. y. trukmė, 
tiekimo ir apmokėjimo taisyklės, kiekis, 
įvykdymo data ir laikas, sandorio kainos, 
didmeninio vartotojo identifikavimo 
priemonės ir išsami informacija apie visas 
neįvykdytas elektros energijos tiekimo 
sutartis ir neįgyvendintas elektros energijos 
rinkos išvestines finansines priemones.

Or. de
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Pagrindimas

Duomenys, kuriuos reikia saugoti, yra neskelbtina ekonominė informacija, kuri neturėtų būti 
skelbiama. Todėl būtina aiškiai atskirti, kuriuos duomenis reikia paprasčiausiai laikyti, o 
kuriuos reikia skelbti. 22f straipsniu turėtų būti paprastai apibrėžiamos pagrindinės sąlygos, 
kurioms esant dera būtinai registruoti duomenis ir nenurodyti atitinkamų duomenų tikslaus 
turinio. Apibrėžiama turi būti nustatant atitinkamas gaires.

Pakeitimas 525
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikras šios informacijos dalis pateikti 
rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Šios dalies 
nuostatos netaikomos informacijai apie 
finansines priemones, kurioms galioja 
Direktyvos 2004/39/EB nuostatos.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

22f straipsniu turėtų būti paprastai apibrėžiamos pagrindinės sąlygos, kurioms esant dera 
būtinai registruoti duomenis ir nenurodyti atitinkamų duomenų tikslaus turinio. Apibrėžiama 
turi būti nustatant atitinkamas gaires.

Pakeitimas 526
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikras šios informacijos dalis pateikti 
rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Šios dalies 
nuostatos netaikomos informacijai apie 
finansines priemones, kurioms galioja 
Direktyvos 2004/39/EB nuostatos.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Duomenys, kuriuos reikia saugoti, yra neskelbtina ekonominė informacija, kuri neturėtų būti 
skelbiama. Todėl būtina aiškiai atskirti, kuriuos duomenis reikia paprasčiausiai laikyti, o 
kuriuos reikia skelbti. 22f straipsniu turėtų būti paprastai apibrėžiamos pagrindinės sąlygos, 
kurioms esant dera būtinai registruoti duomenis ir nenurodyti atitinkamų duomenų tikslaus 
turinio. Apibrėžiama turi būti nustatant atitinkamas gaires.

Pakeitimas 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikras šios informacijos dalis pateikti 
rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Šios dalies 
nuostatos netaikomos informacijai apie 
finansines priemones, kurioms galioja 
Direktyvos 2004/39/EB nuostatos.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Naujajame straipsnyje turėtų būti pateikiamos bendrosios duomenų laikymo taisyklės. Jame 
neturi būti nurodoma, kad duomenys privalo būti teikiami visoms valdžios institucijoms, 
kurios gali nuspręsti juos paskelbti. Iš tiesų neskelbtini komerciniai duomenys turi būti 
teikiami tik jei antimonopolinės institucijos pradėjo procesinius veiksmus. Reikia aiškiai 
atskirti duomenų laikymą ir informacijos siuntimą bei skelbimą.

Pakeitimas 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikras šios informacijos dalis pateikti 
rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Šios dalies 
nuostatos netaikomos informacijai apie 
finansines priemones, kurioms galioja 
Direktyvos 2004/39/EB nuostatos.

3. Siekdama patobulinti bendrą 
skaidrumo tvarką, reguliavimo institucija 
gali nuspręsti tam tikras šios informacijos, 
kurią jai pateikė tiekimo įmonės, dalis 
pateikti rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Šios dalies 
nuostatos netaikomos informacijai apie 
finansines priemones, kurioms galioja 
Direktyvos 2004/39/EB nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiau apibrėžiama, kokio pobūdžio informaciją iš savo surinktosios reguliavimo 
institucija atskleidžia ir kokiais tikslais, siekiant išvengti bet kokio galimo informacijos 
neatskleidimo savo nuožiūra ar nacionalinės reguliavimo institucijos diskriminacinio elgesio, 
susijusio su atskleidžama informacija.



AM\714963LT.doc 45/78 PE404.530v01-00

LT

Pakeitimas 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikras šios informacijos dalis pateikti
rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista.

Šios dalies nuostatos netaikomos 
informacijai apie finansines priemones, 
kurioms galioja Direktyvos 2004/39/EB 
nuostatos.

3. Reguliavimo institucija pateikia savo 
tyrimų arba užklausų rezultatų ataskaitas
rinkos dalyviams, kartu užtikrindama, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad sprendimų priėmimas visada būtų skaidrus, tuo pat metu laikantis 
komercinio slaptumo, būtina iš dalies pakeisti 3 dalį.

Pakeitimas 530
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad šis straipsnis būtų taikomas 
vienodai, Komisija gali priimti gaires, 
nustatančias duomenų laikymo metodus 
ir priemones bei laikytinų duomenų 
formatą ir turinį. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 27b straipsnio 3 

Išbraukta.
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dalyje nurodytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

 Čia siūlomi įgaliojimai, pagal kuriuos Komisija turėtų patvirtinti gaires, pasitelkus 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, labai apribotų Europos Parlamento teises ir todėl turi 
būti atmesti.

Pakeitimas 531
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad šis straipsnis būtų taikomas 
vienodai, Komisija gali priimti gaires, 
nustatančias duomenų laikymo metodus 
ir priemones bei laikytinų duomenų 
formatą ir turinį. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 27b straipsnio 3 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

22f straipsniu turėtų būti paprastai apibrėžiamos pagrindinės sąlygos, kurioms esant dera 
būtinai registruoti duomenis ir nenurodyti atitinkamų duomenų tikslaus turinio. Apibrėžiama 
turi būti nustatant atitinkamas gaires.



AM\714963LT.doc 47/78 PE404.530v01-00

LT

Pakeitimas 532
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad šis straipsnis būtų taikomas 
vienodai, Komisija gali priimti gaires, 
nustatančias duomenų laikymo metodus 
ir priemones bei laikytinų duomenų 
formatą ir turinį. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 27b straipsnio 3 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Duomenys, kuriuos reikia saugoti, yra neskelbtina ekonominė informacija, kuri neturėtų būti 
skelbiama. Todėl būtina aiškiai atskirti, kuriuos duomenis reikia paprasčiausiai laikyti, o 
kuriuos reikia skelbti. 22f straipsniu turėtų būti paprastai apibrėžiamos pagrindinės sąlygos, 
kurioms esant dera būtinai registruoti duomenis ir nenurodyti atitinkamų duomenų tikslaus 
turinio. Apibrėžiama turi būti nustatant atitinkamas gaires.

Pakeitimas 533
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad šis straipsnis būtų taikomas 
vienodai, Komisija gali priimti gaires, 
nustatančias duomenų laikymo metodus 
ir priemones bei laikytinų duomenų 
formatą ir turinį. Tokios priemonės, 

Išbraukta.
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skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 27b straipsnio 3 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Šis leidimas priimti gaires nereikalingas, nes neaišku, kaip šios detalės gali būti nustatytos 
pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 534
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad šis straipsnis būtų taikomas 
vienodai, Komisija gali priimti gaires, 
nustatančias duomenų laikymo metodus ir 
priemones bei laikytinų duomenų formatą
ir turinį.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 27b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

4. Kad šis straipsnis būtų taikomas 
vienodai, Komisija gali iš dalies pakeisti
gaires, pagal kurias nustatyti duomenų 
laikymo metodai ir priemonės bei laikytinų 
duomenų formatas ir turinys.Tokios 
priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, iš dalies pakeičiamos
laikantis 27b straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad gaires priimtų Parlamentas ir Taryba pagal normalią 
procedūrą. Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai tik atlikti būtinus pakeitimus.
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Pakeitimas 535
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sandoriams, kuriuos elektros energijos 
tiekimo įmonės sudaro su didmeniniais 
vartotojais ir perdavimo sistemos 
operatoriais dėl elektros energijos rinkos 
išvestinių finansinių priemonių, šis 
straipsnis taikomas tik tada, kai Komisija 
priima šio straipsnio 4 dalyje nurodytas 
gaires.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

22f straipsniu turėtų būti paprastai apibrėžiamos pagrindinės sąlygos, kurioms esant dera 
būtinai registruoti duomenis ir nenurodyti atitinkamų duomenų tikslaus turinio. Apibrėžiama 
turi būti nustatant atitinkamas gaires.

Pakeitimas 536
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sandoriams, kuriuos elektros energijos 
tiekimo įmonės sudaro su didmeniniais 
vartotojais ir perdavimo sistemos 
operatoriais dėl elektros energijos rinkos 
išvestinių finansinių priemonių, šis 
straipsnis taikomas tik tada, kai Komisija 
priima šio straipsnio 4 dalyje nurodytas 

Išbraukta.
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gaires.

Or. de

Pagrindimas

Duomenys, kuriuos reikia saugoti, yra neskelbtina ekonominė informacija, kuri neturėtų būti 
skelbiama. Todėl būtina aiškiai atskirti, kuriuos duomenis reikia paprasčiausiai laikyti, o 
kuriuos reikia skelbti. 22f straipsniu turėtų būti paprastai apibrėžiamos pagrindinės sąlygos, 
kurioms esant dera būtinai registruoti duomenis ir nenurodyti atitinkamų duomenų tikslaus 
turinio. Apibrėžiama turi būti nustatant atitinkamas gaires.

Pakeitimas 537
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sandoriams, kuriuos elektros energijos 
tiekimo įmonės sudaro su didmeniniais 
vartotojais ir perdavimo sistemos 
operatoriais dėl elektros energijos rinkos 
išvestinių finansinių priemonių, šis 
straipsnis taikomas tik tada, kai Komisija 
priima šio straipsnio 4 dalyje nurodytas 
gaires.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi 22f  straipsnio 2 dalimi pakankamai aiškiai apibrėžiama duomenys, kuriuos reikia 
saugoti, tolesnio detalizavimo, pasitelkus gaires, nereikia.

Pakeitimas 538
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/54/EB
22f straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sandoriams, kuriuos elektros energijos 
tiekimo įmonės sudaro su didmeniniais 
vartotojais ir perdavimo sistemos 
operatoriais dėl elektros energijos rinkos 
išvestinių finansinių priemonių, šis 
straipsnis taikomas tik tada, kai Komisija 
priima šio straipsnio 4 dalyje nurodytas 
gaires.

5. Sandoriams, kuriuos elektros energijos 
tiekimo įmonės sudaro su didmeniniais 
vartotojais ir perdavimo sistemos 
operatoriais dėl elektros energijos rinkos 
išvestinių finansinių priemonių, šis 
straipsnis taikomas tik tada, kai šio 
straipsnio 4 dalyje nurodytos gairės 
priimamos.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad gaires priimtų Parlamentas ir Taryba pagal normalią 
procedūrą. Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai tik atlikti būtinus pakeitimus.

Pakeitimas 539
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„22fa straipsnis
1. Nepažeisdamos 22c straipsnio 3 dalies b 
punkto, nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali taikyti sistemos 
naudotojams, kurie, institucijų 
sprendimu, turi didelę įtaką rinkai, kaip 
nustatyta  22h straipsnyje:
a) įparegojimus užtikrinti skaidrumą, 
susijusį su specialios informacijos, pvz., 
apskaitos informacijos, techninių 
specifikacijų, pardavimo sutarčių 
konkrečių duomenų, paslaugų teikimo ir 
galimybių jomis naudoris terminų ir 
sąlygų bei kainų paskelbimu;
b) jei sistemos naudotojas diskriminuoja 
su juo sudarytos sutarties šalis tų pačių 
sandorių atžvilgiu, nacionalinė 
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reguliavimo institucija gali taikyti 
įpareigojimą užtikrinti vienodą elgesį, 
pvz., ypač panaikinti bet kokią 
pagrindinės sutarties sąlygą, kuri laikoma 
diskriminacine, įskaitant kainas, 
mokėjimo galutinius terminus, 
diskriminuojančius pardavimo ir pirkimo 
sąlygas bei būdus, taip pat pašalinti bet 
kurią sutarties sąlygą, pagal kurią 
sutarties sudarymas priklauso nuo įmonės 
įsipareigojimų, kurie savo pobūdžiu arba 
atsižvelgiant į tradicinę sutarčių 
sudarymo praktiką nėra aptariamos 
sutarties objekto dalis;
c) jei nėra veiksmingos konkurencijos ir 
todėl sistemos naudotojas gali laikyti 
pernelyg dideles arba mažas kainas, 
nacionalinė reguliavimo institucija gali 
taikyti įpareigojimus, susijusius su laikina 
kainų kontrole, įskaitant įpareigojimus, 
kad kainos būtų susijusios su 
sąnaudomis, ir įpareigojimus, susijusius 
su sąnaudų apskaičiavimu ir kainų 
nustatymo sistemomis. Kai taikomas 
įpareigojimas naudoti sąnaudas 
atspindinčius kainų sudarymo 
mechanizmus, kainų kontrolė turi būti 
pagrįsta išlaidomis, kurias patyrė sistemos 
naudotojas dėl energijos gamybos, ir  
investicijomis, įskaitant tinkamą šių 
investicijų grąžą esant normalioms verslo 
sąlygoms. 
2. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
gali uždrausti sistemos naudotojams, 
kurie turi didelę įtaką rinkai, nurodytai  
22h straipsnio 1 dalyje, ir  pritaikius 
procedūras, nustatytas 22h straipsnyje:
a) nustatyti pernelyg dideles kainas 
susijusių įmonių konkurentams arba 
įmonėms, kurios sudaro vertikalios 
integracijos įmonių dalį, kaip apibrėžta 2 
straipsnyje;
b) nustatyti pernelyg žemas kainas 
palyginti su kainomis, kurias nustatė 
veiksmingi konkurentai;
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c) teikti netinkamą pirmenybę 
konkretiems  vartotojams; arba
d) teikti nepagrįstai surišančias 
paslaugas.
3. Numatytas apeliacijų teikimo 
mechanizmas, kuris turi nepažeisti 
naudojimosi apeliacijos teikimo teisėmis 
pagal Bendrijos ir nacionalinę teisę. 
Apeliacija neturi sustabdomojo poveikio.“

Or. en

Pagrindimas

Jei nacionalinė reguliavimo institucija nustato, kad elektros energijos rinkoje dominuoja 
vienas ar daugiau sistemos naudotojų, ji turi galėti panaudoti priemones, užtikrinančias, kad 
rinka būtų naudinga galutiniam naudotojui, tuo pat metu tapdama konkurencingesne. Tuo pat 
metu turėtų būti numatytas apeliacijų teikimo mechanizmas.

Pakeitimas 540
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„22fb straipsnis
1. Siekdamos skatinti veiksmingą 
konkurenciją elektros energijos ir dujų 
rinkose, išvengti piktnaudžiavimo 
vyraujančia padėtimi ir apginti naudotojų 
interesus, nacionalinės reguliavimo 
institucijos atlieka rinkų, skirtų 
didmeniniams vartotojams, galutiniams 
vartotojams ir papildomoms paslaugoms, 
analizę, siekdamos nustatyti, kokiu 
atitinkamai rinkai būdingos veiksmingos 
konkurencijos mastą.
2. Jei kurioje nors iš nurodytų rinkų 
konkurencija neveiksminga vykdant 1 
straipsnyje nustatytus tikslus, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
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išanalizuoja, ar sistemos naudotojas 
naudojasi padėtimi, prilyginama 
vyraujančiai, t. y. ekonominio stiprumo, 
suteikiančio naudotojui galios pastebimu 
mastu veikti nepriklausomai nuo savo 
konkurentų, vartotojų ir galutinių 
vartotojų, padėtimi. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos skelbia atliktos 
analizės rezultatus savo oficialiosiose 
tinklavietėse.
3. Nustatydamos sistemos naudotojus, 
turinčius didelę įtaką rinkai, ir 
nenusižengdamos Bendrijos įstatymams, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atsižvelgia į:
a) tai, kad sistemą naudojantis 
operatorius yra gegografinėje srityje, 
kurioje yra konkreti rinka ir glaudžiai su 
ja susijusios rinkos, kai ryšiai tarp dviejų 
rinkų tokie, jog galimą įtaką, turimą 
vienoje rinkoje, perkelti į kitą rinką ir taip 
padidinti atitinkamo operatoriaus įtaką 
rinkoje;
b) sistemos naudotojo ir jo dalies rinkoje 
dydį;
c) sistemos naudotojo ir jo 
kontroliuojamų benrovių veiklos aprėptį, 
taip pat sistemos naudotoją 
kontroliuojančios benrovės veiklos 
aprėptį, nurodytų rinkų vertikalią 
integraciją ir originalias savybes 
atsižvelgiant į ryšius, produkto įvairinimą 
ir paketais pateikiamų prekių ir paslaugų 
aprėptį;  
d) kliūčių patekti į rinką, augti ir plėstis 
buvimą;
e) kompensuojančios perkamosios galios 
nebuvimą arba žemą šios galios lygį;
f) galimos konkurencijos nebuvimą;
g) masto ir veiklos ekonomiją.
4. Ne vėliau kaip praėjus 2 metams nuo 
Direktyvos .../.../EB (iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2003/54/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų 
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taisyklių) įsigaliojimo datos ir kas trys 
metai nuo ankstesnės peržiūros 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka atitinkamų rinkų analizę. Bet 
kuris sitemos operatorius gali reikalauti 
atlikti rinkos analizę ir anksčiau termino, 
jei atitinkamoje rinkoje konkurencijos 
sąlygos labai pasikeitė nuo pastarosios 
rinkos analizės datos ir jei atitinkamos 
išvados, kaip nurodyta 2 dalyje, buvo 
paskelbtos anksčiau kaip prieš metus. 
Atsisakymas atlikti papildomą rinkos 
analizę tinkamai pagrindžiamas.

Or. en

Pagrindimas

Europos sąjungos elektros energijos rinka linkusi į konkurencijos problemas, žinant aukštą 
koncentracijos lygį, vertikalią integraciją ir pasiūlos sudėtingumą. Be to, dėl sektoriaus 
struktūrinnių ypatybių (natūralios monopolijos) ir to, kad investicijos keičia šias ypatybes tik 
per 10 metų laikotarpį, būtina leisti reguliavimo institucijoms trumpam įsiterpti. Kaip ir 
telekomų sektoriuje, reguliavimo institucijos turėtų galėti analizuoti rinką ir nuspręsti, ar 
sistemos naudotojas užima vyraujančią padėtį, ar ne.

Pakeitimas 541
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
26 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Į 26 straipsnį įterpiama ši dalis:
„2a. Valstybės narės gali išimties tvarka 
netaikyti pramoniniams tinklams III, IV, 
V, VI ir VII skyrių nuostatų. Dėl šių 
nukrypimų trečiųjų šalių prieigos 
principas nepaveikiamas.  Be to, 
nukrypimai negali trukdyti viešųjų 
paskirstymo sistemų uždaviniams.“

Or. xm
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(Į Direktyvos 2003/54/EB 26 straipsnį įtraukiama nauja 2a dalis.)

Pagrindimas

Turėtų būti galima pramoniniams tinklams taikyti specialias taisykles, nes tai pirmiausia 
susiję su pramoninių vartotojų naudojimu sektoriuje.“

Pakeitimas 542
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 13a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
26 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Į 26 straipsnį įterpiama ši dalis:
„2a. Valstybės narės gali išimties tvarka 
netaikyti pramoniniams tinklams III, IV, 
V, VI ir VII skyrių nuostatų. Dėl šių 
nukrypimų trečiųjų šalių prieigos 
principas nepaveikiamas.  Be to, 
nukrypimai negali trukdyti viešųjų 
paskirstymo sistemų uždaviniams.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 26 straipsnį įtraukiama nauja 2a dalis.)

Pagrindimas

Šiuo metu energetikos sistemų operatoriai gamyklose neturi skųstis dėl daugybės 
įpareigojimų, susijusių su sistemos eksploatacija visose valstybėse narėse. ES įstatymais 
turėtų būti oficialiai leidžiama valstybėms narėms taikyti pramoniniams tinklams nukrypimus 
nuo nuostatų, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą. Skirtingas elgesys su pramoniniais tinklais 
svarbus, nes taip užtikrinamas pastangų proporcingumas, tuo pat metu nekenkiant 
liberalizacijos tikslams.  Tai nepažeidžia gamybinių tinklų vartotojų  teisių. Paprastai būna 
keli galutiniai vartotojai, kuriems energija tiekiama iš pramoninių tinklų.
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Pakeitimas 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14a punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
28 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) Į 28 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis 
punktas:
„ha) mechanizmai, kuriais valstybės narės 
skaido į daugiklius išlaidas aplinkos 
apsaugai, susijusias ne tik su klimato 
kaita, ir taiko šiuos daugiklius energijos 
kainoms bei šių daugiklių įtaka kuro 
pasirinkimui.“

Or. en

(Į Direktyvos 2003/54/EB 28 straipsio 1 dalį įtraukiamas naujas punktas.)

Pagrindimas

Jei išlaidos aplinkos apsaugai, susijusios su elektros energijos gamyba, bus įtraukiamos į 
kainą, rinka liks neiškraipyta. Kadangi mėginta, pasitelkus PES, pažymėjimų pardavimo 
aukcionuose būdu įtraukti išmetamo CO2 kainą, į šią iniciatyvą atitinkamai turi būti 
atsižvelgiama siekiant įtraukti į energijos kainą kitas išlaidas aplinkos apsaugai. Komisija 
turėtų pradėti stebėti šiuos rinkos iškraipymus.

Pakeitimas 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14b punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
28 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b) 28 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa 
keičiama taip:
„Iki (praėjus penkeriems metams nuo 
perkėlimo datos) Komisija persvarsto 
nuostatas dėl perdavimo sistemų 
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atskyrimo ir šių sistemų įtaką elektros 
energijos vidaus rinkos veikimui.   
Komisija ypač ištiria, kokiu mastu 
galimybė veiksmingai ir efektyviai 
atsiskirti, kaip nurodyta 8c straipsnyje, 
buvo sėkminga užtikrinant sąžiningą ir 
veiksmingą konkurenciją elektros 
energijos vidais rinkoje. Komisija pateikia 
šios peržiūros išvadas, atsižvelgdama į 
ataskaitą, minimą 1 dalyje. Ataskaitoje 
ypač apsvarstoma, ar Komisija turėtų 
pateikti šios direktyvos pakeitimų ir ar 8 
straipsnis turėtų tapti privalomas visoms 
valstybėms narėms, siekiant užtikrinti
sąžiningą ir veiksmingą konkurenciją 
elektros energijos vidais rinkoje. Išvados, 
susijusios su pakeitimų poreikiu ar šio 
poreikio nebuvimu, pateikiamos kartu su 
išsamiomis pagrindžiančiomis 
priežastimis. Esant reikalui, ataskaita 
pateikiama kartu su teisėkūros 
pasiūlymu.“

Or. en

(Pakeičiamas direktyvos 2003/54/EB 28 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa.)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu prašoma, kad Komisija atliktų kruopštų persvarstymą dėl atskyrimo nuostatų 
poveikio, ir ypač dėl veiksmingo ir efektyvais atskyrimo sėkmės. Prašoma Komisijos, kad ji 
pateiktų peržiūros ataskaitą ir, esant reiklaui, pasiūlytų būtinus direktyvos pakeitimus, jei 
paaiškės, kad veiksmingas ir efektyvus atskyrimas buvo nepakankamas.

Pakeitimas 545
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo a punkto įžanginė dalis ir 1 ir 2 įtraukos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14c) A priedo a punkto pirmoji ir antroji 
įtraukos pakeičiamos taip:
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„a) turėtų teisę sudaryti su savo elektros 
energijos paslaugų teikėju ir, papildomai, 
jei taikytina, su paskirstymo sistemos 
operatoriumi sutartį, kurioje kiekvienos 
rūšies sutarčiai nurodo, jei taikytina: 
– bendrovės tapatybę ir adresą;
– teikiamas paslaugas, pasiūlytų
komercinių ir techninių paslaugų kokybės 
lygį, taip pat paslaugų aktyvavimo laiką,“

Or. de

Pagrindimas

Dėl antrosios įtraukos: teikimo kokybė yra pagrindinė teisė konkurencingoje rinkoje. Tačiau
čia turėtų būti aišku, kad žodis „kokybė“ taikomas ir komerciniams, ir techniniams 
standartams (kurie vėliau bus nustatyti tinkamiausio lygio). „Pirmasis prijungimas“ iš tiesų 
yra  ribos problema – jis reiškia pirmą kartą, kai sistema prijungiama prie paskirstymo tinklo. 

Pakeitimas 546
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo a punkto įžanginė dalis ir 1 ir 2 įtraukos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14c) A priedo a punkto pirmoji ir antroji 
įtraukos pakeičiamos taip:
„a) turėtų teisę sudaryti su savo elektros 
energijos paslaugų teikėju ir, papildomai, 
jei taikytina, su paskirstymo sistemos 
operatoriumi sutartį, kurioje kiekvienos 
rūšies sutarčiai nurodo, jei taikytina: 
– bendrovės tapatybę ir adresą;
– teikiamas paslaugas, pasiūlytų 
komercinių ir techninių paslaugų kokybės  
lygį, taip pat paslaugų aktyvavimo laiką;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu mėginama išaiskinti ir apibrėžti kai kuriuos terminus, kurie praktikoje 
pasirodė esą neaiškūs. Sąvoka „paslaugų kokybė“ turėtų būti išaiskinama, kad terminas 
„kokybė“ taikomas ir komerciniams, ir techniniams standartams (kurie vėliau bus nustatyti 
tinkamiausio lygio). „Pirmasis prijungimas“ iš tiesų yra ribos problema – jis reiškia pirmą 
kartą, kai sistema prijungiama prie paskirstymo tinklo. 

Pakeitimas 547
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14c punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo a punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14c) A priedo c punkto 2 įtrauka 
pakeičiama taip:
„– teikiamas paslaugas, pasiūlytų 
kokybiškų komercinių ir techninių 
paslaugų lygį, taip pat paslaugų 
aktyvavimo laiką;“

Or. en

(Keičiama Direktyvos 2003/54/EB A priedo a dalies 2 įtraukos formuluotė.)

Pagrindimas

„Paslaugos kokybės lygiai“ turėtų būti apibrėžiami kaip taikomi ir komerciniams, ir 
techniniams standartams. „Pirmojo prijungimo laikas“ – labai siauros apimties standartas ir 
jo taikymas turėtų būti išplėstas visiems jungimo atvejams.

Pakeitimas 548
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14d punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14d) A priedo c dalis keičiama taip:
„c) gautų skaidrią nepriklausomą 
informaciją, pagrįstą bendrais kriterijais,
apie taikomas kainas ir tarifus bei apie 
standartines sąlygas, kiek tai susiję su 
galimybe valstybės narės ir Bendrijos 
lygmenimis prisijungti prie elektros 
energijos paslaugų ir jomis naudotis;“

Or. en

(Keičiama Direktyvos 2003/54/EB A priedo c dalies  formuluotė.)

Pakeitimas 549
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14e punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14e) A priedo d dalis keičiama taip: 
„d) kad nebūtų diskriminuojami 
pažeidžiami vartotojai, galėtų rinktis iš 
įvairių mokėjimo būdų – tai apima iš 
anksto apmokėtus skaitiklius ir, kai reikia, 
nemokamas tarifų skaičiavimo priemones. 
Bet kuris sąlygų skirtumas turi 
atspindėti tiekėjo išlaidas, susijusias su 
skirtingų mokėjimo sistemų taikymu, ir 
turi būti proporcingas. Bendros sąlygos 
turi būti sąžiningos ir skaidrios. Sąlygos 
paskelbiamos aiškia ir suprantama 
kalba. Vartotojai turi būti apsaugoti nuo 
nesąžiningų ar klaidinančių pardavimo 
metodų, įskaitant nesutartines 
prekiautojo elektros energija daromas 
kliūtis;

Or. en

(Ta pati formuluotė, kaip Direktyvos 2003/54/EB A priedo d dalyje, pridedama naujų 
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detalių.)

Pakeitimas 550
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 14e punktas (naujas)
Direktyva 2003/54/EB
A priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14e) A priedo d dalis keičiama taip:
„d) galėtų rinktis iš įvairių mokėjimo 
būdų, kad nebūtų diskriminuojami 
pažeidžiami vartotojai. Bendros sąlygos 
turi būti sąžiningos ir skaidrios.  Sąlygos 
paskelbiamos aiškia ir suprantama 
kalba.  Vartotojai turi būti apsaugoti 
nuo nesąžiningų ar klaidinančių 
pardavimo metodų, įskaitant 
nesutartines prekiautojo elektros energija 
daromas kliūtis;“

Or. en

(Keičiama Direktyvos 2003/54/EB A priedo d punkto  formuluotė.)

Pagrindimas

Pažeidžiami vartotojai ypač turi būti apsaugoti nuo mokėjimo metodų, dėl kurių atsidurtų 
nesąžiningai nepalankioje padėtyje.

Pakeitimas 551
Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) turėtų galimybę naudotis duomenimis 
apie savo suvartojimą ir sudarius aiškų 

h) galėtų lengvai prisijungti prie naujo 
tiekėjo. Valstybės narės užtikrina, kad 
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susitarimą bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis tuos 
duomenis privalo pateikti įmonei.
Valstybės narės nustato duomenų formatą 
ir tvarką, pagal kurią tiekėjai ir vartotojai 
gali naudotis šiais duomenimis. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

vartotojai galėtų naudotis duomenimis, 
reikalingais, kad vartotojas galėtų lengvai 
pakeisti tiekėją, ir kad galėtų suteikti bet 
kuriai įmonei, turinčiai tiekimo licenciją, 
prieigą prie savo duomenų.   Už šią 
paslaugą neimama papildomo mokesčio.
Už duomenų tvarkymą atsakinga šalis 
įvykdo visus pagrįstus reikalavimus 
pateikti duomenis tiesiogiai įmonei, 
kuriais juos pateikti leidimą davė 
vartotojas. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų susitarta dėl duomenų, reikalingų, 
kad vartotojas lengvai pakeistų tiekėja, 
specifikacijos, apibrėžto vartotojo 
pervedimo proceso ir dėl šių duomenų 
pateikimo vartotojui papreikalavus.
Tiekėjas turi laikyti teisingus bent jau 
mėnesio naudojimo duomenis, gaunamus 
pažangiais skaitikliais.  Valstybės narės 
užtikrina, kad pažangių skaitiklių 
įdiegimas būtų baigtas kuo grečiau, betne 
vėliau kaip 2020 m. Tokiu būdu gautais 
duomenimis vartotojas turėtų galėti 
naudotis pareikalavęs, duomenys turi būti 
pateikiami suprantamu formatu ir už 
mokestį, atitinkantį suteiktą paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 552
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) turėtų galimybę naudotis duomenimis 
apie savo suvartojimą ir sudarius aiškų 
susitarimą bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis tuos
duomenis privalo pateikti įmonei. 

h) galėtų lengvai prisijungti prie naujo 
tiekėjo. Kai perėjimo procese reikia 
teikimo punkto informacijos, skaitiklių 
duomenų arba duomenų apie standartinį 
suvartojimą, valstybės narės užtikrina, 
kad šiais duomenimis nemokamai galėtų 
naudotis bet kuri leidimą naudotis šiais 
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Valstybės narės nustato duomenų formatą 
ir tvarką, pagal kurią tiekėjai ir vartotojai 
gali naudotis šiais duomenimis. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

duomenimis turinti įmonė.   Už duomenų 
tvarkymą atsakinga šalis tuos duomenis 
privalo pateikti įmonei.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
susitarta dėl duomenų formato ir tvarkos, 
pagal kurią tiekėjai ir, jei būtina, vartotojai 
gali naudotis šiais duomenimis. Už šią 
konkrečią paslaugą aiškus papildomas 
mokestis vartotojams nenustatomas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikia užtikrinti, jog naujam teikėjui būtų tiesiogiai 
prieinami ivisi duomenys, reikalingi teikėjo keitimo procese, o nebūtų reikalaujama, kad 
sistemos duotų vartotojui šiuos duomenis.  Konkurencingoje rinkoje papildomos išlaidos 
būtinai pateks į vartotojo sąskaitas.  Teksto pakeitimais siekiama išaiskinti ketinimą.

Pakeitimas 553
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) turėtų galimybę naudotis duomenimis 
apie savo suvartojimą ir sudarius aiškų 
susitarimą bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis tuos 
duomenis privalo pateikti įmonei.
Valstybės narės nustato duomenų formatą 
ir tvarką, pagal kurią tiekėjai ir vartotojai 
gali naudotis šiais duomenimis. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

„h) turėtų galimybę naudotis duomenimis 
apie savo suvartojimą ir sudarius aiškų 
susitarimą bei netaikant operacijos 
mokesčio galėtų leisti teikėjui naudotis 
savo skaitiklių duomenimis. Už duomenų 
tvarkymą atsakinga šalis privalo patenkinti 
visus pagrįstus prašymus pateikti šiuos 
duomenis. Valstybės narės nustato 
duomenų formatą ir tvarką, pagal kurią 
tiekėjai ir vartotojai gali naudotis šiais 
duomenimis. Reguliavimo institucija 
pripažįsta bet kokias išlaidas, atsiradusias 
dėl šios paslaugos.

Or. de
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Pagrindimas

Visi reikalavimai teikti duomenis turi būti pagrįsti. Taip pat turi būti stengiamasi užtikrinti, 
kad būtų pripažintos išlaidos, kurios atsirado dėl IT ir apskaitos sistemų.

Pakeitimas 554
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) turėtų galimybę naudotis duomenimis 
apie savo suvartojimą ir sudarius aiškų 
susitarimą bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis tuos 
duomenis privalo pateikti įmonei. 
Valstybės narės nustato duomenų formatą 
ir tvarką, pagal kurią tiekėjai ir vartotojai 
gali naudotis šiais duomenimis. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

h) galėtų lengvai prisijungti prie naujo 
tiekėjo. Kai perėjimo procese reikia 
teikimo punkto informacijos, skaitiklių 
duomenų arba duomenų apie standartinį 
suvartojimą, valstybės narės užtikrina, 
kad šiais duomenimis nemokamai galėtų 
naudotis bet kuri leidimą naudotis šiais
duomenimis turinti įmonė.  Už duomenų 
tvarkymą atsakinga šalis tuos duomenis 
privalo pateikti įmonei. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų susitarta dėl duomenų 
formato ir tvarkos, pagal kurią tiekėjai ir 
vartotojai gali naudotis šiais duomenimis. 
Už šią konkrečią paslaugą aiškus 
papildomas mokestis vartotojams 
nenustatomas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atkreipiamas dėmesys į tai, kad būtina užtikrinti, jog perėjimo procese reikalinga 
duomenys būtų tiesiogiai prieinami naujam tiekėjui. Tiekėjai nebūtinaituri turėti licencijas, ir 
paprastai naujam tiekėjui  iš esmės reikia matuokliais gautos informacijos, todėl pereinant iš 
vienos sistemos į kitą gali reikėti, kad kad duomenys būtų perduoti tinkamą leidimą 
turinčioms trečiosioms matavimo bendrovėms, o ne tiekėjui.  Konkurencingoje rinkoje 
papildomos išlaidos būtinai pateks į vartotojo sąskaitas.
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Pakeitimas 555
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) turėtų galimybę naudotis duomenimis 
apie savo suvartojimą ir sudarius aiškų 
susitarimą bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis tuos 
duomenis privalo pateikti įmonei. 
Valstybės narės nustato duomenų formatą
ir tvarką, pagal kurią tiekėjai ir vartotojai 
gali naudotis šiais duomenimis. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

h) turėtų galimybę naudotis duomenimis 
apie savo suvartojimą ir sudarius aiškų 
susitarimą bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai leidimą turinčiai tiekimo įmonei
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis tuos 
duomenis privalo pateikti įmonei. 
Valstybės narės nustato duomenų formatą 
ir tvarką, pagal kurią tiekėjai ir vartotojai 
gali naudotis šiais duomenimis. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose šalyse, pvz., Austrijoje, tiekėjams nereikia licencijos, kad galėtų vykdyti savo 
veiklą.

Pakeitimas 556
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie tikrąjį elektros 
energijos suvartojimą ir kainas. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Kasmėnesinė sąskaita gali būti pateikiama tik praėjus tinkamam pereinamajam laikotarpiui. 
Kadangi nuotolinis elektroninis matavimas dar nenaudojamas visur, mėnesinės sąskaitos 
kaina dauginama iš dvylikos. Taip galutiniam vartotojui kaina būtų gerokai didesnė ir į rinką 
negalėtų patekti nauji tiekėjai, kurie dirba gaudami mažus pelnus. 

Pakeitimas 557
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie tikrąjį elektros 
energijos suvartojimą ir kainas. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Iki tada, kai nuotolinis elektroninis matavimas bus naudojamas visur, mėnesinės sąskaitos 
kaina dauginama iš dvylikos. Taip galutiniam vartotojui kaina būtų gerokai didesnė ir į rinką 
negalėtų patekti nauji tiekėjai, kurie dirba gaudami mažus pelnus.  Taigi, kasmėnesinė 
sąskaita gali būti pateikiama tik praėjus tinkamam pereinamajam laikotarpiui.

Pakeitimas 558
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie tikrąjį elektros energijos 

i) būtų tinkamai informuojami apie tikrąjį 
elektros energijos suvartojimą ir kainas, ir 
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suvartojimą ir kainas. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama.

to dažnai užtenka, kad galėtų reguliuoti 
savo elektros energijos suvartojimą. 
Reikėtų tinkamai atsižvelgti į šių 
priemonių rentabilumą. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama.

Or. en

Pagrindimas

Šio priedo tekstas turi atitikti Energijos vartojimo efektyvumo ir elektros energijos paslaugų 
direktyvos 2006/32/EB nuostatas. The Komisijos siūlomas tekstas reikštų netinkamas išlaidas.

Pakeitimas 559
Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie tikrąjį dujų arba elektros 
energijos suvartojimą ir kainas. Už šią
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama.

i) reguliariai būtų tinkamai informuojami 
apie savo tikrąjį dujų arba elektros 
energijos suvartojimą ir kainas. Už šią 
konkrečią paslaugą aiškus papildomas 
mokestis vartotojams nenustatomas.

Or. en

Pakeitimas 560
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie tikrąjį elektros energijos 
suvartojimą ir kainas. Už šią paslaugą 

i) būtų tinkamai informuojami apie tikrąjį 
elektros energijos suvartojimą ir kainas, ir 
to dažnai užtenka, kad galėtų reguliuoti 
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papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama.

savo elektros energijos suvartojimą. 
Reikėtų tinkamai atsižvelgti į šių 
priemonių rentabilumą. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma pridėti tokį sąkinį: „Informacija suteikiama per tinkamą laikotarpį, kuriuo 
atsižvelgiama į vartotojo matavimo įrangos pajėgumus ir aptariamą elektros energijos 
produktą.“

Pakeitimas 561
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie tikrąjį elektros energijos 
suvartojimą ir kainas. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama.

i) būtų tinkamai ir reguliariai  
informuojami apie tikrąjį elektros energijos 
suvartojimą ir kainas. Reguliavimo 
institucijos pripažįsta bet kokias išlaidas, 
atsiradusias dėl šios paslaugos.

Or. de

Pagrindimas

Nors vartotoją reikia reguliariai informuoti apie suvartojimą ir kainas, tačiau nereikia 
nustatyti konkretaus laikotarpio, per kurį turėtų būti suteikiama informacija. Reikia tinkamos 
sistemos, pagal kurią būtų pereita prie pažangių matuoklių naudojimo; pvz., reikia užtikrinti 
tinkamą įgyvendinimo laiką ir tai, kad turimos išlaidos būtų pripažintos kaip tinklo išlaidos 
bei atsispindėtų tinklo tarifuose.
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Pakeitimas 562
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai
informuojami apie tikrąjį elektros energijos 
suvartojimą ir kainas. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama.

i) būtų informuojami apie savo tikrąjį 
elektros energijos suvartojimą ir kainas, ir 
to dažnai užtenka, kad galėtų reguliuoti 
savo elektros energijos suvartojimą. Už 
šią konkrečią paslaugą aiškus papildomas 
mokestis vartotojams nenustatomas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas reikalavimas, kad vartotojai kas mėnesį būtų informuojami, nebūtinai privalomas ir 
gali būti neproporcingas, atsižvelgiant į dideles matavimo kainas.

Be to, šiai sričiai jau taikoma Elektros energijos paslaugų direktyvos 13 straipsnis. 
Konkurencingoje rinkoje papildomos išlaidos būtinai pateks į vartotojo sąskaitas. Teksto 
pakeitimais siekiama išaiskinti ketinimą.

Pakeitimas 563
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie tikrąjį elektros energijos 
suvartojimą ir kainas. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama.

i) būtų informuojami apie savo tikrąjį 
elektros energijos suvartojimą ir kainas, ir 
to dažnai užtenka, kad galėtų reguliuoti 
savo elektros energijos suvartojimą. Už 
šią konkrečią paslaugą aiškus papildomas 
mokestis vartotojams nenustatomas.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomas reikalavimas, kad vartotojai kas mėnesį būtų informuojami, nebūtinai privalomas ir 
gali būti neproporcingas, atsižvelgiant į dideles matavimo kainas. Be to, šiai sričiai jau 
taikoma Elektros energijos paslaugų direktyvos 13 straipsnis.  taigi šią formuluotę reikia 
suderinti su Elektros energijos paslaugų direktyva, kad šioje srityje būtų išvengta iš dalies 
sutampančių arba prieštaringų reikalavimų.

Pakeitimas 564
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų 
laiku, o ankstesnio tiekėjo sąskaitą 
apmokėtų ne vėliau kaip praėjus vienam 
mėnesiui nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė elektros 
energiją.

j) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų
laiku, o procesas turėtų užtrukti ne ilgiau 
kaip mėnesį nuo momento, kai visa 
reikalinga informacija suteikiama ir kai 
sudaroma naujojo tiekėjo ir vartotojo 
sutartis, iki tikrosios prisijungimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Prisijungimo prie kito tiekėjo procesui neturėtų reikėti neproporcingų vartotojo pastangų ir 
laiko sąnaudų. Taigi svarbu, kad būtų nustatyta perėjimo proceso trukmės riba. 

Šis procesas turėtų būti lengvas ir greitas, ir neturi būti rizikos, kad jį užtęs kuri nors iš 
dalyvaujančių šalių. Prisijungimo prie naujo tiekėjo laikotarpis turi būti nustatomas 
atsižvelgiant į techninius reikalavimus, tačiau neturi tapti kliūtimi, kuri sulaikytų vartotojus 
nuo kito teikėjo pasirinkimo ir įšaldytų rinkos dalį dabartinių ttiekėjų naudai.

Pakeitimas 565
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų 
laiku, o ankstesnio tiekėjo sąskaitą 
apmokėtų ne vėliau kaip praėjus vienam 
mėnesiui nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė elektros 
energiją.

j) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų 
laiku, o procesas turėtų užtrukti ne ilgiau 
kaip mėnesį nuo momento, kai visa 
reikalinga informacija suteikiama ir kai 
įsigalioja naujojo tiekėjo ir vartotojo 
sutartis, iki tikrosios prisijungimo datos.
O  ankstesnio tiekėjo sąskaitą vartotojas
apmokėtų ne vėliau kaip praėjus vienam 
mėnesiui nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė elektros 
energiją.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš svarbiausių konkurencingos ir veiksmingos elektros energijos rinkos rodiklių yra 
vartotojų prisijungimo prie kito tiekėjo proceso lengvumas. Taigi todėl svarbu, kad būtų 
nustatyta perėjimo proceso trukmės riba.

Pakeitimas 566
Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų 
laiku, o ankstesnio tiekėjo sąskaitą 
apmokėtų ne vėliau kaip praėjus vienam 
mėnesiui nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė elektros 
energiją.

j) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų 
laiku, nepažeisdamas esamų tiekimo 
sutarčių ir privataus tinklo 
(nestandartiniai tinklai) susitarimų. 
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos geros praktikos gairės, 
susijusios su tinkamu laikotarpiu nuo 
teikėjo pakeitimo iki galutinės sąskaitos 
išrašymo.

Or. en
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Pakeitimas 567
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų 
laiku, o ankstesnio tiekėjo sąskaitą
apmokėtų ne vėliau kaip praėjus vienam 
mėnesiui nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė elektros 
energiją.

j) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų 
laiku, o vartotojas turi gauti galutinę 
sąskaitą ne vėliau kaip praėjus trims 
mėnesiams nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė elektros 
energiją.

Or. en

Pagrindimas

Šio priedo tekstas turi atitikti Energijos vartojimo efektyvumo ir elektros energijos paslaugų 
direktyvos 2006/32/EB nuostatas. Šis Komisijos siūlomas tekstas reikštų netinkamas išlaidas.

Pakeitimas 568
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų 
laiku, o ankstesnio tiekėjo sąskaitą 
apmokėtų ne vėliau kaip praėjus vienam 
mėnesiui nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė elektros 
energiją.

j) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų 
laiku, o ankstesnio tiekėjo sąskaita būtų 
pateikiama ne vėliau kaip praėjus dviem 
mėnesiams nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė elektros 
energiją.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patvirtinti reikalavimą pripažinti, kad senojo tiekėjo galimybės pasižymėti galutinius 
matuoklio rodmenis priklauso nuo paskirstymo bendrovės arba naujojo tiekėjo ir gamybinių 
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procesų. 

Pakeitimas 569
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas 
Direktyva 2003/54/EB
A priedo ja punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ja) gali pasikeisti tiekėją bet kuriuo metų 
laiku, o ankstesnio tiekėjo sąskaitą 
apmokėtų ne vėliau kaip praėjus vienam 
mėnesiui nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė elektros 
energiją.“

Or. en

Pagrindimas

Prisijungimo prie kito tiekėjo procesui neturėtų reikėti neproporcingų vartotojo pastangų ir 
laiko sąnaudų. Taigi svarbu, kad būtų nustatyta perėjimo proceso trukmės riba. 

Šis procesas turėtų būti lengvas ir greitas, ir neturi būti rizikos, kad jį užtęs kuri nors iš 
dalyvaujančių šalių. Prisijungimo prie naujo tiekėjo laikotarpis turi būti nustatomas 
atsižvelgiant į techninius reikalavimus, tačiau neturi tapti kliūtimi, kuri sulaikytų vartotojus 
nuo kito teikėjo pasirinkimo ir įšaldytų rinkos dalį dabartinių ttiekėjų naudai.

Pakeitimas 570
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/54/EB
A priedo ja punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) gali nemokamai naudotis nešališkos 
tarnybos, teikiančios informaciją, 
konsultacijomis, kiekvienu konkrečiu 
atveju remiantis energijos naudojimo 
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efektyvumo priemonėmis ir galimybe 
rinktis tinkamiausią tiekėją bei mokėjimo 
būdus, atitinkančius vartotojo poreikius. 

Or. en

Pakeitimas 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl direktyvos – keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies 3a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo šios dalies pirmosios ir 
antrosios pastraipos, naujojo 7a straipsnio 
nuostatos taikomos nuo tos pačios dienos, 
kai įsigalioja ši direktyva.

Or. en

Pagrindimas

Nukrypstant nuo šios dalies pirmosios ir antrosios pastraipos, naujojo 7a straipsnio nuostatos 
taikomos nuo tos pačios dienos, kai įsigalioja ši direktyva.

Pakeitimas 572
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės panaikina įstatymus, 
reglamentus ir administracines nuostatas, 
trukdančias gamtinių dujų įmonėms, 
reguliavimo ar kitoms institucijoms 
vykdyti savo pareigas arba naudotis savo 
įgaliojimasi ar vykdyti įsipareigojimus 
pagal šią direktyvą.

Or. en
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Pagrindimas

Gali būti, kad reguliavimo institucijos negalės naudotis savo teisėtais įgaliojimais arba atlikti 
pareigas, kurių reikalauja ši direktyva, dėl nacionalinių teisės aktų. Dirbtinai maži 
reguliuojami tarifai, kurie paprastai įtvirtinti nacionaliniais įstatymais, gali trukdyti valstybių 
narių reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad nebūtų teikiamos kryžmiškos subsidijos, o 
valstybių narių įstatymais gali būti draudžiama taikyti konkrečias priemones (pvz., dujų 
pajėgumų pardavimą aukcione) kai kuriose valstybėse narėse. Įgyvendinimas reikalauja, kad 
būtų panaikintos ir šios veiksmingos konkurencijos kliūtys.  

Pakeitimas 573
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai viešai kontroliuojamas subjektas 
tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja 
įsigyjant vertikalios integracijos įmonės 
dalis, kaina, susijusi su šio sandorio 
parengimu, pranešama Komisijai. 
Minėtame pranešime pateikiama 
tarptautinės audito bendrovės atliktas 
turto vertės patvirtinimas. Komisija 
naudoja šią informaciją tik siekdama 
kontroliuoti valstybės paramą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina garantuoti, kad būtų tikrai vienodos konkurencijos sąlygos valstybei priklausančioms 
ir privačios nuosavybės bendrovėms.
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Pakeitimas 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2a. Komisija kasmet pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitas, 
susijusias su oficialiu ir praktiniu šios 
direktyvos įgyvendinimu kiekvienoje 
valstybėje narėje.“

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų užtikrinti veiksmingą šioje direktyvoje pateiktų taisyklių įgyvendinimą.

Pakeitimas 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Remdamasi viešomis konsultacijomis 
ir diskusijomis su kompetentingomis 
institucijomis ir gavus Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūros nuomonę, taip pat praėjus 
šešeriems metams nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, 
susijusią su poreikiu palikti kaip yra arba 
iš dalies pakeisti šią direktyvą. Keli 
elektros energijos bednrovių 
restruktūrizacijos variantai, nustatyti 
Direktyvos 2003/54/EB strapsniuose 8a–
8d, 10 ir 10b strapsniuose bus patikrinti, 
ypač atsižvelgiant į jų poveikio galimybei 
naudotis tinklais veiksmingumą ir būtinas 
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investicijas.
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Tai turėtų užtikrinti veiksmingą šioje direktyvoje pateiktų taisyklių įgyvendinimą.


