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Pakeitimas 275
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/55/EB
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2a. komercinė neskelbtina informacija 
nustatoma taikant objektyvius ir skaidrius 
kriterijus.“

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumas dujų vidaus rinkoje yra naudingas, jeigu neprieštarauja tikslui skatinti rinką. Bet 
kokie papildomi reikalavimai dėl bendro duomenų naudojimo turėtų atsižvelgti į komercinės 
neskelbtinos informacijos konfidencialumą ir nepažeisti konkurencijos įstatymų.

Pakeitimas 276
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 12 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:
„1. Kiekvienas paskirstymo sistemos 
operatorius yra atsakingas už  ilgalaikį 
sistemos gebėjimą vykdyti pagrįstus dujų 
tiekimo reikalavimus eksploatuojant, 
prižiūrint ir plėtojant ekonomikos 
sąlygomis patikimą ir efektyvią
paskirstymo sistemą savo regione,
deramai atsižvelgdamas į aplinkos 
apsaugą ir skatindamas veiksmingą 
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energijos naudojimą.“

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemų operatoriams turi būti taikomi tie patys įpareigojimai kaip ir paskirstymo 
sistemų operatoriams tam, kad būtų laikomasi anksčiau minėtų kriterijų.

Pakeitimas 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 12 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:
„1. Kiekvienas paskirstymo sistemos 
operatorius yra atsakingas už ilgalaikį 
sistemos gebėjimą vykdyti pagrįstus dujų 
tiekimo reikalavimus, eksploatuojant, 
prižiūrint ir plėtojant ekonomikos 
sąlygomis patikimą ir efektyvią
paskirstymo sistemą savo regione,
deramai atsižvelgdamas į aplinkos 
apsaugą, ir skatindamas veiksmingą 
energijos naudojimą.“

Or. en

(Iš dalies keičiama esama Direktyvos 2003/55/EB 12 straipsnio 1 dalis)

Pagrindimas

Perdavimo sistemų operatoriams turi būti taikomi tie patys įpareigojimai kaip ir paskirstymo 
sistemų operatoriams tam, kad būtų laikomasi anksčiau minėtų kriterijų.
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Pakeitimas 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
12 straipsnio 5a dalis(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) 12 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„5a. Imamasi atitinkamų priemonių 
užtikrinti, kad paskirstymo sistemų 
operatorių darbuotojai ir vadovybė neturi 
jokių asmeninių interesų didinti energijos 
suvartojimą.“

Or. en

(Po direktyvos 2003/55/EB 12 straipsnio 5 dalies įterpiama nauja pastraipa)

Pagrindimas

Paskirstymo sistemų operatorių darbuotojai turėtų būti suinteresuoti veiksmingu energijos 
naudojimu ir neturėtų būti skatinami didinti vartojimą jų paskirstymo zonoje.

Pakeitimas 279
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto ba punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Antrosios dalies antroji pastraipa iš 
dalies keičiama taip:
„Valstybės narės gali priimti sprendimą 
netaikyti 1-3 dalių nuostatų 
integruotosioms gamtinių dujų 
įmonėms, aptarnaujančioms mažiau 
kaip 100000 vartotojų.“
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Or. en

(Keičiama Direktyvos 2003/55/EB 13 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos formuluotė)

Pagrindimas

Minimali reikšmė bet kuriuo atveju yra taikoma viso straipsnio nuostatoms. Tai turėtų būti 
visiškai aišku iš formuluotės, įtraukiant naujas siūlomas pastraipas.

Pakeitimas 280
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto c punktas
Direktyva 2003/55/EB
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei paskirstymo sistemos operatorius yra 
vertikalios integracijos įmonės dalis, 
valstybės narės užtikrina, kad jo veikla 
būtų prižiūrima, ir kad vertikalios 
integracijos pranašumais jis negalėtų 
pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją. Visų pirma, vertikaliai 
integruoti paskirstymo sistemos operatoriai 
organizuodami viešuosius ryšius ir 
pasirinkdami pavadinimus nesukelia 
painiavos dėl vertikalios integracijos 
įmonės tiekimo padalinio atskiros 
tapatybės.

3. Jei paskirstymo sistemos operatorius yra 
vertikalios integracijos įmonės dalis, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
užtikrina, kad jo veikla būtų prižiūrima, ir 
kad vertikalios integracijos pranašumais jis 
negalėtų pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją. Visų pirma, vertikaliai 
integruoti paskirstymo sistemos operatoriai 
organizuodami viešuosius ryšius ir 
pasirinkdami pavadinimus nesukelia 
painiavos dėl vertikalios integracijos 
įmonės tiekimo padalinio atskiros 
tapatybės.

Or. en

Pagrindimas

NRI turėtų prisiimti atsakomybę, kai kontroliuojama, kaip laikomasi paskirstymo sistemų 
operatorių atsiejimo nuostatų, siekiant užtikrinti PSO nepriklausomybę.
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Pakeitimas 281
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto c punktas
Direktyva 2003/55/EB
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei paskirstymo sistemos operatorius yra 
vertikalios integracijos įmonės dalis, 
valstybės narės užtikrina, kad jo veikla 
būtų prižiūrima, ir kad vertikalios 
integracijos pranašumais jis negalėtų 
pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją. Visų pirma, vertikaliai 
integruoti paskirstymo sistemos operatoriai 
organizuodami viešuosius ryšius ir 
pasirinkdami pavadinimus nesukelia 
painiavos dėl vertikalios integracijos 
įmonės tiekimo padalinio atskiros 
tapatybės.

3. Jei paskirstymo sistemos operatorius yra 
vertikalios integracijos įmonės dalis, 
valstybės narės užtikrina, kad jo veikla 
būtų prižiūrima, ir kad vertikalios 
integracijos pranašumais jis negalėtų 
pasinaudoti taip, kad iškraipytų 
konkurenciją. Visų pirma, vertikaliai 
integruoti paskirstymo sistemos operatoriai 
organizuodami viešuosius ryšius nesukelia 
painiavos dėl vertikalios integracijos 
įmonės tiekimo padalinio atskiros 
tapatybės.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sąnaudų koeficientą, reikalavimai pasirinkti atskirus tinklo ir paskirstymo 
pavadinimus yra pernelyg dideli.

Pakeitimas 282
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto c punktas
Direktyva 2003/55/EB
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų 2 dalies reikalavimų, susijusių su 
visišku paskirstymo sistemos operatoriaus 

Išbraukta.
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nepriklausomumu, nediskriminaciniu 
elgesiu ir kad vertikalios integracijos 
įmonė, vykdydama tiekimo veiklą, 
neturėtų galimybės nesąžiningai 
pasinaudoti vertikalios integracijos 
pranašumais. Ši priemonė, kuria siekiama 
iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Atskyrimo nuostatos, kaip pagrindinės energijos rinkų liberalizavimo nuostatos, negali būti 
keičiamos vadovaujantis gairėmis. Tai ypač svarbu todėl, kad Komisijos kompetencija priimti 
tokias gaires sudarytų sąlygas keisti įmonių įstatymus.

Pakeitimas 283
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto c punktas
Direktyva 2003/55/EB
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų 2 dalies reikalavimų, susijusių su 
visišku paskirstymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumu, nediskriminaciniu 
elgesiu ir kad vertikalios integracijos 
įmonė, vykdydama tiekimo veiklą, 
neturėtų galimybės nesąžiningai 
pasinaudoti vertikalios integracijos 
pranašumais. Ši priemonė, kuria siekiama 
iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad gaires pagal įprastą procedūrą patvirtintų Parlamentas ir Taryba. 
Galių perdavimas Komisijai turėtų būti apribotas būtinais pakeitimais.

Pakeitimas 284
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto c punktas
Direktyva 2003/55/EB
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų 2 dalies reikalavimų, susijusių su 
visišku paskirstymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumu, nediskriminaciniu 
elgesiu ir kad vertikalios integracijos 
įmonė, vykdydama tiekimo veiklą, 
neturėtų galimybės nesąžiningai 
pasinaudoti vertikalios integracijos 
pranašumais. Ši priemonė, kuria siekiama 
iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siūloma komitologijos procedūra norima apriboti Europos Parlamento įtaką, šitaip 
pašalinant iš demokratinės teisės aktų leidybos procedūros taikymo srities esminius 
sprendimus dėl energetikos vidaus rinkos formos. Atsižvelgiant į tai, kad komitologijos 
procedūros rezultatai gali būti labai įvairūs ir kad šios esminės nuostatos turi įtakos atsiejimo 
taisyklių, kurios taikomos perdavimo tinklų operatoriams, turiniui, tai turėtų būti iš principo 
atmesta.



PE404.544v01-00 10/107 AM\715225LT.doc

LT

Pakeitimas 285
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto c punktas
Direktyva 2003/55/EB
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti gaires, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad paskirstymo 
sistemos operatorius iš tikrųjų laikytųsi 
visų 2 dalies reikalavimų, susijusių su 
visišku paskirstymo sistemos operatoriaus 
nepriklausomumu, nediskriminaciniu 
elgesiu ir kad vertikalios integracijos 
įmonė, vykdydama tiekimo veiklą, 
neturėtų galimybės nesąžiningai 
pasinaudoti vertikalios integracijos 
pranašumais. Ši priemonė, kuria siekiama 
iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tokios didelės Komisijos galios, kaip gairių dėl paskirstymo sistemų operatorių rengimas 
taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu, būtų nedemokratiškos ir todėl turėtų būti 
atmestos.

Pakeitimas 286
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto ca punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
13 straipsnio 4a dalis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Pridedama ši 4a pastraipa:

„4a. Valstybės narės turi teisę priimti ar 
taikyti 1-4 dalių nuostatas 
integruotosioms gamtinių dujų įmonėms, 
aptarnaujančioms mažiau kaip 100 000 
vartotojų arba izoliuotų tinklų.“

Or. de

Pagrindimas

Praeityje taisyklė „de minimis“ buvo taikoma visam straipsniui, todėl pateikta paskutinėje 
dalyje.

Pakeitimas 287
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto ca punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
13 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Pridedama ši 4a pastraipa:

„4a. Valstybės narės turi teisę priimti ar 
taikyti 1-4 dalių nuostatas 
integruotosioms gamtinių dujų įmonėms, 
aptarnaujančioms mažiau kaip 100 000 
vartotojų arba izoliuotų tinklų.“

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta teisė padaryti mažesniems tiekėjams išimtį iš šios 
direktyvos nuostatų.
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Pakeitimas 288
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2003/55/EB
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje sistemos operatoriui 
nedraudžiama užsiimti kombinuotąja 
perdavimo, SGD, laikymo ir paskirstymo 
sistemos operatoriaus veikla, jei kiekvienos 
iš šių veiklos rūšių atžvilgiu laikomasi 
atitinkamų 7, 9a straipsnių ir 13 straipsnio 
1 dalies nuostatų.

Šioje direktyvoje skatinama ir kaip 
veiksmingiausias sprendimas užtikrinti 
veiksmingą trečiosios šalies dalyvavimą
siūloma užsiimti kombinuotąja perdavimo, 
SGD, laikymo ir paskirstymo sistemos 
operatoriaus veikla, jei kiekvienos iš šių 
veiklos rūšių atžvilgiu laikomasi 
atitinkamų 7, 9a straipsnių ir 13 straipsnio 
1 dalies nuostatų. Kombinuotasis 
perdavimo, SGD ir laikymo sistemos 
operatorius veikia  kiekvienoje valstybėje 
narėje.

Or. en

Pakeitimas 289
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2003/55/EB
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 
dalyje nustatytos taisyklės nedraudžia 
jungtinės perdavimo, SGD, laikymo ir 
paskirstymo sistemos operatorių veiklos, 
jei šie operatoriai savo teisine forma, 
organizacine struktūra ir sprendimų 
priėmimo tvarka yra nepriklausomi nuo 
kitų veiklos rūšių, nesusijusių su 
perdavimo, SGD, laikymo ir paskirstymo 
sistemų veikla, ir atitinka a–d punktuose 
pateiktus reikalavimus. Šiomis taisyklėmis 

Šioje direktyvoje sistemos operatoriui 
nedraudžiama užsiimti kombinuotąja 
perdavimo, SGD, laikymo ir paskirstymo 
sistemos operatoriaus veikla, jei kiekvienos 
iš šių veiklos rūšių atžvilgiu laikomasi 
atitinkamų 7, 9a, 9b straipsnių ir 13 
straipsnio 1 dalies nuostatų.
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neturi būti nustatoma pareiga jungtinės 
sistemos turto nuosavybę atskirti nuo 
vertikaliai integruotosios įmonės.

Or. en

Pagrindimas

Keičiant 15 straipsnį, atsižvelgiama į tai, kad atskyrimo reikalavimai, taikomi PSO, dabar 
nustatomi 9-9b straipsniuose.

Pakeitimas 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) 18 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta paskelbtais tarifais pagrįsta
reguliuojama sistema, suteikianti 
trečiosioms šalims teisę naudotis 
perdavimo ir paskirstymo sistema, [...]
SGD įrenginiais, saugojimo įrenginiais ir 
dujų ypatybių keitimo pajėgumais, 
taikoma visiems laisviesiems 
vartotojams, įskaitant tiekimo įmones, ir 
kad ši sistema būtų taikoma objektyviai, 
nediskriminuojant sistemos naudotojų. 
Valstybės narės užtikrina, kad šiuos 
tarifus arba jų nustatymo metodiką iki 
jų įsigaliojimo patvirtintų 25 straipsnio 1 
dalyje minėta reguliavimo institucija, ir 
kad šie tarifai (jei patvirtinamos vien tik 
metodikos – šios metodikos) būtų viešai 
paskelbti iki jų įsigaliojimo.“

Or. en
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(Iš dalies keičiama Direktyvos 2003/55/EB 18 straipsnio 1 dalis)

Pagrindimas

Teisė naudotis saugyklomis ir dujų ypatybių keitimo pajėgumais kai kuriose valstybėse narėse 
yra svarbus klausimas. Teisė naudotis dujų ypatybių keitimo įrenginiais yra itin svarbi 
plėtojant  suskystintų dujų didmeninės prekybos rinkas nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Todėl 
trečiųjų šalių teisė naudotis saugyklomis ir dujų ypatybių keitimo pajėgumais yra 
reguliuojama siekiant užtikrinti nediskriminuojančias teises lankstumo ir teisės pasinaudoti 
dujų ypatybių keitimo pajėgumais požiūriu.

Pakeitimas 291
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) 18 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
„1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta paskelbtais tarifais pagrįsta
sistema, suteikianti trečiosioms šalims 
teisę naudotis perdavimo ir paskirstymo 
sistema, tarp jų dujų laikymo vamzdyne ir 
papildomomis paslaugomis ir SGD 
įrenginiais, taikoma visiems laisviesiems 
vartotojams, įskaitant tiekimo įmones, ir 
kad ši sistema būtų taikoma objektyviai, 
nediskriminuojant sistemos naudotojų. 
Valstybės narės užtikrina, kad šiuos 
tarifus arba jų nustatymo metodiką iki 
jų įsigaliojimo patvirtintų 25 straipsnio 1 
dalyje minėta reguliavimo institucija, ir 
kad šie tarifai (jei patvirtinamos vien tik 
metodikos – šios metodikos) būtų viešai 
paskelbti iki jų įsigaliojimo.“

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užduotis suteikti teisę naudotis dujų laikymo vamzdyne ir papildomomis 
paslaugomis perduodama perdavimo ir paskirstymo sistemų operatoriams, o ne saugyklos 
operatoriui, kaip šiuo metu siūloma 19 straipsnyje. Dėl balansavimo ir dujų ypatybių keitimo, 
nuostata dėl dujų laikymo vamzdyne lankstumo, kt. yra perdavimo sistemų operatoriaus 
pagrindinė funkcija ir turėtų būti traktuojama kaip gabenimas (t. y. reguliuojant trečiųjų šalių 
teisę naudotis, nebent būtų numatyta išimtis), o ne sistemos operatoriaus funkcija.

Pakeitimas 292
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
18a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) Įterpiamas šis straipsnis:
„18a straipsnis
1. Organizuodamos teisę naudotis SGD 
pajėgumais, tuo atveju, kai šie pajėgumai 
yra valdomi nepriklausomų 
infrastruktūros operatorių, kurių 
nuosavybė yra atskirta, kaip tai numatyta 
7 straipsnio 1 dalyje, ir kurie suteikia 
atvirą teisę jais naudotis, valstybės narės 
taip pat gali nuspręsti laikytis procedūros, 
nustatytos 2 dalyje. Ši procedūra taikoma, 
vadovaujantis objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminuojančiais kriterijais.
2. Jei dėl teisės suteikimo sąlygų 
deramasi, valstybės narės taiko būtinas 
priemones gamtinių dujų įmonėms ir 
laisviesiems vartotojams, esantiems 
jungtinės sistemos teritorijoje arba už jos 
ribų, suteikiant galimybę derėtis dėl teisės 
naudotis SGD įrenginiais. Šalys privalo 
derėtis dėl teisės naudotis SGD įrenginiais 
sąžiningai.“

Or. en
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Pagrindimas

Statant vis daugiau SGD įrenginių, sąlygos tampa vienodesnės, didėja konkurencija. Turėtų 
būti sudarytos galimybės derėtis dėl teisės naudotis įrenginiais ypač bendrovėms, kurių 
nuosavybė yra atskirta, nes  šiuo atveju interesų konflikto nėra. Todėl reguliavimas iš 
principo gali būti mažesnis.

Pakeitimas 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
18a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) Įterpiamas šis straipsnis:
„18a straipsnis
1. Organizuodamos teisę naudotis SGD 
pajėgumais, tuo atveju, kai šie pajėgumai 
yra valdomi nepriklausomų 
infrastruktūros operatorių, kurių 
nuosavybė yra atskirta, kaip tai numatyta 
7 straipsnio 1 dalyje, ir kurie suteikia 
atvirą teisę jais naudotis, valstybės narės 
taip pat gali nuspręsti laikytis procedūros, 
nustatytos 2 dalyje. Ši procedūra taikoma, 
vadovaujantis objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminuojančiais kriterijais.
2. Jei dėl teisės suteikimo sąlygų 
deramasi, valstybės narės taiko būtinas 
priemones gamtinių dujų įmonėms ir 
laisviesiems vartotojams, esantiems 
jungtinės sistemos teritorijoje arba už jos 
ribų, suteikiant galimybę derėtis dėl teisės 
naudotis SGD įrenginiais. Šalys privalo 
derėtis dėl teisės naudotis SGD įrenginiais 
sąžiningai.“

Or. en
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Pagrindimas

Statant vis daugiau SGD įrenginių, sąlygos tampa vienodesnės, didėja konkurencija. Šiuo 
metu investicijos į SGD įrenginius daugeliu atvejų skiriamos nukrypstant nuo buvusio 22 
straipsnio nuostatų. Esant galimybei derėtis dėl teisės naudotis, investicijos gali būti toliau 
skatinamos taikant priimtiną (investuotojams) reguliavimo režimą. Turėtų būti sudarytos 
galimybės derėtis dėl teisės naudotis įrenginiais, ypač toms bendrovėms, kurių nuosavybė yra 
atskirta.

Pakeitimas 294
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11c punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) 19 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
„1. Organizuodamos teisę naudotis 
saugykla ir dujų laikymo vamzdynuose 
paslauga, kai tai yra techniškai ir (arba) 
ekonomiškai būtina, norint veiksmingai 
užtikrinti teisę naudotis vartotojų 
aprūpinimo sistema, bei 
organizuodamos teisę naudotis 
papildomomis paslaugomis, valstybės 
narės taiko 3 [...] dalyje pateiktas 
tvarkas. Šios tvarkos įgyvendinamos, 
laikantis objektyvių, skaidrių ir 
nediskriminacinių kriterijų.“

Or. en

(Papildyta direktyvos 2003/55/EB 19 straipsnio 1 dalis, įtraukiant iš dalies pakeistą 
Komisijos pasiūlymo formuluotę)
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Pakeitimas 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11c punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) 19 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
„1. Organizuodamos teisę naudotis 
saugykla ir dujų laikymo vamzdynuose 
paslauga, kai tai yra techniškai ir (arba) 
ekonomiškai būtina, norint veiksmingai 
užtikrinti teisę naudotis vartotojų 
aprūpinimo sistema, bei 
organizuodamos teisę naudotis 
papildomomis paslaugomis, valstybės 
narės naudoja reguliuojamas teisės 
tvarkas, kaip tai numatyta 4 dalyje. 
Organizuodamos pasitelkiant 
nepriklausomą infrastruktūros 
operatorių, kurio nuosavybė yra atskirta, 
laikantis 7 straipsnio 1 dalies reikalavimų, 
ir kuris suteikia atvirą teisę naudotis, 
valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
kurią nors vieną arba abi 3 ir 4 dalyse 
pateiktas tvarkas. Šios tvarkos 
įgyvendinamos laikantis objektyvių, 
skaidrių ir nediskriminacinių kriterijų.“

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sudarytos galimybės derėtis dėl teisės naudotis įrenginiais, ypač toms 
bendrovėms, kurių nuosavybė yra atskirta, nes tokiu atveju nėra jokio interesų konflikto tarp, 
pvz., viena vertus, gamybos (tiekimo) ir, kita vertus, perdavimo interesų. Dėl to reguliavimas 
iš principo gali būti ne toks griežtas, t. y. ex-post vietoje ex-ante.



AM\715225LT.doc 19/107 PE404.544v01-00

LT

Pakeitimas 296
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11c punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) 19 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip: 
„1. Organizuodamos teisę naudotis 
saugykla ir dujų laikymo vamzdynuose 
paslauga, kai tai yra techniškai ir (arba) 
ekonomiškai būtina, norint veiksmingai 
užtikrinti teisę naudotis vartotojų 
aprūpinimo sistema, bei 
organizuodamos teisę naudotis 
papildomomis paslaugomis, valstybės 
narės naudoja reguliuojamas teisės 
tvarkas, kaip tai numatyta 4 dalyje. 
Organizuodamos pasitelkiant 
nepriklausomą infrastruktūros 
operatorių, kurio nuosavybė yra atskirta, 
laikantis 7 straipsnio 1 dalies reikalavimų, 
ir kuris suteikia atvirą teisę naudotis, 
valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
kurią nors vieną arba abi 3 ir 4 dalyse 
pateiktas tvarkas. Šios tvarkos 
įgyvendinamos, laikantis objektyvių, 
skaidrių ir nediskriminacinių kriterijų.“

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sudarytos galimybės derėtis dėl teisės naudotis įrenginiais, ypač toms 
bendrovėms, kurių nuosavybė yra atskirta, nes tokiu atveju nėra jokio interesų konflikto tarp, 
pvz., viena vertus, gamybos (tiekimo) ir, kita vertus, perdavimo interesų. Dėl to reguliavimas 
iš principo gali būti ne toks griežtas, t. y. ex-post vietoje ex-ante.
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Pakeitimas 297
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11c punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) 19 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
„1. Organizuodamos teisę naudotis 
saugykla [...] kai tai yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtina, norint 
veiksmingai užtikrinti teisę naudotis 
vartotojų aprūpinimo sistema, [...] 
valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
kurią nors vieną arba abi 3 ir 4 dalyse 
pateiktas tvarkas. Šios tvarkos 
įgyvendinamos laikantis objektyvių, 
skaidrių ir nediskriminacinių kriterijų.“

Or. en

Komisijos pasiūlymas papildomas nauju 1 straipsnio 11c punktu, iš dalies keičiant 19 
straipsnio 1 dalį (Direktyva 2003/55/EB)

Pagrindimas

Pakeitimu pašalinama šiuo metu valstybėms narėms numatyta galimybė pasirinkti, kokiu 
būdu (reguliavimo ar derybų) suteikti teisę trečiosioms šalims naudotis papildomomis, tarp jų 
dujų laikymo vamzdyne, paslaugomis. Dėl balansavimo ir dujų ypatybių keitimo, nuostata dėl 
dujų laikymo vamzdyne lankstumo, kt. yra perdavimo sistemų operatoriaus pagrindinė 
funkcija ir turėtų būti traktuojama kaip gabenimas (t. y. reguliuojant trečiųjų šalių teisę 
naudotis, nebent dėl to būtų numatyta išimtis), o ne sistemos operatoriaus funkcija.

Pakeitimas 298
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11c punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) 19 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
„1. Organizuodamos teisę naudotis 
saugykla ir dujų laikymo vamzdynuose 
paslauga, kai tai yra techniškai ir (arba) 
ekonomiškai būtina, norint veiksmingai 
užtikrinti teisę naudotis vartotojų 
aprūpinimo sistema, bei 
organizuodamos teisę naudotis 
papildomomis paslaugomis, valstybės 
narės gali nuspręsti taikyti kurią nors 
vieną arba abi 3 ir 4 dalyse pateiktas
tvarkas. Šios tvarkos įgyvendinamos 
laikantis objektyvių, skaidrių ir 
nediskriminacinių kriterijų.
Nacionalinės reguliavimo institucijos 
stebi, kaip laikomasi šių kriterijų.“

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai reguliuotojai turi užtikrinti, kad teisė naudotis saugykla yra garantuojama 
laikantis tam tikrų skaidrių reguliavimo taisyklių, kurias prižiūri NRI.

Pakeitimas 299
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės apibrėžia ir paskelbia 
kriterijus, pagal kuriuos galima nustatyti, 
ar teisė naudotis saugyklomis ir dujų 
laikymo vamzdyne paslaugomis yra 
techniškai ir (arba) ekonomiškai būtina 
norint užtikrinti veiksmingą teisę naudotis 
sistema vartotojų aprūpinimo tikslais. 

Išbraukta.
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Valstybės narės paskelbia arba įpareigoja 
laikymo ir perdavimo sistemos operatorius 
paskelbti, kokios saugyklos ar šių 
saugyklų dalys ir atitinkamos dujų 
laikymo vamzdyne paslaugos yra siūlomos 
pagal įvairias 3 ir 4 dalyse nurodytas 
procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas suteikti ar nesuteikti teisę naudotis saugyklomis techniniu ir (arba) ekonominiu 
požiūriu, būtinas suteikiant teisę naudotis sistema, yra priimamas kiekvienu atskiru atveju. 
Todėl bendras visų laikymo sistemų pajėgumų atskyrimas, remiantis tuo, ar jis yra būtinas, ar 
ne aprūpinant vartotojus techniniu požiūriu yra pernelyg sudėtingas, jeigu iš viso pagrįstas. 
Užduoties sudėtingumą rodo ir tai, kad klausimas buvo svarstomas Madrido forume visų 
atitinkamų rinkos dalyvių ir jokio sprendimo nebuvo priimta. 

Pakeitimas 300
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės apibrėžia ir paskelbia 
kriterijus, pagal kuriuos galima nustatyti, ar 
teisė naudotis saugyklomis ir dujų laikymo 
vamzdyne paslaugomis yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtina norint užtikrinti 
veiksmingą teisę naudotis sistema vartotojų 
aprūpinimo tikslais. Valstybės narės 
paskelbia arba įpareigoja laikymo ir 
perdavimo sistemos operatorius paskelbti, 
kokios saugyklos ar šių saugyklų dalys ir 
atitinkamos dujų laikymo vamzdyne 
paslaugos yra siūlomos pagal įvairias 3 ir 
4 dalyse nurodytas procedūras.

Valstybės narės apibrėžia ir paskelbia 
kriterijus, pagal kuriuos galima nustatyti, ar 
teisė naudotis saugyklomis ir dujų laikymo 
vamzdyne paslaugomis yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtina norint užtikrinti 
veiksmingą teisę naudotis sistema vartotojų 
aprūpinimo tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės apibrėžia ir paskelbia 
kriterijus, pagal kuriuos galima nustatyti, ar 
teisė naudotis saugyklomis ir dujų laikymo 
vamzdyne paslaugomis yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtina norint užtikrinti 
veiksmingą teisę naudotis sistema vartotojų 
aprūpinimo tikslais. Valstybės narės 
paskelbia arba įpareigoja laikymo ir 
perdavimo sistemos operatorius paskelbti, 
kokios saugyklos ar šių saugyklų dalys ir 
atitinkamos dujų laikymo vamzdyne 
paslaugos yra siūlomos pagal įvairias 3 ir 
4 dalyse nurodytas procedūras.

Nacionalinės reguliavimo institucijos 
apibrėžia ir paskelbia kriterijus, pagal 
kuriuos galima nustatyti, ar teisė naudotis 
saugyklomis ir dujų laikymo vamzdyne 
paslaugomis yra techniškai ir (arba) 
ekonomiškai būtina norint užtikrinti 
veiksmingą teisę naudotis sistema vartotojų 
aprūpinimo tikslais. Valstybės narės 
paskelbia arba įpareigoja laikymo ir 
perdavimo sistemos operatorius paskelbti, 
kokios saugyklos ar šių saugyklų dalys ir 
atitinkamos dujų laikymo vamzdyne 
paslaugos yra siūlomos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad laikymas išlieka kelių dabartinių operatorių rankose, derybos dėl 
teisės suteikimo sąlygų konkurencijos nedidina. Todėl pirmenybė turėtų būti teikiama 
reguliavimo sąlygų taikymui. Nustatyti ir skelbti kriterijus yra nacionalinių reguliavimo 
institucijų vaidmuo.

Pakeitimas 302
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės apibrėžia ir paskelbia Nacionalinės reguliavimo institucijos 
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kriterijus, pagal kuriuos galima nustatyti, ar 
teisė naudotis saugyklomis ir dujų laikymo 
vamzdyne paslaugomis yra techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtina norint užtikrinti 
veiksmingą teisę naudotis sistema vartotojų 
aprūpinimo tikslais. Valstybės narės
paskelbia arba įpareigoja laikymo ir 
perdavimo sistemos operatorius paskelbti, 
kokios saugyklos ar šių saugyklų dalys ir 
atitinkamos dujų laikymo vamzdyne 
paslaugos yra siūlomos pagal įvairias 3 ir 4 
dalyse nurodytas procedūras.

apibrėžia ir paskelbia kriterijus, pagal 
kuriuos galima nustatyti, ar teisė naudotis 
saugyklomis ir paslaugomis yra techniškai 
ir (arba) ekonomiškai būtina norint 
užtikrinti veiksmingą teisę naudotis 
sistema vartotojų aprūpinimo tikslais. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos
paskelbia arba įpareigoja laikymo 
operatorius paskelbti, kokios saugyklos ar 
šių saugyklų dalys ir atitinkamos paslaugos 
yra siūlomos pagal įvairias 3 ir 4 dalyse 
nurodytas procedūras.

Or. en

(Iš dalies keičiamas Komisijos pasiūlymo 1 straipsnio 12 punktas)

Pagrindimas

Valstybės narės gali pasirinkti, kaip užtikrinti, kad trečiosioms šalims būtų suteikta teisė 
naudotis saugyklomis: jos gali taikyti reguliavimo institucijos apibrėžtas sąlygas arba 
įpareigoti laikymo sistemos operatorius derėtis dėl teisės suteikimo sąlygų su vartotojais, 
tačiau nacionalinės reguliavimo institucijos išsamiai reguliuoja sąlygas, tarp jų nustatant ir 
skelbiant kriterijus dėl išimčių ir reikalaujant būtino skaidrumo, laikantis Europos 
reguliavimo sistemos, kurią nustato Agentūra.

Pakeitimas 303
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) 19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Or. en
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Pakeitimas 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) 19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB 19 straipsnio 3 dalis išbraukiama)

Pakeitimas 305
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) 19 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:
„3. Kai dėl teisės naudotis sistema 
susitariama derybų būdu, valstybės 
narės imasi reikiamų priemonių, 
suteikiančių gamtinių dujų įmonėms ir 
laisviesiems vartotojams, esantiems 
jungtinės sistemos teritorijoje arba už 
jos, galimybę derėtis dėl teisės naudotis 
saugykla [...], kai tai techniškai ir (arba) 
ekonomiškai būtina, norint veiksmingai 
užtikrinti teisę naudotis sistema [...]. 
Šalys dėl teisės naudotis saugykla [...] 
privalo derėtis sąžiningai.
Dėl sutarčių įgyti teisę naudotis saugykla
[...] deramasi su atitinkamu dujų 
laikymo sistemos operatoriumi [...]. 
Valstybės narės turi reikalauti, kad 
laikymo sistemos operatoriai [...] per 
šešis mėnesius nuo šios direktyvos 
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įgyvendinimo, o vėliau – kiekvienais 
metais, skelbtų pagrindines naudojimosi 
jų saugyklomis [...] komercines sąlygas. 
Keičiant šias sąlygas, atsižvelgiama į 
sistemos vartotojų, kurie gali pavieniui 
arba bendrai siūlyti jų pakeitimus, 
nuomonę.“

Or. en

(Komisijos pasiūlymas papildomas nauju 1 straipsnio 12a punktu, kuris yra iš dalies pakeista 
19 straipsnio 3 dalis (Direktyva 2003/55/EB))

Pagrindimas

Pakeitimu pašalinama šiuo metu valstybėms narėms numatyta galimybė pasirinkti, kokiu 
būdu (reguliavimo ar derybų) suteikti teisę trečiosioms šalims naudotis papildomomis, tarp jų 
ir dujų laikymo vamzdyne paslaugomis. Dėl balansavimo ir dujų ypatybių keitimo, nuostata 
dėl dujų laikymo vamzdyne lankstumo, kt. yra perdavimo sistemų operatoriaus pagrindinė 
funkcija ir turėtų būti traktuojama kaip gabenimas (t. y. reguliuojant trečiųjų šalių teisę 
naudotis, nebent dėl to būtų numatyta išimtis), o ne sistemos operatoriaus funkcija.

Pakeitimas 306
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) 19 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:
„4. Valstybės narės, pasirinkusios 
reguliuojamą teisės naudotis sistema 
principą, imasi reikiamų priemonių, kad 
gamtinių dujų įmonėms ir laisviesiems 
vartotojams, esantiems jungtinės sistemos 
teritorijoje arba už jos, būtų suteikta teisė 
naudotis saugykla, [...] taikant iš anksto 
paskelbtus tarifus ir (arba) kitas 
naudojimosi šiomis saugyklomis[...], 
ąlygas ir įpareigojimus, kai tai techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtina, norint 
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veiksmingai užtikrinti teisę naudotis 
sistema [...]. Nustatant šiuos tarifus ir 
kitas sąlygas bei įpareigojimus 
atsižvelgiama į sistemos vartotojų, kurie 
gali pavieniui arba kartu siūlyti jų 
pakeitimus, nuomonę. Laisviesiems 
vartotojams teisė naudotis sistema gali 
būti suteikiama leidžiant sudaryti 
tiekimo sutartis su konkuruojančiomis 
gamtinių dujų įmonėmis, kitomis nei 
įmonės savininkas ir (arba) sistemos 
operatorius ar susijusia įmone.“

Or. en

(Komisijos pasiūlymas papildomas nauju 1 straipsnio 12b punktu, kuris yra iš dalies pakeista 
19 straipsnio 4 dalis )

Pagrindimas

Pakeitimu pašalinama šiuo metu valstybėms narėms numatyta galimybė pasirinkti, kokiu 
būdu (reguliavimo ar derybų) suteikti teisę trečiosioms šalims naudotis papildomomis, tarp jų 
dujų laikymo vamzdyne, paslaugomis. Dėl balansavimo ir dujų ypatybių keitimo, nuostata dėl 
dujų laikymo vamzdyne lankstumo, kt. yra perdavimo sistemų operatoriaus pagrindinė 
funkcija ir turėtų būti traktuojama kaip gabenimas (t. y. reguliuojant trečiųjų šalių teisę 
naudotis, nebent dėl to būtų numatyta išimtis), o ne sistemos operatoriaus funkcija.

Pakeitimas 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) 19 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:
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„4. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
imasi reikiamų priemonių, kad gamtinių 
dujų įmonėms ir laisviesiems 
vartotojams, esantiems jungtinės 
sistemos teritorijoje arba už jos, būtų 
suteikta teisė naudotis saugykla, dujų 
laikymo vamzdynuose paslauga ar 
kitomis papildomomis paslaugomis, 
taikant iš anksto paskelbtus tarifus ir 
(arba) kitas naudojimosi šiomis 
saugyklomis ir dujų laikymo 
vamzdynuose paslauga sąlygas ir 
įpareigojimus, kai tai techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtina, norint 
veiksmingai užtikrinti teisę naudotis 
sistema, bei organizuojant teisės 
naudotis kitomis papildomomis 
paslaugomis. Laisviesiems vartotojams 
teisė naudotis sistema gali būti 
suteikiama leidžiant sudaryti tiekimo 
sutartis su konkuruojančiomis gamtinių 
dujų įmonėmis, kitomis nei įmonės 
savininkas ir (arba) sistemos operatorius 
ar susijusia įmone.“

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB 19 straipsnio 3 dalis išbraukiama)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad laikymas išlieka kelių dabartinių operatorių rankose, derybos dėl 
teisės suteikimo sąlygų konkurencijos nedidina. Todėl pirmenybė turėtų būti teikiama 
reguliavimo sąlygų taikymui. Nustatyti ir skelbti kriterijus yra nacionalinių reguliavimo 
institucijų vaidmuo.

Pakeitimas 308
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
19 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) 19 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:
„4. Valstybės narės, reguliuojančios teisę 
naudotis sistema, imasi reikiamų 
priemonių, kad gamtinių dujų įmonėms 
ir laisviesiems vartotojams, esantiems 
jungtinės sistemos teritorijoje arba už 
jos, būtų suteikta teisė naudotis 
saugykla, dujų laikymo vamzdynuose 
paslauga ar kitomis papildomomis 
paslaugomis, taikant iš anksto 
paskelbtus tarifus ir (arba) kitas 
naudojimosi šiomis saugyklomis ir dujų 
laikymo vamzdynuose paslauga sąlygas 
ir įpareigojimus, kai tai techniškai ir 
(arba) ekonomiškai būtina, norint 
veiksmingai užtikrinti teisę naudotis 
sistema, bei organizuojant teisės 
naudotis kitomis papildomomis 
paslaugomis. Laisviesiems vartotojams 
teisė naudotis sistema gali būti 
suteikiama leidžiant sudaryti tiekimo 
sutartis su konkuruojančiomis gamtinių
dujų įmonėmis, kitomis nei įmonės 
savininkas ir (arba) sistemos operatorius
ar susijusia įmone.“

Or. en

(Pakeista Direktyvos 2003/55/EB 1 straipsnio 4 dalies formuluotė)

Pakeitimas 309
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikus prašymą, stambiems naujiems 
dujų infrastruktūros objektams, t. y. 

1. Pateikus prašymą, stambiems naujiems 
dujų infrastruktūros objektams, t. y. 
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jungiamiesiems vamzdynams tarp 
valstybių narių, SGD įrenginiams ir 
saugykloms nustatytą laikotarpį gali būti 
leidžiama netaikyti 7, 18, 19, 20 straipsnių 
ir 24c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatų, 
jei laikomasi šių sąlygų: 

jungiamiesiems vamzdynams tarp 
valstybių narių, SGD įrenginiams ir 
saugykloms nustatytą laikotarpį gali būti 
leidžiama netaikyti 24c straipsnio 4, 5 ir 6 
dalių nuostatų, jei laikomasi šių sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Išimtys paprastai taikomos svarbiems ir ypač svarbiems infrastruktūros objektams 
(jungiamiesiems vamzdynams, SGD įrenginiams, saugykloms), kurie labiausiai reikalauja 
neutralaus valdymo. Tarifai, o ne kitos išimtys, turi tiesioginį poveikį ekonominiam investicijų 
gyvybingumui. Išimtys dėl teisės naudoti trečiosioms šalims nėra svarbios, su sąlyga, jeigu 
užtikrinamas pakankamas ir stabilus infrastruktūros naudojimas.

Pakeitimas 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikus prašymą, stambiems naujiems 
dujų infrastruktūros objektams, t. y.
jungiamiesiems vamzdynams tarp 
valstybių narių, SGD įrenginiams ir 
saugykloms nustatytą laikotarpį gali būti 
leidžiama netaikyti 7, 18, 19, 20 straipsnių 
ir 24c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatų, jei 
laikomasi šių sąlygų: 

1. Pateikus prašymą, stambiems naujiems 
dujų infrastruktūros objektams, pvz., 
jungiamiesiems vamzdynams tarp 
valstybių narių, SGD įrenginiams ir 
saugykloms ribotą laikotarpį gali būti 
leidžiama netaikyti 7, 18, 19, 20 straipsnių 
ir 24c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatų, jei 
laikomasi šių sąlygų: 

Or. en

Pagrindimas

Naudojant „t. y.“ galima manyti, kad sąrašas baigtinis, tačiau yra priešingai. Laikotarpis, 
kuriuo galioja išimtis, turėtų būti skaidriai nustatomas, priimant sprendimą dėl investicijų.
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Pakeitimas 311
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikus prašymą, stambiems naujiems 
dujų infrastruktūros objektams, t. y. 
jungiamiesiems vamzdynams tarp 
valstybių narių, SGD įrenginiams ir 
saugykloms nustatytą laikotarpį gali būti 
leidžiama netaikyti 7, 18, 19, 20 straipsnių 
ir 24c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatų, jei 
laikomasi šių sąlygų:

1. Pateikus prašymą, stambiems naujiems 
dujų infrastruktūros objektams, t. y. 
jungiamiesiems vamzdynams tarp 
valstybių narių, SGD įrenginiams ir 
saugykloms ribotą laikotarpį gali būti 
leidžiama netaikyti 7, 18, 19, 20 straipsnių 
ir 24c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatų, jei 
laikomasi šių sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Laikotarpis, kuriuo galioja išimtis, turėtų būti skaidriai nustatomas, priimant sprendimą dėl 
investicijų. Bet kokie įgaliojimai, suteikiami reguliavimo institucijoms keisti galutinio 
sprendimo dėl investicijų metu nustatytas sąlygas, turėtų būti aiškios ir pagrįstos skundų 
svarstymo procedūros objektas. Planavimo leidimų trukmė neturėtų būti ribojama arba 
automatiškai keičiama.

Pakeitimas 312
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikus prašymą, stambiems naujiems 
dujų infrastruktūros objektams, t. y. 
jungiamiesiems vamzdynams tarp 
valstybių narių, SGD įrenginiams ir 
saugykloms nustatytą laikotarpį gali būti 
leidžiama netaikyti 7, 18, 19, 20 straipsnių 
ir 24c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatų, jei 

1. Pateikus prašymą, stambiems naujiems 
dujų infrastruktūros objektams, t. y. 
jungiamiesiems vamzdynams tarp 
valstybių narių, SGD įrenginiams ir 
saugykloms ribotą laikotarpį gali būti 
leidžiama netaikyti 7, 18, 19, 20 straipsnių 
ir 24c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatų, jei 
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laikomasi šių sąlygų: laikomasi šių sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Laikotarpis, kuriuo galioja išimtis, turėtų būti skaidriai nustatomas, priimant sprendimą dėl 
investicijų.

Pakeitimas 313
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) infrastruktūros savininkas 
turi būti fizinis ar juridinis 
asmuo, bent teisiškai 
nepriklausomas nuo 
sistemos operatorių, kurių 
sistemose tą infrastruktūros 
objektą numatyta pastatyti;

(a) infrastruktūros savininkas turi 
būti fizinis ar juridinis asmuo, bent 
teisiškai nepriklausomas nuo 
sistemos operatorių, kurių 
sistemose tą infrastruktūros objektą 
numatyta pastatyti, diversifikuojant 
dujų tiekimo šaltinius;

Or. ro

Pagrindimas

Energijos, ypač dujų tiekimo saugumas yra didesnis, jei tiekimo šaltiniai diversifikuojami.

Pakeitimas 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) infrastruktūros savininkas turi būti 
fizinis ar juridinis asmuo, bent teisiškai 
nepriklausomas nuo sistemos operatorių, 
kurių sistemose tą infrastruktūros objektą 
numatyta pastatyti;

(c) infrastruktūros savininkas turi būti 
fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomas 
nuo sistemos operatorių, kurių sistemose tą 
infrastruktūros objektą numatyta pastatyti;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis visiško nuosavybės atskyrimo nuostatų, tam tikra šio punkto dalis turėtų būti 
išbraukta.

Pakeitimas 315
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ca) infrastruktūros objekto naudotojas 
turi būti juridinis asmuo, nepriklausomas 
nuo sistemų operatorių, kurių sistemose 
tą infrastruktūros objektą numatyta 
pastatyti;“

Or. en

Pagrindimas

Išimtys paprastai taikomos svarbiems ir ypač svarbiems infrastruktūros objektams 
(jungiamiesiems vamzdynams, SGD įrenginiams, saugykloms), kurie labiausiai reikalauja 
neutralaus valdymo. Tarifai, o ne kitos išimtys, turi tiesioginį poveikį ekonominiam investicijų 
gyvybingumui. Išimtys dėl teisės naudoti trečiosioms šalims nėra svarbios, su sąlyga, jeigu 
užtikrinamas pakankamas ir stabilus infrastruktūros naudojimas.
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Pakeitimas 316
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) išimtis nedaro neigiamo poveikio 
konkurencijai ar veiksmingam dujų 
vidaus rinkos veikimui, arba veiksmingam 
reguliuojamos sistemos, su kuria tas 
infrastruktūros objektas yra sujungtas, 
funkcionavimui.

(e) užtikrinami būtini pajėgumai, 
reikalingi suteikti teisę trečiosioms šalims 
jais naudotis.

Or. en

Pagrindimas

Išimtys paprastai taikomos svarbiems ir ypač svarbiems infrastruktūros objektams 
(jungiamiesiems vamzdynams, SGD įrenginiams, saugykloms), kurie labiausiai reikalauja 
neutralaus valdymo. Tarifai, o ne kitos išimtys, turi tiesioginį poveikį ekonominiam investicijų 
gyvybingumui. Išimtys dėl teisės naudoti trečiosioms šalims nėra svarbios, su sąlyga, jeigu 
užtikrinamas pakankamas ir stabilus infrastruktūros naudojimas.

Pakeitimas 317
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ea) projektas yra europinės reikšmės ir 
kerta bent vieną ES valstybių narių 
sieną.“

Or. de
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Pagrindimas

Europinės reikšmės projektai yra tie, kurie kerta bent dviejų valstybių narių sieną.

Pakeitimas 318
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ea) projektas yra europinės reikšmės ir 
kerta bent vieną ES valstybių narių sieną. 

Or. de

Pagrindimas

Galiojančiame įstatyme numatytos priemonės, skirtos supaprastinti investicijas (pvz., 
Direktyvos 2003/55/EB 22 straipsnis). Tačiau reglamentas 1775/2005 ir direktyva 
2003/55/EB turi būti iš dalies pakeisti, siekiant sudaryti sąlygas reguliuotojams teikti 
tinkamas lengvatas investuojant į naujus infrastruktūros objektus ir užtikrinant, kad tinklo 
operatoriai galėtų patenkinti rinkos poreikį.

Pakeitimas 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ea) investicijos nėra būtina sąlyga, 
laikantis reikalavimų dėl reguliuojamo 
subjekto įpareigojimų transportuoti dujas 
naudojant perdavimo sistemą.“ 

Or. en
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Pagrindimas

Jeigu ši sąlyga nebuvo vykdoma (pvz., siūlomas perdavimo pajėgumas buvo reikalingas 
išlaikyti saugų dujų tiekimą vartotojams ateityje), tuomet vienas arba daugiau reguliuojamų 
perdavimo sistemų operatorių turėtų būti atsakingi už investicijas ir tai turėtų vykti įprastu 
reguliavimo režimu (pvz., netaikant išimčių dėl teisės naudotis trečiosioms šalims). Šis 
patikrinimas turėtų būti numatytas naujų jungiamųjų vamzdynų investicijų atveju, t. y. tiesiant 
naujus dujotiekius arba plečiant jau esamus.

Pakeitimas 320
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taip pat taikoma labai padidėjus 
esamos infrastruktūros pajėgumui bei 
pertvarkius tokių infrastruktūrų objektus 
taip, kad būtų galima pradėti naudoti 
naujus dujų tiekimo šaltinius.

2. 1 dalis taip pat taikoma labai padidėjus 
visos esamos infrastruktūros pajėgumui bei 
pertvarkius tokių infrastruktūrų objektus 
taip, kad būtų galima pradėti naudoti 
didesnius ir papildomus dujų kiekius.

Or. de

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad ne tik nauji tiekimo šaltiniai, bet ir naujos tiekimo sutartys, net dujoms, 
gaunamoms iš to paties šaltinio (šalies) turi atitikti ES dujų teisės aktų reikalavimus. Tai yra 
absoliučiai būtina dujų tiekimo saugumo užtikrinimo sąlyga.

Pakeitimas 321
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taip pat taikoma labai padidėjus 2. 1 dalis taip pat taikoma labai padidėjus 
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esamos infrastruktūros pajėgumui bei 
pertvarkius tokių infrastruktūrų objektus 
taip, kad būtų galima pradėti naudoti 
naujus dujų tiekimo šaltinius.

esamos infrastruktūros pajėgumui bei 
pertvarkius tokių infrastruktūrų objektus 
taip, kad būtų galima teikti papildomus 
dujų kiekius iš esamų šaltinių arba pradėti 
naudoti naujus dujų tiekimo šaltinius.

Or. en

Pakeitimas 322
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. VIa skyriuje minėtos reguliavimo 
institucijos, apsvarsčiusios kiekvieną 
konkretų atvejį, gali priimti sprendimą dėl 
1 ir 2 dalyse nurodytų išimčių. Jei 
atitinkama infrastruktūra yra daugiau nei 
vienos valstybės narės teritorijoje, 
reguliavimo institucijai šiuo straipsniu 
pavestas užduotis vykdo Agentūra.

3. VIa skyriuje minėtos reguliavimo 
institucijos, apsvarsčiusios kiekvieną 
konkretų atvejį, gali priimti sprendimą dėl 
1 ir 2 dalyse nurodytų išimčių. Jei 
atitinkama infrastruktūra yra daugiau nei 
vienos valstybės narės teritorijoje, 
sprendimas suteikti išimtį priimamas 
nacionalinių reguliavimo institucijų arba 
kitų kompetentingų atitinkamų valstybių 
narių institucijų, konsultuojantis 
tarpusavyje ir patvirtinus Komisijai, 
laikantis 4 ir 5 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Bet koks prašymas suteikti išimtį pirmiausia turėtų būti svarstomas reguliavimo institucijų 
arba kitų atitinkamų valstybių narių tarnybų, siekiant palengvinti ir supaprastinti pagrindinių 
naujų dujų infrastruktūros objektų ir jungiamųjų vamzdynų statybą, ir tik vėliau pateikiamas 
tvirtinti Komisijai, kuri, kaip Sutarčių sergėtoja, yra pagrindinis Europos interesų garantas.
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Pakeitimas 323
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. VIa skyriuje minėtos reguliavimo 
institucijos, apsvarsčiusios kiekvieną 
konkretų atvejį, gali priimti sprendimą dėl 
1 ir 2 dalyse nurodytų išimčių. Jei 
atitinkama infrastruktūra yra daugiau nei 
vienos valstybės narės teritorijoje, 
reguliavimo institucijai šiuo straipsniu 
pavestas užduotis vykdo Agentūra. 

3. VIa skyriuje minėtos reguliavimo 
institucijos, apsvarsčiusios kiekvieną 
konkretų atvejį, gali priimti sprendimą dėl 
1 ir 2 dalyse nurodytų išimčių. Jei 
atitinkama infrastruktūra yra daugiau nei 
vienos valstybės narės teritorijoje, 
reguliavimo institucijai šiuo straipsniu 
pavestas užduotis vykdo Agentūra.
Agentūros sprendimas priimamas 
pirmiausia pasikonsultavus su 
atitinkamomis reguliavimo institucijomis 
ir prašytoju.

Or. de

Pagrindimas

Prieš priimdama sprendimą, Agentūra turėtų konsultuotis su reguliavimo institucijomis ir 
dujų įmonėmis. Atviro sezono procedūros rezultatai turėtų sudaryti pajėgumų paskirstymo 
pagrindą trečiosioms šalims, kurios išreiškė tvirtą susidomėjimą pajėgumais, kurie siūlomi 
pagal šią procedūrą. Iki šiol bet koks susidomėjimas nesutrukdė investuotojams kurti 
patikimus planus.

Pakeitimas 324
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtį galima padaryti visam naujam 
infrastruktūros objektui, esamam 
infrastruktūros objektui, kurio pajėgumas 

Išimtį galima padaryti visam naujam 
infrastruktūros objektui, esamam 
infrastruktūros objektui, kurio pajėgumas 
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smarkiai padidėjo, arba atitinkamoms jų 
dalims.

smarkiai padidėjo, arba tik tam tikroms 
konkrečioms jų dalims.

Or. de

Pagrindimas

Prieš priimdama sprendimą, Agentūra turėtų konsultuotis su reguliavimo institucijomis ir 
dujų įmonėmis. Atviro sezono procedūros rezultatai turėtų sudaryti pajėgumų paskirstymo 
pagrindą trečiosioms šalims, kurios išreiškė tvirtą susidomėjimą pajėgumais, siūlomais pagal 
šią procedūrą. Iki šiol bet koks susidomėjimas nesutrukdė investuotojams kurti patikimus 
planus.

Pakeitimas 325
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimant sprendimą padaryti išimtį, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiama į 
poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su 
išimties galiojimo laikotarpiu ir 
nediskriminacine teise naudotis 
infrastruktūra. Priimant sprendimą dėl tų 
sąlygų ypač atsižvelgiama į papildomus 
pajėgumus, kuriuos planuojama sukurti, ar 
esamų pajėgumų pakeitimus, projekto 
įgyvendinimo laikotarpį ir į nacionalines 
aplinkybes.

Priimant sprendimą padaryti išimtį, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiama į 
poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su 
išimties galiojimo laikotarpiu ir 
nediskriminacine teise naudotis 
infrastruktūra. Priimant sprendimą dėl tų 
sąlygų ypač atsižvelgiama į sutarčių 
trukmę, papildomus pajėgumus, kuriuos 
planuojama sukurti, ar esamų pajėgumų 
pakeitimus, projekto įgyvendinimo 
laikotarpį ir į nacionalines aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma 22 straipsnio peržiūra didina naujų dujų įmonių sudėtingumą, dėl to galima netekti 
potencialių investicijų. Didelis iš anksto siūlomų taisyklių skaičius neatitinka reguliuojamos 
sistemos išimčių dėl teisės naudotis infrastruktūra praktikos.
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Pakeitimas 326
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimant sprendimą padaryti išimtį, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiama į 
poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su 
išimties galiojimo laikotarpiu ir 
nediskriminacine teise naudotis 
infrastruktūra. Priimant sprendimą dėl tų 
sąlygų ypač atsižvelgiama į papildomus 
pajėgumus, kuriuos planuojama sukurti, ar 
esamų pajėgumų pakeitimus, projekto 
įgyvendinimo laikotarpį ir į nacionalines 
aplinkybes.

Priimant sprendimą padaryti išimtį, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiama į 
poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su 
išimties galiojimo laikotarpiu ir 
nediskriminacine teise naudotis 
infrastruktūra. Priimant sprendimą dėl tų 
sąlygų ypač atsižvelgiama į sutarčių 
trukmę, papildomus pajėgumus, kuriuos 
planuojama sukurti, ar esamų pajėgumų 
pakeitimus, projekto įgyvendinimo 
laikotarpį ir į nacionalines aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma 22 straipsnio peržiūra didina naujų gamtinių dujų įmonių sudėtingumą, dėl to galima 
netekti potencialių investicijų. Reguliavimas turėtų būti minimalus, jei projektas didina 
konkurenciją ir turi tinkamai nustatytas taisykles „pirkit arba parduoti“. Bet kokie 
įgaliojimai, suteikiami reguliavimo institucijoms keisti galutinio sprendimo dėl investicijų 
metu nustatytas sąlygas, turėtų būti aiškios ir pagrįstos skundų svarstymo procedūros 
objektas.

Pakeitimas 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimant sprendimą padaryti išimtį, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiama į 
poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su 

Priimant sprendimą padaryti išimtį, 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiama į 
poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su 
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išimties galiojimo laikotarpiu ir 
nediskriminacine teise naudotis 
infrastruktūra. Priimant sprendimą dėl tų 
sąlygų ypač atsižvelgiama į papildomus 
pajėgumus, kuriuos planuojama sukurti, ar 
esamų pajėgumų pakeitimus, projekto 
įgyvendinimo laikotarpį ir į nacionalines 
aplinkybes.

išimties galiojimo laikotarpiu ir 
nediskriminacine teise naudotis 
infrastruktūra. Priimant sprendimą dėl tų 
sąlygų ypač atsižvelgiama į sutarčių 
trukmę, papildomus pajėgumus, kuriuos 
planuojama sukurti, ar esamų pajėgumų 
pakeitimus, projekto įgyvendinimo 
laikotarpį ir į nacionalines aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma 22 straipsnio peržiūra didina naujų gamtinių dujų įmonių sudėtingumą, dėl to galima 
netekti potencialių investicijų.

Pakeitimas 328
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš darydama išimtį reguliavimo 
institucija priima sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo taisyklių ir 
mechanizmų. Šiose taisyklėse 
reikalaujama, kad prieš skiriant naujos 
infrastruktūros pajėgumus (taip pat savo 
reikmėms) visų potencialių 
infrastruktūros naudotojų būtų prašoma 
pareikšti susidomėjimą galimybe sudaryti 
sutartį dėl pajėgumų. Reguliavimo 
institucija reikalauja, kad perkrovos 
valdymo taisyklėse būtų numatytas 
įpareigojimas nepanaudotus pajėgumus 
pasiūlyti rinkoje, ir kad įrenginių 
naudotojams būtų suteikta teisė parduoti 
sutartyse numatytus pajėgumus antrinėje 
rinkoje. Vertindama šio straipsnio 1 dalies 
a, b ir e punktuose nurodytus kriterijus, 
reguliavimo institucija atsižvelgia į 

Suteikdama išimtį reguliavimo institucija 
gali priimti sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo principų, su sąlyga, 
kad toks sprendimas netrukdo įgyvendinti 
ilgalaikes sutartis.
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pajėgumų skyrimo procedūros rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma 22 straipsnio peržiūra didina naujų gamtinių dujų įmonių sudėtingumą, dėl to galima 
netekti potencialių investicijų. Didelis iš anksto siūlomų taisyklių skaičius neatitinka 
reguliuojamos sistemos išimčių dėl teisės naudotis infrastruktūra praktikos.

Pakeitimas 329
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš darydama išimtį reguliavimo 
institucija priima sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo taisyklių ir 
mechanizmų. Šiose taisyklėse 
reikalaujama, kad prieš skiriant naujos 
infrastruktūros pajėgumus (taip pat savo 
reikmėms) visų potencialių 
infrastruktūros naudotojų būtų prašoma 
pareikšti susidomėjimą galimybe sudaryti 
sutartį dėl pajėgumų. Reguliavimo 
institucija reikalauja, kad perkrovos 
valdymo taisyklėse būtų numatytas 
įpareigojimas nepanaudotus pajėgumus 
pasiūlyti rinkoje, ir kad įrenginių 
naudotojams būtų suteikta teisė parduoti 
sutartyse numatytus pajėgumus antrinėje 
rinkoje. Vertindama šio straipsnio 1 dalies 
a, b ir e punktuose nurodytus kriterijus, 
reguliavimo institucija atsižvelgia į 
pajėgumų skyrimo procedūros rezultatus.

Suteikdama išimtį reguliavimo institucija 
gali priimti sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo principų, su sąlyga, 
kad toks sprendimas netrukdo įgyvendinti 
ilgalaikes sutartis.

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma 22 straipsnio peržiūra didina naujų gamtinių dujų įmonių sudėtingumą, dėl to galima 
netekti potencialių investicijų. Reguliavimas turėtų būti minimalus, jei projektas didina 
konkurenciją ir turi tinkamai nustatytas taisykles „pirkit arba parduoti“. Bet kokie 
įgaliojimai, suteikiami reguliavimo institucijoms keisti galutinio sprendimo dėl investicijų 
metu nustatytas sąlygas, turėtų būti aiškios ir pagrįstos skundų svarstymo procedūros 
objektas.

Pakeitimas 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš darydama išimtį reguliavimo 
institucija priima sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo taisyklių ir 
mechanizmų. Šiose taisyklėse 
reikalaujama, kad prieš skiriant naujos 
infrastruktūros pajėgumus (taip pat savo 
reikmėms) visų potencialių 
infrastruktūros naudotojų būtų prašoma 
pareikšti susidomėjimą galimybe sudaryti 
sutartį dėl pajėgumų. Reguliavimo 
institucija reikalauja, kad perkrovos 
valdymo taisyklėse būtų numatytas 
įpareigojimas nepanaudotus pajėgumus 
pasiūlyti rinkoje, ir kad įrenginių 
naudotojams būtų suteikta teisė parduoti 
sutartyse numatytus pajėgumus antrinėje 
rinkoje. Vertindama šio straipsnio 1 dalies 
a, b ir e punktuose nurodytus kriterijus, 
reguliavimo institucija atsižvelgia į 
pajėgumų skyrimo procedūros rezultatus.

Suteikdama išimtį reguliavimo institucija 
gali priimti sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo principų, su sąlyga, 
kad toks sprendimas netrukdo įgyvendinti 
ilgalaikes sutartis.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma 22 straipsnio peržiūra didina naujų gamtinių dujų įmonių sudėtingumą, dėl to galima 
netekti potencialių investicijų. Didelis iš anksto siūlomų taisyklių skaičius neatitinka 
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reguliuojamos sistemos išimčių dėl teisės naudotis infrastruktūra praktikos.

Pakeitimas 331
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš darydama išimtį reguliavimo 
institucija priima sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo taisyklių ir 
mechanizmų.

Šiose taisyklėse reikalaujama, kad prieš 
skiriant naujos infrastruktūros pajėgumus 
(taip pat savo reikmėms) visų potencialių 
infrastruktūros naudotojų būtų prašoma 
pareikšti susidomėjimą galimybe sudaryti 
sutartį dėl pajėgumų. Reguliavimo 
institucija reikalauja, kad perkrovos 
valdymo taisyklėse būtų numatytas 
įpareigojimas nepanaudotus pajėgumus 
pasiūlyti rinkoje, ir kad įrenginių 
naudotojams būtų suteikta teisė parduoti 
sutartyse numatytus pajėgumus antrinėje 
rinkoje. Vertindama šio straipsnio 1 dalies 
a, b ir e punktuose nurodytus kriterijus, 
reguliavimo institucija atsižvelgia į 
pajėgumų skyrimo procedūros rezultatus.

Prieš darydama išimtį reguliavimo 
institucija priima sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo taisyklių ir 
mechanizmų, kurie gali, jei būtina, būti iš 
dalies keičiami tuo metu, kai 
infrastruktūrai tebegalioja išimtis dėl 
anksčiau minėtų nuostatų, siekiant 
padaryti reikalingus pakeitimus dėl 
ekonominių ir su rinka susijusių poreikių. 
Šiose taisyklėse reikalaujama, kad prieš 
skiriant naujos infrastruktūros pajėgumus 
(taip pat savo reikmėms) visų potencialių 
infrastruktūros naudotojų būtų prašoma 
pareikšti susidomėjimą galimybe sudaryti 
sutartį dėl pajėgumų. Reguliavimo 
institucija reikalauja, kad perkrovos 
valdymo taisyklėse būtų numatytas 
įpareigojimas nepanaudotus pajėgumus 
pasiūlyti rinkoje, ir kad įrenginių 
naudotojams būtų suteikta teisė parduoti 
sutartyse numatytus pajėgumus antrinėje 
rinkoje. Vertindama šio straipsnio 1 dalies 
a, b ir e punktuose nurodytus kriterijus, 
reguliavimo institucija atsižvelgia į 
pajėgumų skyrimo procedūros rezultatus
ten, kur trečiosios šalys išreiškė tvirtus 
įsipareigojimus.

Or. de

Pagrindimas

Prieš priimdama sprendimą, Agentūra turėtų konsultuotis su reguliavimo institucijomis ir 
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dujų įmonėmis. Atviro sezono procedūros rezultatai turėtų sudaryti pajėgumų paskirstymo 
pagrindą trečiosioms šalims, kurios išreiškė tvirtą susidomėjimą pajėgumais, siūlomais pagal 
šią procedūrą. Iki šiol bet koks susidomėjimas nesutrukdė investuotojams kurti patikimus 
planus.

Pakeitimas 332
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš darydama išimtį reguliavimo 
institucija priima sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo taisyklių ir 
mechanizmų. Šiose taisyklėse 
reikalaujama, kad prieš skiriant naujos 
infrastruktūros pajėgumus (taip pat savo 
reikmėms) visų potencialių infrastruktūros 
naudotojų būtų prašoma pareikšti 
susidomėjimą galimybe sudaryti sutartį dėl 
pajėgumų. Reguliavimo institucija 
reikalauja, kad perkrovos valdymo 
taisyklėse būtų numatytas įpareigojimas 
nepanaudotus pajėgumus pasiūlyti rinkoje, 
ir kad įrenginių naudotojams būtų suteikta 
teisė parduoti sutartyse numatytus 
pajėgumus antrinėje rinkoje. Vertindama 
šio straipsnio 1 dalies a, b ir e punktuose 
nurodytus kriterijus, reguliavimo institucija 
atsižvelgia į pajėgumų skyrimo procedūros 
rezultatus.

Prieš darydama išimtį reguliavimo 
institucija priima sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo taisyklių ir 
mechanizmų. Šiose taisyklėse 
reikalaujama, kad prieš skiriant naujos 
infrastruktūros pajėgumus (taip pat savo 
reikmėms) visų potencialių infrastruktūros 
naudotojų būtų prašoma pareikšti 
susidomėjimą galimybe sudaryti sutartį dėl 
pajėgumų. Skyrimo procedūra nesiekiama 
didinti santykinės pagrindinio tiekėjo 
reikšmės, nebent yra sąlygiškai 
patenkintas visas trečiųjų šalių pajėgumų 
poreikis. Šį klausimą sprendžia 
reguliavimo institucija. Reguliavimo 
institucija reikalauja, kad perkrovos 
valdymo taisyklėse būtų numatytas 
įpareigojimas nepanaudotus pajėgumus 
pasiūlyti rinkoje, ir kad įrenginių 
naudotojams būtų suteikta teisė parduoti 
sutartyse numatytus pajėgumus antrinėje 
rinkoje. Vertindama 1 dalies a, b ir e 
punktuose nurodytus kriterijus, 
reguliavimo institucija atsižvelgia į 
pajėgumų skyrimo procedūros rezultatus.

Or. en
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Pagrindimas

Išimtys turėtų užtikrinti, kad visi rinkos dalyviai yra patenkinti esama padėtimi ir išvengti 
konsolidavimo, siekiant dominuojančios padėties rinkoje.

Pakeitimas 333
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš darydama išimtį reguliavimo 
institucija priima sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo taisyklių ir 
mechanizmų. Šiose taisyklėse 
reikalaujama, kad prieš skiriant naujos 
infrastruktūros pajėgumus (taip pat savo 
reikmėms) visų potencialių infrastruktūros 
naudotojų būtų prašoma pareikšti 
susidomėjimą galimybe sudaryti sutartį dėl 
pajėgumų. Reguliavimo institucija 
reikalauja, kad perkrovos valdymo 
taisyklėse būtų numatytas įpareigojimas 
nepanaudotus pajėgumus pasiūlyti rinkoje, 
ir kad įrenginių naudotojams būtų suteikta 
teisė parduoti sutartyse numatytus 
pajėgumus antrinėje rinkoje. Vertindama 
šio straipsnio 1 dalies a, b ir e punktuose 
nurodytus kriterijus, reguliavimo institucija 
atsižvelgia į pajėgumų skyrimo procedūros 
rezultatus.

Prieš darydama išimtį reguliavimo 
institucija gali sprendimą dėl pajėgumų 
valdymo ir skyrimo taisyklių ir 
mechanizmų. Šiose taisyklėse 
reikalaujama, kad prieš skiriant naujos 
infrastruktūros pajėgumus (taip pat savo 
reikmėms) visų potencialių infrastruktūros 
naudotojų būtų prašoma pareikšti 
susidomėjimą galimybe sudaryti sutartį dėl 
pajėgumų. Reguliavimo institucija gali 
reikalauti kad perkrovos valdymo 
taisyklėse būtų numatytas įpareigojimas 
nepanaudotus pajėgumus pasiūlyti rinkoje, 
ir kad įrenginių naudotojams gali būti 
suteikta teisė parduoti sutartyse numatytus 
pajėgumus antrinėje rinkoje. Vertindama 1 
dalies a, b ir e punktuose nurodytus 
kriterijus, reguliavimo institucija gali 
atsižvelgti pajėgumų skyrimo procedūros 
rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Atviro sezono (arba kitokia panaši) procedūra yra svarbi priemonė, skirta įvertinti rinkos 
poreikius projektų dydžio ir tolesnio pajėgumų paskirstymo požiūriu, tačiau jų kaina gali būti 
tokia, kad ji gerokai sumažintų kai kurių projektų pagrįstumą. Jeigu NRI mano, kad atviro 
sezono procedūra mažina projekto pagrįstumą, NRI gali nereikalauti projekto finansuotojo 
vykdyti šią procedūrą.
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Pakeitimas 334
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo institucija nedelsdama 
perduoda Komisijai kiekvieno gauto 
prašymo padaryti išimtį kopiją. 
Kompetentinga institucija nedelsdama 
praneša Komisijai apie sprendimą ir kartu 
pateikia visą su juo susijusią informaciją. 
Šią informaciją Komisijai galima pateikti 
apibendrintos formos, kad Komisija galėtų 
priimti tinkamai pagrįstą sprendimą. 
Pirmiausia pateikiama ši informacija:

4. Reguliavimo institucija nedelsdama 
perduoda Komisijai kiekvieno gauto 
prašymo padaryti išimtį kopiją. 
Kompetentinga institucija nedelsdama 
praneša Komisijai apie sprendimą ir kartu 
pateikia visą su juo susijusią informaciją. 
Šią informaciją Komisijai galima pateikti 
apibendrintos formos, kad Komisija galėtų 
priimti tinkamai pagrįstą sprendimą, 
kuriuo Agentūros sprendimų, priimamų 
pagal 3 dalies reikalavimus, atveju būtų 
vertinamas tik jų poveikis Bendrijos 
konkurencijos taisyklėms. Pirmiausia 
pateikiama ši informacija:

Or. en

Pagrindimas

CEER palankiai vertina siūlymą suteikti ACER galią nustatyti išimtis, tačiau šie sprendimai 
neturėtų būti Komisijos peržiūros objektas, išskyrus konkurencijos taisyklių laikymosi 
požiūriu. ACER turėtų priimti nepriklausomus sprendimus ir numatyti išimtis kiekvienu 
atskiru atveju be Komisijos priežiūros.

Pakeitimas 335
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išsamios priežastys, dėl kurių 
reguliavimo institucija padarė išimtį, 
įskaitant finansinę informaciją, kuria 
pagrindžiamas poreikis padaryti išimtį;

(a) išsamios priežastys, dėl kurių 
reguliavimo institucija padarė arba 
atsisakė suteikti išimtį, kartu su nuoroda į 
konkretų straipsnį, kuriuo pagrįstas šis 
sprendimas, įskaitant finansinę 
informaciją, kuria pagrindžiamas poreikis 
padaryti išimtį;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinė reguliavimo institucija privalo paaiškinti atsisakymo priežastis ne tik suteikiant 
išimtis. Paaiškinimai dėl konkrečių straipsnių, ne tik dėl bendrų išimčių, leistų pateikti 
aiškesnius NRI vertinimus.

Pakeitimas 336
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išsamios priežastys, dėl kurių 
reguliavimo institucija padarė išimtį, 
įskaitant finansinę informaciją, kuria 
pagrindžiamas poreikis padaryti išimtį;

(a) išsamios priežastys, nurodant 
konkrečius straipsnius, dėl kurių 
reguliavimo institucija padarė išimtį, 
įskaitant finansinę informaciją, kuria 
pagrindžiamas poreikis padaryti išimtį;

Or. en

Pagrindimas

Galimos išimčių priežastys kiekvienam straipsniui gali būti labai skirtingos. Turėtų būti 
suteikiamos tik griežtai būtinos išimtys, todėl kiekviena iš jų turėtų būti pagrindžiama atskirai, 
nurodant, pavyzdžiui, mechanizmus, kuriais išimtimi skatinama konkurencija arba kurios yra 
nepakeičiamos įgyvendinant infrastruktūrą.
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Pakeitimas 337
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išimties, jei ji būtų padaryta, poveikio 
konkurencijai ir efektyviam dujų vidaus 
rinkos veikimui analizė;

(b) išimties, jei ji būtų padaryta, poveikio 
konkurencijai ir efektyviam dujų vidaus 
rinkos veikimui analizė, ypač priežastys, 
nurodant konkrečius straipsnius, kuriais 
remiantis išimtis sustiprintų 
konkurenciją;

Or. en

Pagrindimas

Galimos išimčių priežastys kiekvienam straipsniui gali būti labai skirtingos. Turėtų būti 
suteikiamos tik griežtai būtinos išimtys, todėl kiekviena iš jų turėtų būti pagrindžiama atskirai, 
nurodant, pavyzdžiui, mechanizmus, kuriais išimtimi skatinama konkurencija arba kurios yra 
nepakeičiamos įgyvendinant infrastruktūrą.

Pakeitimas 338
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 4 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ea) pajėgumų, kurie yra įsteigti, 
valdymo taisyklės.“

Or. en

Pagrindimas

(ea) išsamiau paaiškinamos NRI užduotys.
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Pakeitimas 339
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 4 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ea) kai išimtis yra susijusi su 
jungiamuoju vamzdynu – papildomi 
pajėgumai, atviri naudotis trečiosioms 
šalims, teikiant pirmenybę laisvajai 
prekybai Europos vidaus rinkoje.“

Or. en

Pagrindimas

Bet kurioje naujoje infrastruktūroje dalis, kuri tikrai skatina konkurenciją, yra pajėgumai 
arba paslaugos, atviros trečiosioms šalims, visa kita paprastai yra naudojama vienos 
bendrovės.

Pakeitimas 340
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija gali nuspręsti pareikalauti, 
kad reguliavimo institucija iš dalies 
pakeistų arba atšauktų sprendimą padaryti 
išimtį. Tas laikotarpis prasideda kitą 
dieną po pranešimo gavimo. Minėtą 
dviejų mėnesių laikotarpį galima pratęsti 
dar dviem mėnesiais, jeigu Komisija 
pageidautų papildomos informacijos. Tas 
laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai 

5. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija gali nuspręsti pareikalauti, 
kad reguliavimo institucija iš dalies 
pakeistų arba atšauktų sprendimą padaryti 
išimtį. Kai tam tikra infrastruktūra yra 
daugiau negu vienoje valstybėje narėje, 
būtina, kad Komisija atliktų Agentūros 
sprendimo įvertinimą.
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gaunama visa papildoma informacija. 
Dviejų mėnesių laikotarpį taip pat galima 
pratęsti, jeigu tam pritaria Komisija ir 
reguliavimo institucija. Jeigu prašoma 
informacija nepateikiama per prašyme 
nurodytą laikotarpį, pranešimas laikomas 
atšauktu, išskyrus tuos atvejus, kai 
Komisijai ir reguliavimo institucijai 
sutikus dar nepasibaigęs minėtasis 
laikotarpis pratęsiamas arba kai 
reguliavimo institucija tinkamai pagrįstu 
pareiškimu informuoja Komisiją, kad jos 
nuomone pranešimas yra išsamus.
Reguliavimo institucija per keturias 
savaites įvykdo Komisijos sprendimą 
pakeisti ar atšaukti sprendimą padaryti 
išimtį ir apie tai informuoja Komisiją.
Komisija užtikrina neskelbtinos 
komercinės informacijos 
konfidencialumą.
Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti. 

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti. 

Or. de

Pagrindimas

Originaliame direktyvos tekste be reikalo pratęsiamas išimties suteikimo procesas ir 
numatoma pernelyg daug reikalavimų investuotojui dėl teisinės ir reguliavimo rizikos. 
Trumpas laikotarpis, numatytas Komisijai priimti sprendimą dėl išimties suteikimo, yra 
nepriimtinas, nes daugelyje valstybių narių dėl nacionalinio planavimo ir statybų darbų 
reglamentavimo laikas nuo infrastruktūros plano iki jų statybų siekia nuo 10 iki 15 metų.
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Pakeitimas 341
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija gali nuspręsti pareikalauti, 
kad reguliavimo institucija iš dalies 
pakeistų arba atšauktų sprendimą padaryti 
išimtį. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną 
po pranešimo gavimo. Minėtą dviejų 
mėnesių laikotarpį galima pratęsti dar
dviem mėnesiais, jeigu Komisija 
pageidautų papildomos informacijos. Tas 
laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai 
gaunama visa papildoma informacija. 
Dviejų mėnesių laikotarpį taip pat galima 
pratęsti, jeigu tam pritaria Komisija ir 
reguliavimo institucija. Jeigu prašoma 
informacija nepateikiama per prašyme 
nurodytą laikotarpį, pranešimas laikomas 
atšauktu, išskyrus tuos atvejus, kai 
Komisijai ir reguliavimo institucijai sutikus 
dar nepasibaigęs minėtasis laikotarpis 
pratęsiamas arba kai reguliavimo institucija 
tinkamai pagrįstu pareiškimu informuoja 
Komisiją, kad jos nuomone pranešimas yra
išsamus.

5. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija gali nuspręsti pareikalauti, 
kad reguliavimo institucija iš dalies 
pakeistų arba atšauktų sprendimą padaryti 
išimtį. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną 
po pranešimo gavimo. Minėtą dviejų 
mėnesių laikotarpį galima pratęsti dar
vienu mėnesiu, jeigu Komisija pageidautų 
papildomos informacijos. Tas laikotarpis 
prasideda kitą dieną po to, kai gaunama 
visa papildoma informacija. Jeigu prašoma 
informacija nepateikiama per prašyme 
nurodytą laikotarpį, pranešimas laikomas 
atšauktu, išskyrus tuos atvejus, kai 
Komisijai ir reguliavimo institucijai sutikus 
dar nepasibaigęs minėtasis laikotarpis 
pratęsiamas arba kai reguliavimo institucija 
tinkamai pagrįstu pareiškimu informuoja 
Komisiją, kad jos nuomone pranešimas yra 
išsamus.

Or. en

Pakeitimas 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija gali nuspręsti pareikalauti, 
kad reguliavimo institucija iš dalies 
pakeistų arba atšauktų sprendimą padaryti 
išimtį. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną 
po pranešimo gavimo. Minėtą dviejų 
mėnesių laikotarpį galima pratęsti dar
dviem mėnesiais, jeigu Komisija 
pageidautų papildomos informacijos. Tas 
laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai 
gaunama visa papildoma informacija. 
Dviejų mėnesių laikotarpį taip pat galima 
pratęsti, jeigu tam pritaria Komisija ir 
reguliavimo institucija. Jeigu prašoma 
informacija nepateikiama per prašyme 
nurodytą laikotarpį, pranešimas laikomas 
atšauktu, išskyrus tuos atvejus, kai 
Komisijai ir reguliavimo institucijai sutikus
dar nepasibaigęs minėtasis laikotarpis 
pratęsiamas arba kai reguliavimo 
institucija tinkamai pagrįstu pareiškimu 
informuoja Komisiją, kad jos nuomone 
pranešimas yra išsamus.

5. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija gali nuspręsti pareikalauti, 
kad reguliavimo institucija iš dalies 
pakeistų arba atšauktų sprendimą padaryti 
išimtį. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną 
po pranešimo gavimo. Minėtą dviejų 
mėnesių laikotarpį galima pratęsti dar
dviem mėnesiais, jeigu Komisija 
pageidautų papildomos informacijos. Tas 
laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai 
gaunama visa papildoma informacija. 
Dviejų mėnesių laikotarpį taip pat galima 
pratęsti, jeigu tam pritaria Komisija ir 
reguliavimo institucija. Jeigu prašoma 
informacija nepateikiama iki šio nurodyto 
laikotarpio galiojimo pabaigos arba 
Komisijai ir reguliavimo institucijai sutikus 
dar nepasibaigęs minėtasis laikotarpis 
nebuvo pratęstas arba kai reguliavimo 
institucija tinkamai pagrįstu pareiškimu 
neinformavo Komisijos, kad jos nuomone 
pranešimas yra išsamus, pranešimas vis 
tiek laikomas išsamiu.

Or. it

Pagrindimas

Principas, kad sprendimas suteikti išimtį turėtų būti laikomas atsiimtu, jei nacionalinė 
valdžios institucija nepasiunčia Komisijai dokumentų, prašomų pateikti iki tam tikros datos, 
yra nepriimtinas. Jei jis būtų išsaugotas, šis procesas būtų ne toks apibrėžtas, nes dokumentų 
rinkinys turėtų būti atsiunčiamas trečiosios šalies, kurios prašytojas visiškai nekontroliuoja.

Pakeitimas 343
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija gali nuspręsti pareikalauti, 
kad reguliavimo institucija iš dalies 
pakeistų arba atšauktų sprendimą padaryti 
išimtį. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną 
po pranešimo gavimo. Minėtą dviejų 
mėnesių laikotarpį galima pratęsti dar
dviem mėnesiais, jeigu Komisija 
pageidautų papildomos informacijos. Tas 
laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai 
gaunama visa papildoma informacija. 
Dviejų mėnesių laikotarpį taip pat galima 
pratęsti, jeigu tam pritaria Komisija ir 
reguliavimo institucija. Jeigu prašoma 
informacija nepateikiama per prašyme 
nurodytą laikotarpį, pranešimas laikomas 
atšauktu, išskyrus tuos atvejus, kai 
Komisijai ir reguliavimo institucijai sutikus 
dar nepasibaigęs minėtasis laikotarpis 
pratęsiamas arba kai reguliavimo institucija 
tinkamai pagrįstu pareiškimu informuoja 
Komisiją, kad jos nuomone pranešimas yra 
išsamus.

5. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija gali nuspręsti pareikalauti, 
atsižvelgiant į konkurencijos taisykles, kad 
reguliavimo institucija iš dalies pakeistų 
arba atšauktų sprendimą padaryti išimtį. 
Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po 
pranešimo gavimo. Minėtą dviejų mėnesių 
laikotarpį galima pratęsti dar dviem 
mėnesiais, jeigu Komisija pageidautų 
papildomos informacijos. Tas laikotarpis 
prasideda kitą dieną po to, kai gaunama 
visa papildoma informacija. Dviejų 
mėnesių laikotarpį taip pat galima pratęsti, 
jeigu tam pritaria Komisija ir reguliavimo 
institucija. Jeigu prašoma informacija 
nepateikiama per prašyme nurodytą 
laikotarpį, pranešimas laikomas atšauktu, 
išskyrus tuos atvejus, kai Komisijai ir 
reguliavimo institucijai sutikus dar 
nepasibaigęs minėtasis laikotarpis 
pratęsiamas arba kai reguliavimo institucija 
tinkamai pagrįstu pareiškimu informuoja 
Komisiją, kad jos nuomone pranešimas yra 
išsamus.

Or. en

Pagrindimas

CEER palankiai vertina pasiūlymą suteikti ACER galią nustatyti išimtis, tačiau šie 
sprendimai neturėtų būti Komisijos peržiūros objektas, išskyrus konkurencijos taisyklių 
laikymosi požiūriu. ACER turėtų priimti nepriklausomus sprendimus ir  numatyti išimtis 
kiekvienu atskiru atveju be Komisijos priežiūros.

Pakeitimas 344
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinių infrastruktūros projektų, pavyzdžiui, jungiamųjų vamzdynų, SGD terminalų arba 
saugyklų statyba paprastai trunka ilgą laiką (pavyzdžiui, dėl sudėtingų planavimo ir leidimų 
išdavimo procesų) ir gali gerokai viršyti trukmę, nurodomą pasiūlymo tekste. Laiko trukmę 
ribojančio straipsnio taikymas, kuris leistų pakeisti patvirtinto investicijų projekto sąlygas, 
būtų didelė papildoma rizika gamtinių dujų įmonėms, kurioms jau dabar tenka didelė rizikos 
dalis, tokiu būdu sukuriant papildomas kliūtis.
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Pakeitimas 346
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

Reikalinga skaidri ir griežta apeliacinių 
skundų dėl pagal šį straipsnį priimtų 
reguliavimo institucijos sprendimų 
suteikti išimtį procedūra. Sąlygos 
patvirtinti išimtį, suteikiamą pagal šį 
straipsnį, nekeičiamos atgaline data be 
visų suinteresuotų šalių sutikimo.

Or. en

Pakeitimas 347
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

.

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti, jeigu nepradedama 
infrastruktūros objekto statyba per dvejus 
metus nuo to laiko, kai buvo priimti visi 
būtini sprendimai ir suteikti nacionalinių 
arba regioninių institucijų leidimai. Jis 
taip pat nustoja galioti, jeigu 
infrastruktūros objektas nepradedamas 
eksploatuoti per penkerius metus po to, 
kai buvo priimti visų nacionalinių ir 
regioninių valdžios institucijų sprendimai 
ir suteikti leidimai. Kai didelės 
infrastruktūros statyba užtrunka dėl 
nenumatytų aplinkybių, investuotojas 
informuoja atitinkamą reguliavimo 
instituciją ir gali atitinkamai pratęsti 
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anksčiau nustatytą laikotarpį.

Or. de

Pagrindimas

Originaliame direktyvos tekste be reikalo pratęsiamas išimties suteikimo procesas ir 
numatoma pernelyg daug reikalavimų investuotojui dėl teisinės ir reguliavimo rizikos. 
Trumpas laikotarpis, numatytas Komisijai priimti sprendimą dėl išimties suteikimo, yra 
nepriimtinas, nes daugelyje valstybių narių dėl nacionalinio planavimo ir statybų darbų 
reglamentavimo laikas nuo infrastruktūros plano iki jų statybų siekia nuo 10 iki 15 metų.

Pakeitimas 348
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

Komisijos sprendimas padaryti išimtį 
nustoja galioti, jeigu iki to laiko 
infrastruktūros objektas nepradedamas 
eksploatuoti praėjus penkeriems metams 
nuo to laiko, kai buvo priimti visi 
nacionaliniai ir regioniniai sprendimai ir 
išduoti reikalingi leidimai. Kai didelės 
infrastruktūros statyba užtrunka dėl 
nenumatytų aplinkybių, investuotojas 
informuoja atitinkamą nacionalinę 
reguliavimo instituciją ir gali atitinkamai 
pratęsti anksčiau minėtą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Investicijos į didelius infrastruktūros projektus yra susijusios su didele investuotojų rizika. 
Netekus išimties po to, kai buvo priimtas Komisijos sprendimas, galima sulaukti nenumatytų 
pasekmių, nes bus reikalaujama kitų leidimų vietos arba net regioniniu lygiu. Be to, 
infrastruktūros statyba gali vėluoti dėl techninių arba žemės matavimo problemų. Šios 
problemos turi būti tinkamai sprendžiamos ir aptariamos su atitinkamomis reguliavimo 
institucijomis.
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Pakeitimas 349
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį yra peržiūrimas po penkerių metų.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinių infrastruktūros projektų, pavyzdžiui, jungiamųjų vamzdynų, SGD terminalų arba 
saugyklų statyba paprastai trunka ilgai (pavyzdžiui, dėl sudėtingų planavimo ir leidimų 
išdavimo procesų) ir gali gerokai viršyti trukmę, nurodomą pasiūlymo tekste. Laiko trukmę 
ribojančio straipsnio taikymas, kuris leistų pakeisti patvirtinto investicijų projekto sąlygas, 
būtų didelė papildoma rizika gamtinių dujų įmonėms, kurioms jau dabar tenka didelė rizikos 
dalis, tokiu būdu sukuriant papildomas kliūtis.

Pakeitimas 350
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus penkeriems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba. Šį laikotarpį Komisija gali 



AM\715225LT.doc 59/107 PE404.544v01-00

LT

laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

pratęsti, jei bus įrodyta, kad nepaisant 
visų pagrįstų pastangų laiku pradėti 
statybas, buvo konkrečių priežasčių, 
pateisinančių vėlavimą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pritarimo dėl sprendimo suteikti išimtį laikotarpis neturėtų būti laiko požiūriu 
ribojamas. Labai dažnai operatoriai negali realizuoti projekto per numatytą laikotarpį dėl 
priežasčių, kurios nuo jų valios nepriklauso (pvz., skundas teismui dėl EIA leidimų 
reikalavimų).

Pakeitimas 351
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus penkeriems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, nebent investuotojas gali įrodyti, 
kad tokio vėlavimo priežastis yra trečiųjų 
šalių veiksmai, kurių jis negali niekaip 
paveikti. Vykdydama pagal šį straipsnį 
numatytus įgaliojimus, Komisija prieš tai 
konsultuojasi su Agentūra. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pritarimas sprendimams suteikti išimtį turėtų būti apsiriboti 5 metais, nes didelėms 
infrastruktūros programoms įgyvendinti reikia daugiau negu 2 metų. Net jei statyba per 5 
metus neprasidėjo dėl priežasčių, kurios perkelia pritarimo dėl išimties suteikimo atsakomybę 
trečiajai šaliai, šis pritarimas padaryti išimtį neturėtų nustoti galioti.
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Pakeitimas 352
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus trejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po septynerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

Or. ro

Pagrindimas

Užbaigti didelius infrastruktūros projektus dujų sektoriuje tiesiant dujotiekį per keletą šalių 
trunka ilgiau negu penkerius metus. Vadinasi,  penkerių metų galiojimo laikotarpis 
sprendimui suteikti išimtį, nepradėjus eksploatuoti objekto, yra itin trumpas.

Pakeitimas 353
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti.

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama infrastruktūros objekto 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko infrastruktūros objektas 
nepradedamas eksploatuoti, nebent 
nepradėta statyba arba nepradėtas 
infrastruktūros naudojimas (kaip gali 
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atsitikti) yra nulemtas aplinkybių, kurių 
asmuo, kuriam buvo suteikta išimtis, 
negali kontroliuoti.

Or. en

Pagrindimas

Nors pageidaujama, kad šalys, kurioms suteikta išimtis, skubiai sukuria infrastruktūrą, 
automatiškas išimties nutraukimas dėl to, kad infrastruktūros statyba nebuvo pradėta arba 
nepradėtas komercinis naudojimas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo, keltų 
didelį pavojų potencialiems infrastruktūros rangovams. Tai būtų lengvatų investicijoms 
atsisakymas.

Pakeitimas 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 5a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5a. Sąlygos patvirtinti išimtį, suteikiamą 
pagal šį straipsnį, nekeičiamos atgaline 
data be visų suinteresuotų šalių 
sutikimo.“

Or. en

Pagrindimas

Sąlygos suteikiant išimtį neturėtų būti keičiamos atgaline data, nebent visos suinteresuotos 
šalys, dalyvaujančios teikiant išimtį (išimties turėtojas, NRI ir Komisija) tam pritaria.

Pakeitimas 355
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 6 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali priimti 1 dalyje minėtų 
sąlygų taikymo gaires ir nustatyti 4 ir 5 
dalių taikymo tvarką. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siūloma komitologijos procedūra apribotų Europos parlamento įtaką ir pašalintų esminius 
sprendimus dėl energijos vidaus rinkos formos iš teisės aktų leidybos taikymo srities. 
Taisyklės suteikiant išimtis dėl trečiųjų asmenų teisės naudotis infrastruktūra bei atskyrimo 
įstatymai dėl naujos infrastruktūros yra pernelyg svarbūs, kad būtų laikomi „techniniais" 
arba „neesminiais“. Dėl to visi šio straipsnio pakeitimai turėtų būti priimami taikant įprastą 
sprendimų priėmimo, o ne komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 356
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali priimti 1 dalyje minėtų 
sąlygų taikymo gaires ir nustatyti 4 ir 5 
dalių taikymo tvarką. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 357
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali priimti 1 dalyje minėtų 
sąlygų taikymo gaires ir nustatyti 4 ir 5 
dalių taikymo tvarką. Ši priemonė, kuria 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos nuostatas ją papildant, 
priimama taikant 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

6. Komisija gali iš dalies pakeisti 1 dalyje 
minėtų sąlygų taikymo gaires ir nustatyti 4 
ir 5 dalių taikymo tvarką. Ši priemonė, 
kuria siekiama iš dalies pakeisti neesmines 
šios direktyvos nuostatas ją papildant, iš 
dalies keičiama taikant 30 straipsnio 3 
dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad gaires pagal įprastą procedūrą patvirtintų Parlamentas ir Taryba. 
Galių perdavimas Komisijai turėtų būti apribotas būtinais pakeitimais.

Pakeitimas 358
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/55/EB
22 straipsnio 6a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6a. prieš naudodamasi pagal šį straipsnį 
suteiktais įgaliojimais, Komisija 
pirmiausia konsultuojasi su Agentūra.“

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimas spręsti suteikti išimtį dėl tarptautinės infrastruktūros objektų neturėtų būti 
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perduotas Agentūrai, nes reguliuotojai iš kitų šalių galėtų daryti jai įtaką ir lemti sprendimą 
suteikti išimtį. Ankstesni pavyzdžiai rodo, kad nacionaliniai reguliuotojai labai dažnai 
atstovauja nacionaliniams interesams. Be to, paskutiniu ETT sprendimu byloje 9/56 Meroni 
[1958] ECR 133, sprendimų priėmimo įgaliojimai, kurie numato tam tikrų paslapčių 
laikymąsi, negali būti perduodami institucijoms, kurios nenumatytos Sutartyje.

Pakeitimas 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) 24 straipsnio 1 dalies b punktas 
keičiamas šitaip:
„(b) bet kuriuos šiuos laisvuosius 
vartotojus, esančius jų teritorijoje, 
apsirūpinti gamtinėmis dujomis iš 
gamtinių dujų įmonių arba vartotojų 
tiesioginiu vamzdynu.“

Or. en

Pagrindimas

Dujotiekis, jungiantis gamtinių dujų įmonę ir laisvąjį vartotoją, gali taip pat jungti vartotoją 
ir laisvąjį vartotoją. Tokiu atveju pastarasis tiesiogiai jungiamas ne su dujų paskirstymo 
sistema, bet su kitu vartotoju. Pakeitimu siekiama įpareigoti valstybes nares užtikrinti, kad 
vartotojui, esančiam tarp paskirstymo sistemos ir kito vartotojo, nebūtų nustatomos 
paskirstymo sistemų operatoriams būdingos pareigos.

Pakeitimas 360
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24a straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) reguliavimo institucija turėtų juridinio 
asmens statusą, atskirą biudžetą ir 
pakankamai žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių savo pareigoms vykdyti;

(a) reguliavimo institucija turėtų juridinio 
asmens statusą, atskirai tvarkomas lėšas ir 
pakankamai žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių savo pareigoms vykdyti;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinio reguliuotojo vadovybės skyrimas 5 metams turėtų būti atnaujinamas, 
atsižvelgiant į energijos rinkos ilgalaikį pobūdį ir stabilumo poreikį; ilgesni paskyrimai 
neturėtų būti atnaujinami.

Pakeitimas 361
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui ir ne ilgiau kaip dešimčiai 
metų; bet koks paskyrimas penkeriems 
metams atnaujinamas tik kartą, tuo tarpu 
bet koks paskyrimas ilgesniam laikui yra 
neatnaujinamas; tuo laikotarpiu ją galima 
atleisti iš pareigų tik tuo atveju, jeigu ji 
nebeatitinka šiame straipsnyje nustatytų 
reikalavimų arba padaro sunkų 
nusižengimą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinio reguliuotojo vadovybės skyrimas 5 metams turėtų būti atnaujinamas, 
atsižvelgiant į energijos rinkos ilgalaikį pobūdį ir stabilumo poreikį; ilgesni paskyrimai 
neturėtų būti atnaujinami.
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Pakeitimas 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) jos vadovybė būtų skiriama ne 
trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui ir ne ilgiau kaip dešimčiai 
metų; bet koks paskyrimas penkeriems 
metams atnaujinamas tik kartą, tuo tarpu 
bet koks paskyrimas ilgesniam laikui yra 
neatnaujinamas; tuo laikotarpiu ją galima 
atleisti iš pareigų tik tuo atveju, jeigu ji 
nebeatitinka šiame straipsnyje nustatytų 
reikalavimų arba padaro sunkų 
nusižengimą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinio reguliuotojo vadovybės skyrimas 5 metams turėtų būti atnaujinamas, 
atsižvelgiant į energijos rinkos ilgalaikį pobūdį ir stabilumo poreikį; ilgesni paskyrimai 
neturėtų būti atnaujinami.

Pakeitimas 363
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jos vadovybė būtų skiriama 
terminuotam ne trumpesniam nei penkerių 
metų laikotarpiui, kurio negalima pratęsti, 
ir tuo laikotarpiu ją galima atleisti iš 

(b) jos vadovybė būtų skiriama 
terminuotam ne trumpesniam nei penkerių 
metų laikotarpiui, atnaujinamas kartą 
arba neatnaujinamas iki dešimties metų, 
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pareigų tik tuo atveju, jeigu ji nebeatitinka 
šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų 
arba padaro sunkų nusižengimą. 

ir tuo laikotarpiu ją galima atleisti iš 
pareigų tik tuo atveju, jeigu ji nebeatitinka 
šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų 
arba padaro sunkų nusižengimą.

Or. de

Pagrindimas

Jei vadovybė skiriama penkeriems metams, ji gali būti dar kartą paskiriama kitiems 
penkeriems metams.

Pakeitimas 364
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) jos vadovybė būtų skiriama 
terminuotam ne trumpesniam nei penkerių 
metų laikotarpiui, atnaujinamas kartą 
arba neatnaujinamas iki dešimties metų, 
ir tuo laikotarpiu ją galima atleisti iš 
pareigų tik tuo atveju, jeigu ji nebeatitinka 
šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų 
arba padaro sunkų nusižengimą.

Or. de

Pagrindimas

Jei vadovybė skiriama penkeriems metams, ji gali būti dar kartą paskiriama kitiems 
penkeriems metams, nes dujų rinkai reikalingi ilgalaikiai sprendimai ir tam tikras stabilumas. 
Ilgesnis laikotarpis neturėtų būti atnaujinamas.



PE404.544v01-00 68/107 AM\715225LT.doc

LT

Pakeitimas 365
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) jos pirmininkai ir pirmininkų 
pavaduotojai būtų skiriami terminuotam 
ne trumpesniam nei penkerių metų 
laikotarpiui, kurį galima pratęsti vieną 
kartą, ir tuo laikotarpiu jie gali būti atleisti 
iš pareigų, jeigu jie nebeatitinka šiame 
straipsnyje nustatytų reikalavimų arba 
padaro sunkų nusižengimą.

Or. ro

Pagrindimas

Penkeriems metams skiriama tik institucijos aukščiausio lygio vadovybė, t. y. pirmininkai ir 
pirmininkų pavaduotojai. Tais atvejais turėtų būti įmanom atnaujinti jų ėjimo pareigas 
terminą, tačiau tik vieną kartą. Valstybės pareigūnai turėtų toliau tęsti valstybės tarnybą, su 
sąlyga, kad nėra priežasčių, kurios neleidžia jiems to daryti, ir jie nenori palikti institucijos. 

Pakeitimas 366
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24a straipsnio 3a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3a. Komisija nustato minimalius 
reikalavimus dėl nacionalinių 
reguliavimo institucijų skaidrumo ir 
atskaitomybės, priimdama gaires, kurios 
užtikrintų, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos visiškai ir veiksmingai laikosi 
1 ir 2 dalies reikalavimų. Šios priemonės, 
skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios 
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direktyvos dalis ją papildant, tvirtinamos 
taikant reglamentavimo procedūrą su 
tikrinimu, kuri minima 30 straipsnio 3 
dalyje.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą elektros vidaus rinkos atvėrimą nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms, taikomi minimalūs skaidrumo ir atskaitomybės reikalavimai, kurie leidžia jiems 
veiksmingai kontroliuoti elektros rinką.

Pakeitimas 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24a straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3a. Komisija nustato minimalius 
reikalavimus dėl nacionalinių 
reguliavimo institucijų skaidrumo ir 
atskaitomybės, priimdama gaires, kurios 
užtikrintų, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos visiškai ir veiksmingai laikosi 
1 ir 2 dalies reikalavimų. Šios priemonės, 
skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios 
direktyvos dalis ją papildant, tvirtinamos 
taikant reglamentavimo procedūrą su 
tikrinimu, kuri minima 30 straipsnio 3 
dalyje.“

Or. en

(Po direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnio 3 dalies įtraukiama nauja pastraipa)

Pagrindimas

,.
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Pakeitimas 368
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad pasiektų šiuos tikslus:

Norint užtikrinti veiksmingą ir neiškreiptą 
konkurenciją tiekiant dujas bei ilgalaikį, 
veiksmingą ir patikimą gamtinių dujų 
tinklų naudojimą, šie tinklai yra 
reguliuojami. Išskyrus tuos atvejus, kai 
kitos nacionalinės valdžios institucijos, 
ypač konkurencijos tarnybos, yra 
atsakingos už šioje direktyvoje nurodytas 
užduotis, reguliavimo institucija imasi visų 
pagrįstų priemonių, kad pasiektų šiuos 
tikslus:

a) glaudžiai bendradarbiaujant su 
Agentūra, kitų valstybių narių 
reguliavimo institucijomis ir Komisija 
skatinti kurti konkurencingą, saugią ir 
aplinką tausojančią dujų vidaus rinką 
Bendrijoje ir veiksmingai atverti rinką 
visiems Bendrijos vartotojams ir 
tiekėjams;
b) siekiant a punkte nurodyto tikslo, plėtoti 
konkurencingas ir tinkamai veikiančias 
regionines rinkas Bendrijoje;

b) siekiant a punkte nurodyto tikslo, plėtoti 
konkurencingas ir tinkamai veikiančias 
regionines rinkas Bendrijoje (a) tinkamų 
teisės naudotis tarptautiniais įrenginiais 
tinklu ir tinklo naudojimo priemonėmis;

c) panaikinti prekybos gamtinėmis 
dujomis tarp valstybių narių apribojimus, 
taip pat sukurti paklausą atitinkančius 
tinkamus tarpvalstybinio dujų perdavimo 
pajėgumus, padidinti nacionalinių rinkų 
integraciją ir sudaryti sąlygas 
neribojamam gamtinių dujų perdavimui 
visoje Bendrijoje;

c) sukurti paklausą atitinkančius tinkamus 
tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumus, 
padidinti nacionalinių rinkų integraciją 
siekiant mažinti gamtinių dujų prekybos 
tarp valstybių narių apribojimus ir 
garantuoti tarpusavio jungčių pajėgumus 
regione ir, jei reikia, kaimyniniuose 
regionuose, atitinkančius veiksmingos 
konkurencijos plėtrą;

d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
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vartojimo efektyvumas, sistemų 
tinkamumas, moksliniai tyrimai bei 
inovacijos, kad būtų patenkinta paklausa, 
ir naujoviškų atsinaujinančios energijos 
šaltinius naudojančių bei mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų 
kūrimas dabar ir ateityje;
e) užtikrinti, kad tinklo operatoriams būtų 
sukurtos tinkamos paskatos tiek trumpuoju, 
tiek ilguoju laikotarpiu didinti tinklo 
veiksmingumą ir skatinti rinkos integraciją;

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

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

f) užtikrinti skubų tinklo vartotojų 
integravimą.

Or. de

Pagrindimas

Logiška, kad pagrindinės keliamos užduotys yra pasiekti efektyvaus rinkos veikimo ir 
užtikrinti veiksmingą konkurenciją. Aplinkos uždavinių priskyrimas vidaus rinkos nuostatoms 
nėra numatytas, todėl numatomų užduočių sąrašas turėtų būti atitinkamai pakeistas. Nuoroda 
dėl Komisijos aplinkos įstatymų dokumentų rinkinio ir kitų atitinkamų įstatymų galėtų būti 
pateikiama konstatuojamose dalyse.

Pakeitimas 369
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija imasi visų pagrįstų priemonių, 
kad pasiektų šiuos tikslus:

Vykdydama šioje direktyvoje nurodytas 
reguliavimo užduotis, reguliavimo 
institucija, išskyrus, kai tai yra kitų 
nacionalinių valdžios institucijų, ypač 
konkurencijos institucijų, atsakomybė, 
imasi visų pagrįstų priemonių, kad pasiektų 
šiuos tikslus:
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Or. de

Pagrindimas

Reguliavimo institucijų prioritetai turėtų apimti ilgalaikio, veiksmingo ir patikimo gamtinių 
dujų tinklų veikimo užtikrinimą. Taip pat būtina atskirti jų užduotis nuo konkurencijos 
institucijų uždavinių.

Pakeitimas 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) glaudžiai bendradarbiaujant su 
Agentūra, kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti kurti 
konkurencingą, saugią ir aplinką 
tausojančią dujų vidaus rinką Bendrijoje ir 
veiksmingai atverti rinką visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams;

(a) glaudžiai bendradarbiaujant su 
Agentūra, kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti kurti 
konkurencingą, saugią ir aplinką 
tausojančią dujų vidaus rinką Bendrijoje ir 
veiksmingai atverti rinką visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams užtikrinant, kad 
vartotojai iš to gautų didžiausią galimą 
naudą pasirinkimo, kainos ir kokybės 
požiūriu;

Or. en

Pagrindimas

Rinkos atvėrimas turėtų būti naudingas galutiniams – buitiniams ir pramonės – vartotojams. 
Tai turėtų būti ne savatikslis dalykas, bet naudingas pasirinkimo, kokybės ir kainos požiūriu. 
Be to, šiuo pakeitimu nurodoma, kad siekiama naudos paslaugų pasirinkimo, kainos ir 
kokybės požiūriu.
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Pakeitimas 371
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) glaudžiai bendradarbiaujant su 
Agentūra, kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti kurti 
konkurencingą, saugią ir aplinką 
tausojančią dujų vidaus rinką Bendrijoje ir 
veiksmingai atverti rinką visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams;

a) glaudžiai bendradarbiaujant su 
Agentūra, kitų valstybių narių reguliavimo 
institucijomis ir Komisija skatinti kurti 
konkurencingą, saugią ir aplinką 
tausojančią dujų vidaus rinką Bendrijoje ir 
veiksmingai atverti rinką visiems Bendrijos 
vartotojams ir tiekėjams, ir užtikrinant 
ilgalaikį, veiksmingą ir patikimą energijos 
tiekimo tinklų veiklą;

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimo institucijų prioritetai turėtų apimti ilgalaikio, veiksmingo ir patikimo gamtinių 
dujų tinklų veikimo užtikrinimą. Taip pat būtina atskirti jų užduotis nuo konkurencijos 
institucijų uždavinių.

Pakeitimas 372
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) panaikinti prekybos gamtinėmis 
dujomis tarp valstybių narių apribojimus, 
taip pat sukurti paklausą atitinkančius 
tinkamus tarpvalstybinio dujų perdavimo 
pajėgumus, padidinti nacionalinių rinkų 
integraciją ir sudaryti sąlygas neribojamam 
gamtinių dujų perdavimui visoje 

(c) panaikinti prekybos gamtinėmis 
dujomis tarp valstybių narių reguliavimo 
apribojimus, taip pat sukurti paklausą 
atitinkančius tinkamus tarpvalstybinio dujų 
perdavimo pajėgumus, padidinti 
nacionalinių rinkų integraciją ir sudaryti 
sąlygas neribojamam gamtinių dujų 
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Bendrijoje; perdavimui visoje Bendrijoje;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų stengtis mažinti reguliavimo gamtinių dujų 
prekybos visoje ES apribojimus. Nors valdžios institucijos gali turėti tam tikros įtakos, jos 
neturi galios spręsti kitų – t. y. teisinių, sutartinių, kt. – apribojimų.

Pakeitimas 373
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) panaikinti prekybos gamtinėmis dujomis 
tarp valstybių narių apribojimus, taip pat 
sukurti paklausą atitinkančius tinkamus 
tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumus, 
padidinti nacionalinių rinkų integraciją ir 
sudaryti sąlygas neribojamam gamtinių 
dujų perdavimui visoje Bendrijoje;

c) panaikinti, jei yra, prekybos gamtinėmis 
dujomis tarp valstybių narių apribojimus, 
taip pat sukurti paklausą atitinkančius 
tinkamus tarpvalstybinio dujų perdavimo 
pajėgumus, padidinti nacionalinių rinkų 
integraciją ir sudaryti sąlygas neribojamam 
gamtinių dujų perdavimui visoje 
Bendrijoje;

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimo institucijų prioritetai turėtų apimti ilgalaikio, veiksmingo ir patikimo gamtinių 
dujų tinklų veiklos užtikrinimą. Taip pat būtina atskirti jų užduotis nuo konkurencijos 
institucijų uždavinių.
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Pakeitimas 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemų 
tinkamumas, moksliniai tyrimai bei 
inovacijos, kad būtų patenkinta paklausa, 
ir naujoviškų atsinaujinančios energijos 
šaltinius naudojančių bei mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų 
kūrimas dabar ir ateityje;

(d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas ir aktyvus didelės 
apimties atsinaujinančios energijos 
išteklių naudojimas ir decentralizuota 
energijos gamyba, sistemų tinkamumas, 
moksliniai tyrimai bei inovacijos, kad būtų 
vykdomi šie reikalavimai;

Or. en

Pagrindimas

Aktyviai skatinami atsinaujinančių ir decentralizuotų energijos šaltinių poreikiai turėtų būti 
reguliavimo institucijos politikos tikslas.

Pakeitimas 375
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, kurias 
naudojant būtų skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, sistemų 
tinkamumas, moksliniai tyrimai bei 
inovacijos, kad būtų patenkinta paklausa, ir 
naujoviškų atsinaujinančios energijos 
šaltinius naudojančių bei mažai anglies 

(d) užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios, 
patikimos ir veiksmingos sistemos, 
atsižvelgiant į energijos vartojimo 
efektyvumą, sistemų tinkamumą, 
mokslinius tyrimus bei inovacijas, kad 
būtų patenkinta paklausa, ir naujoviškų 
atsinaujinančios energijos šaltinius 
naudojančių bei mažai anglies dioksido 
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dioksido išskiriančių technologijų kūrimas 
dabar ir ateityje;

išskiriančių technologijų kūrimą dabar ir 
ateityje;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atsižvelgti į energijos naudojimo veiksmingumą, 
atsinaujinančius energijos šaltinius ir anglies technologijas, tačiau nebūtina nurodyti juos 
kaip atskirą įpareigojimą, nes tai nėra NRI, reguliuojančių ekonominę (ir konkurencinę) 
veiklą, vaidmuo.

Pakeitimas 376
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(f) užtikrinti naudą vartotojams per 
efektyvų savo nacionalinių rinkų veikimą ir 
kartu su konkurencijos institucijomis 
veiksmingą konkurencijos skatinimą.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmingos konkurencijos skatinimas neturėtų būti savatikslis dalykas; jis turėtų būti 
nukreiptas vartotojo interesų linkme, užtikrinant didesnį pasirinkimą, mažesnes kainas ir 
geresnę paslaugų kokybę.

Pakeitimas 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio fa punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(fa) užtikrinti, kad vartotojai, tarp jų 
vartotojai, jaučiantys energijos trūkumą, 
gautų didžiausią galimą naudą 
pasirinkimo, kainos ir kokybės požiūriu.“

Or. en

Pagrindimas

Rinkos atvėrimas turėtų būti naudingas galutiniams – buitiniams ir pramonės – vartotojams. 
Tai neturėtų būti savatikslis dalykas, tačiau naudingas pasirinkimo, kokybės ir kainos 
požiūriu. Be to, šiuo pakeitimu nurodoma, kad siekiama naudos paslaugų pasirinkimo, kainos 
ir kokybės požiūriu.

Pakeitimas 378
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24b straipsnio fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(fa) užtikrinti vartotojų, ypač tų, kurie 
laikomi pažeidžiamais, apsaugą ir taip pat 
jų teisę gauti gamtinių dujų tiekimo 
paslaugas.“

Or. ro

Pagrindimas

Direktyva numato tikslą atverti rinką siūlant geresnės kokybės ir labiau prieinamas paslaugas 
didesnės konkurencijos sąlygomis. Todėl vartotojo poreikiai turėtų būti reguliavimo 
institucijų politikos pagrindas.
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Pakeitimas 379
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo institucijos pareigos: 1. Reguliavimo institucijos pareigos 
neprieštaraujant kitų nacionalinių 
valdžios institucijų kompetencijai:

Or. de

Pagrindimas

Dėl reguliavimo ir konkurencijos institucijų kompetencijos atskyrimo žr. 24b straipsnio 
pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 380
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti, kad perdavimo ir 
paskirstymo sistemos operatoriai ir, jeigu 
reikia, atitinkami sistemų savininkai, taip 
pat visos gamtinių dujų įmonės vykdytų 
įsipareigojimus pagal šią direktyvą ir kitus 
susijusius Bendrijos teisės aktus, įskaitant 
tarpvalstybinio pobūdžio įsipareigojimus;

(a) užtikrinti, kad perdavimo, paskirstymo, 
SGD ir saugojimo sistemos operatoriai ir, 
jeigu reikia, atitinkami sistemų savininkai, 
taip pat visos gamtinių dujų įmonės 
vykdytų įsipareigojimus pagal šią 
direktyvą ir kitus susijusius Bendrijos 
teisės aktus, įskaitant, jei reikia,
tarpvalstybinio pobūdžio įsipareigojimus ir 
atskyrimą;

Or. en
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Pagrindimas

Būtina papildyti formuluotę siekiant pabrėžti reguliavimo institucijų įpareigojimus dėl 
atskyrimo, kuris yra pagrindinė 3-ojo dokumentų rinkinio sudėtinė dalis. Atskirai nurodant šį 
įpareigojimą kartu su galimybe Agentūrai peržiūrėti šį aspektą ir pateikti oficialią nuomonę 
Komisijai arba atskiram nacionaliniam reguliuotojui, būtų galima užtikrinti tinkamą 
reikalavimų laikymąsi.

Pakeitimas 381
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti, kad perdavimo ir 
paskirstymo sistemos operatoriai ir, jeigu 
reikia, atitinkami sistemų savininkai, taip 
pat visos gamtinių dujų įmonės vykdytų 
įsipareigojimus pagal šią direktyvą ir kitus 
susijusius Bendrijos teisės aktus, įskaitant 
tarpvalstybinio pobūdžio įsipareigojimus;

(a) užtikrinti, kad perdavimo, paskirstymo, 
SGD ir saugojimo sistemos operatoriai ir, 
jeigu reikia, atitinkami sistemų savininkai, 
taip pat visos gamtinių dujų įmonės 
vykdytų įsipareigojimus pagal šią 
direktyvą ir kitus susijusius Bendrijos 
teisės aktus, įskaitant tarpvalstybinio 
pobūdžio įsipareigojimus ir atskyrimą;

Or. en

Pagrindimas

Būtina papildyti formuluotę siekiant pabrėžti reguliavimo institucijų įpareigojimus dėl 
atskyrimo, kuris yra pagrindinė 3-ojo dokumentų rinkinio sudėtinė dalis. SGD ir saugojimo 
operatoriams išimtis neturėtų būti numatyta.

Pakeitimas 382
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

užtikrinti, kad perdavimo ir paskirstymo 
sistemos operatoriai ir, jeigu reikia, 
atitinkami sistemų savininkai, taip pat 
visos gamtinių dujų įmonės vykdytų 
įsipareigojimus pagal šią direktyvą ir kitus 
susijusius Bendrijos teisės aktus, įskaitant 
tarpvalstybinio pobūdžio įsipareigojimus

Anglų k. variantui įtakos neturi.

Or. de

Pagrindimas

Dėl reguliavimo ir konkurencijos institucijų kompetencijos atskyrimo žr. 24b straipsnio 
pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) tarpvalstybiniais klausimais 
bendradarbiauti su atitinkamų valstybių 
narių reguliavimo institucija ar 
institucijomis ir Agentūra, siekiant 
užtikrinti, kad perdavimo sistemos 
operatoriai kartu ir pavieniui pakankamai 
sukurtų jungiamųjų vamzdynų pajėgumų, 
tarp jų ir perdavimo infrastruktūros 
objektų, tam, kad būtų laikomasi 
veiksmingo visos rinkos vertinimo ir dujų 
tiekimo saugumo kriterijų, 
nediskriminuojant skirtingų valstybių 
narių tiekėjų;

Or. en
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Pagrindimas

Reguliavimo tikrinimas nepriklausomai nuo to, ar tai visuomeninės, ar privačios nuosavybės 
PSO, turėtų užtikrinti, kad sprendimais dėl investicijų ir infrastruktūros naudojimo būtų 
vienodai vertinami vartotojai, kurie neišeina už nacionalinių ribų ir vartotojai, naudojantys 
sujungtas sistemas. Šiuo požiūriu 1.b pastraipa yra silpna. Pagrindinis tikslas arba 
bendradarbiavimo tarp nacionalinių reguliavimo institucijų siekis turėtų būti aiškiau 
išdėstytas.

Pakeitimas 384
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) tarpvalstybiniais klausimais 
bendradarbiauti su atitinkamų valstybių 
narių reguliavimo institucija ar 
institucijomis, tarp jų užtikrinant, kad 
esama pakankamų tarpusavio jungčių 
pajėgumų tarp perdavimo infrastruktūros 
objektų, laikantis veiksmingo bendro 
rinkos vertinimo ir dujų tiekimo saugumo 
kriterijų, nediskriminuojant skirtingų 
valstybių narių tiekėjų;

Or. en

Pagrindimas

Būtina sustiprinti formuluotę nurodant pagrindinį tokio bendradarbiavimo tikslą, kad 
sprendimai dėl investicijų ir infrastruktūros naudojimo turėtų vienodai atsižvelgti į vartotojus 
nacionalinių ribų viduje ir naudojančių tarpusavyje sujungtas sistemas.
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Pakeitimas 385
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų dalyvauti visuose tarptautiniuose veiksmuose siekiant užtikrinti skaidrią ir 
teisingą praktiką ir pakankamą investicijų lygį. Mes negalime leisti įsigalėti reguliavimo 
atotrūkiui dėl tarptautinių ir regioninių rinkų.

Pakeitimas 386
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 387
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) užtikrinti, kad būtų išvengta perdavimo, 
paskirstymo, laikymo, SGD ir tiekimo 
veiklos kryžminio subsidijavimo;

(e) stebėti, ar atitinką atsiejimo 
reikalavimus pagal šią direktyvą arba 
kitus atitinkamus Bendrijos įstatymus, ir 
užtikrinti, kad būtų išvengta perdavimo, 
paskirstymo, laikymo, SGD ir tiekimo 
veiklos kryžminio subsidijavimo;

Or. en

Pagrindimas

Būtina sustiprinti formuluotę, pabrėžiant reguliavimo institucijų pareigą dėl atskyrimo, kuris 
yra pagrindinė 3 dokumentų paketo sudėtinė dalis. Išskirtinis šios pareigos nurodymas, kartu 
su šio aspekto Agentūros peržiūros galimybe ir oficialios nuomonės pateikimas Komisijai 
arba atskiram nacionaliniam reguliuotojui, padės užtikrinti reikalavimų laikymąsi.

Pakeitimas 388
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) užtikrinti, kad būtų išvengta perdavimo, 
paskirstymo, laikymo, SGD ir tiekimo 
veiklos kryžminio subsidijavimo;

(e) stebėti, ar atitinka atsiejimo 
reikalavimus pagal šią direktyvą arba 
kitus atitinkamus Bendrijos įstatymus, ir 
užtikrinti, kad būtų išvengta perdavimo, 
paskirstymo, laikymo, SGD ir tiekimo 
veiklos kryžminio subsidijavimo;

Or. en
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Pagrindimas

Būtina sustiprinti formuluotę, pabrėžiant reguliavimo institucijų pareigą dėl atskyrimo, kuris 
yra pagrindinė 3 dokumentų paketo sudėtinė dalis.

Pakeitimas 389
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) peržiūrėti ir savo metinėje ataskaitoje 
įvertinti perdavimo sistemos operatorių 
investavimo planus atsižvelgiant į tai, ar jie 
atitinka visos Europos 10 metų tinklo 
plėtros planą, nurodytą Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 2c straipsnyje

(f) peržiūrėti ir savo metinėje ataskaitoje 
įvertinti perdavimo sistemos operatorių 
investavimo planus atsižvelgiant į tai, ar jie 
atitinka visos Europos 10 metų tinklo 
plėtros planą, nurodytą Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 2c straipsnyje; perdavimo 
sistemų operatorių investicijų planai 
užtikrina, kad įgūdžių ir darbuotojų 
pakanka norint vykdyti paslaugos teikimo 
įpareigojimus; už investicijų plano 
nesilaikymą baudžiama taikant 
proporcingas sankcijas perdavimo sistemų 
operatoriui vadovaujantis Agentūros 
parengtomis gairėmis;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už tai, kad į dešimties metų investicijų planus 
būtų įtrauktos nuostatos užtikrinti, kad darbuotojai gali vykdyti bet kokius viešųjų paslaugų 
įpareigojimus, kaip tai nustatyta šioje direktyvoje. Turėtų būti nustatytos veiksmingos, 
tinkamos ir atbaidančios sankcijos tais atvejais, kai nesilaikoma šioje direktyvoje nustatytų 
įpareigojimų.



AM\715225LT.doc 85/107 PE404.544v01-00

LT

Pakeitimas 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) prižiūrėti tinklo saugumą bei 
patikimumą ir persvarstyti tinklo saugumo 
ir patikimumo taisykles;

(g) prižiūrėti tinklo saugumą bei 
patikimumą, nustatant arba patvirtinant 
paslaugų kokybės ir tiekimo standartus 
bei reikalavimus ir persvarstyti paslaugų 
kokybės ir tiekimo tinklo saugumo ir 
patikimumo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios nacionalinės reguliavimo institucijos jau vykdo šį įpareigojimą stebėti elektros 
rinką taip pat tiekimo kokybę ir paslaugas vartotojams, kurie vėliau turės tikrą naudą dėl 
nuoseklesnio ir skaidresnio reglamento, požiūriu.

Pakeitimas 391
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) prižiūrėti tinklo saugumą bei 
patikimumą ir persvarstyti tinklo saugumo 
ir patikimumo taisykles;

(g) prižiūrėti tinklo saugumą bei 
patikimumą, nustatant arba patvirtinant 
paslaugų kokybės ir tiekimo standartus 
bei reikalavimus ir persvarstyti paslaugų 
kokybės ir tiekimo tinklo saugumo ir 
patikimumo taisykles;

Or. en
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Pagrindimas

Reguliavimo institucijos privalo kontroliuoti paslaugų kokybę drauge su tinklo saugumu ir 
patikimumu, siekiant užtikrinti, kad laikomasi viešųjų paslaugų įpareigojimų.

Pakeitimas 392
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) prižiūrėti tinklo saugumą bei 
patikimumą ir persvarstyti tinklo saugumo 
ir patikimumo taisykles;

(g) prižiūrėti tinklo saugumą bei 
patikimumą, nustatant arba patvirtinant 
paslaugų kokybės ir tiekimo standartus 
bei reikalavimus ir persvarstyti paslaugų 
kokybės ir tiekimo tinklo saugumo ir 
patikimumo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos privalo kontroliuoti paslaugų kokybę drauge su tinklo saugumu ir 
patikimumu, siekiant užtikrinti, kad laikomasi viešųjų paslaugų įpareigojimų.

Pakeitimas 393
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) prižiūrėti tinklo saugumą bei 
patikimumą ir persvarstyti tinklo saugumo 
ir patikimumo taisykles;

(g) prižiūrėti tinklo saugumą bei 
patikimumą, nustatant arba patvirtinant 
paslaugų kokybės ir tiekimo standartus 
bei reikalavimus ir persvarstyti paslaugų 
kokybės ir tiekimo tinklo saugumo ir 
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patikimumo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios nacionalinės reguliavimo institucijos jau vykdo šį įpareigojimą stebėti elektros 
rinką taip pat tiekimo kokybę ir paslaugas vartotojams, kurie vėliau turės tikrą naudą dėl 
nuoseklesnio ir skaidresnio reglamento, požiūriu.

Pakeitimas 394
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) stebėti veiklos skaidrumo lygį ir 
užtikrinti, kad gamtinių dujų įmonės
laikytųsi skaidrumo įsipareigojimų;

(h) stebėti veiklos skaidrumo lygį ir 
užtikrinti, kad perdavimo sistemų 
operatoriai laikytųsi skaidrumo 
įsipareigojimų;

Or. en

Pakeitimas 395
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) stebėti veiklos skaidrumo lygį ir 
užtikrinti, kad gamtinių dujų įmonės
laikytųsi skaidrumo įsipareigojimų.

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

Or. de
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Pagrindimas

Dėl reguliavimo ir konkurencijos institucijų kompetencijos atskyrimo žr. 24b straipsnio 
pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 396
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti rinkos atvėrimo ir 
konkurencijos didmeniniu bei 
mažmeniniu lygmeniu mastą, įskaitant 
gamtinių dujų biržas, namų ūkiams 
nustatytas kainas, tiekėją pakeitusių 
vartotojų procentą, nuo dujų tinklo 
atjungtų vartotojų procentą ir nustatyta 
forma teikiamus namų ūkių skundus, taip 
pat bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti bet kokį 
konkurencijos iškraipymą ar apribojimą 
ir teikti atitinkamoms konkurencijos 
institucijoms visą reikiamą informaciją ir 
pranešti joms apie visus atitinkamus 
atvejus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 397
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies i punktas



AM\715225LT.doc 89/107 PE404.544v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti rinkos atvėrimo ir 
konkurencijos didmeniniu bei 
mažmeniniu lygmeniu mastą, įskaitant 
gamtinių dujų biržas, namų ūkiams 
nustatytas kainas, tiekėją pakeitusių 
vartotojų procentą, nuo dujų tinklo 
atjungtų vartotojų procentą ir nustatyta 
forma teikiamus namų ūkių skundus, taip 
pat bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti bet kokį 
konkurencijos iškraipymą ar apribojimą 
ir teikti atitinkamoms konkurencijos 
institucijoms visą reikiamą informaciją ir 
pranešti joms apie visus atitinkamus 
atvejus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dėl reguliavimo ir konkurencijos institucijų kompetencijos atskyrimo žr. 24b straipsnio 
pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 398
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti rinkos atvėrimo ir 
konkurencijos didmeniniu bei mažmeniniu 
lygmeniu mastą, įskaitant gamtinių dujų 
biržas, namų ūkiams nustatytas kainas, 
tiekėją pakeitusių vartotojų procentą, nuo 
dujų tinklo atjungtų vartotojų procentą ir 
nustatyta forma teikiamus namų ūkių 
skundus, taip pat bendradarbiaujant su 

(i) bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti veiksmingo rinkos 
atvėrimo ir konkurencijos didmeniniu bei 
mažmeniniu lygmeniu mastą, įskaitant 
gamtinių dujų biržas, namų ūkiams 
nustatytas kainas, tiekėją pakeitusių 
vartotojų procentą, tinkamas išankstinio 
mokėjimo sąlygas, atspindinčias faktinį 
suvartojimą, sujungimo ir nuo dujų tinklo 
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konkurencijos institucijomis stebėti bet 
kokį konkurencijos iškraipymą ar 
apribojimą ir teikti atitinkamoms 
konkurencijos institucijoms visą reikiamą 
informaciją ir pranešti joms apie visus 
atitinkamus atvejus;

atjungtų vartotojų procentą, sistemų 
priežiūros mokesčius ir nustatyta forma 
teikiamus namų ūkių skundus, taip pat 
bendradarbiaujant su konkurencijos 
institucijomis stebėti bet kokį 
konkurencijos iškraipymą ar apribojimą ir 
teikti atitinkamoms konkurencijos 
institucijoms visą reikiamą informaciją ir 
pranešti joms apie visus atitinkamus 
atvejus;

Or. en

Pagrindimas

Institucijai suteikta galia kontroliuoti daugiau tarifų ir mokesčių atitinka vartotojų interesus 
dėl didesnio pasirinkimo.

Pakeitimas 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ia) kontroliuoti ribojančios sutarčių 
praktikos atvejus, tarp jų išskirtines 
nuostatas, kurios gali neleisti arba 
apriboti ne namų ūkių vartotojų 
galimybes sudaryti sutartis su daugiau 
negu vienu tiekėju; jei reikia, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
informuoja nacionalines konkurencijos 
institucijas apie tokios praktikos atvejus;“

Or. en

Pagrindimas

Leidimas ne namų ūkio vartotojams pasirinkti tiekėjus ir neribojimas straipsnių dėl išskirtinių 
sąlygų padės vystyti vidaus rinkos konkurenciją. 
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Pakeitimas 400
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ia) kontroliuoti ribojančios sutarčių 
praktikos atvejus, tarp jų išskirtines 
nuostatas, kurios gali neleisti arba 
apriboti ne namų ūkių vartotojų 
galimybes sudaryti sutartis su daugiau 
negu vienu tiekėju; jei reikia, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
informuoja nacionalines konkurencijos 
institucijas apie tokios praktikos atvejus;“

Or. en

Pagrindimas

Leidimas ne namų ūkio vartotojams pasirinkti tiekėjus ir neribojimas straipsnių dėl išskirtinių 
sąlygų padės vystyti vidaus rinkos konkurenciją.

Pakeitimas 401
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ia) kontroliuoti ribojančios sutarčių 
praktikos atvejus, tarp jų išskirtines 
nuostatas, kurios gali neleisti arba 
apriboti ne namų ūkių vartotojų 
galimybes sudaryti sutartis su daugiau 
negu vienu tiekėju; jei reikia, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
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informuoja nacionalines konkurencijos 
institucijas apie tokios praktikos atvejus;“

Or. en

Pagrindimas

Leidimas ne namų ūkio vartotojams pasirinkti tiekėjus ir neribojimas straipsnių dėl išskirtinių 
sąlygų padės vystyti vidaus rinkos konkurenciją.

Pakeitimas 402
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ia) kontroliuoti ribojančios sutarčių 
praktikos atvejus, tarp jų išskirtines 
nuostatas, kurios gali neleisti arba 
apriboti ne namų ūkių vartotojams 
galimybes sudaryti sutartis su daugiau 
negu vienu tiekėju; jei reikia, 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
informuoja nacionalines konkurencijos 
institucijas apie tokios praktikos atvejus;“

Or. en

Pagrindimas

Leidimas ne namų ūkio vartotojams pasirinkti tiekėjus ir neribojimas straipsnių dėl išskirtinių 
sąlygų padės vystyti vidaus rinkos konkurenciją.
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Pakeitimas 403
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies ib punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ib) pripažinti sutarties laisvę ilgalaikių 
sutarčių atžvilgiu ir galimybę sudaryti 
sutartis remiantis turimu turtu su sąlyga, 
kad tokios sutartys yra suderinamos su 
dabartiniais Bendrijos įstatymais;“

Or. en

Pagrindimas

Būtina sukurti naujus pajėgumus, ypač naujiems vartotojams, ir numatyti ilgalaikes sutartis 
su vartotojais, kad būtų galima užtikrinti tokių investicijų finansavimo dalį. Be to, kai kurie 
energijos vartotojai turi turėti teisę pasirašyti ilgalaikes, prognozuojamas sutartis siekiant 
konkuruoti su kitais regionais.

Pakeitimas 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(j) stebėti, per kiek laiko perdavimo ir 
paskirstymo įmonės sujungia vamzdynus ir 
atlieka remonto darbus ir taikyti sankcijas, 
vadovaujantis gairėmis, parengtomis 
Agentūros, jeigu jų trukmė be priežasties 
yra ilgesnė;

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti nustatytos veiksmingos, tinkamos ir atgrasančios priemonės, naudojamos prieš dujų 
įmones tais atvejais, kai nesilaikoma bet kokių įpareigojimų, nustatytų šioje direktyvoje.

Pakeitimas 405
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(j) stebėti, per kiek laiko perdavimo ir 
paskirstymo įmonės sujungia vamzdynus ir 
atlieka remonto darbus ir taikyti sankcijas, 
vadovaujantis gairėmis, parengtomis 
Agentūros, jeigu jų trukmė be priežasties 
yra ilgesnė.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojus, turi būti taikomos priemonės, nustatytos A priede, o 
reguliavimo institucijos privalo nustatyti veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias sankcijas, 
taikomas elektros įmonėms tais atvejais, kai šios nesilaiko šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų.

Pakeitimas 406
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) stebėti, kaip laikomasi 19 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, kuriomis suteikiama teisė 
naudotis saugyklų, dujų laikymo 

(k) stebėti, kaip laikomasi 19 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, kuriomis suteikiama teisė 
naudotis saugyklų, dujų laikymo 
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vamzdynuose ir kitomis papildomomis 
paslaugomis, ir persvarstyti tas sąlygas;

vamzdynuose ir kitomis papildomomis 
paslaugomis;

Or. fr

Pagrindimas

Nors skirtumas tarp „stebėti“ ir „persvarstyti“ tekste nėra paaiškintas, šis papildymas gali 
sukurti teisinį pagrindą naujiems ir specifiniams „ex ante“ įgaliojimams dėl saugyklų, 
laikymo vamzdyne ir papildomų paslaugų. Tai prieštarauja taisyklėms, leidžiančioms 
valstybes nares išduoti leidimą trečiosioms šalims, kai dėl teisės naudotis sistema susitariama 
derybų būdu (19 straipsnio 3 dalis). Šie nereguliuojami rinkos mechanizmai suteikiant 
trečiosioms šalims teisę naudotis saugojimo paslaugomis yra investicijų lengvata ir turėtų 
būti išsaugoti.

Pakeitimas 407
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą;

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
stebėti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje ir
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ;

Or. en

Pagrindimas

Socialinės politikos priemonės, tokios kaip universalių ir visuomeninių paslaugų aukštų 
standartų nustatymas, daugiausia yra vyriausybių prerogatyva, jeigu jos neapima 
mažmeninės rinkos reguliavimo. Vis dėlto NRI turėtų stebėti šiuos standartus, jeigu nori 
užtikrinti atitinkamą elektros vartotojų apsaugos lygį.
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Pakeitimas 408
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą;

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos
stebėti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuos įpareigojimus geriau vykdyti turėtų vyriausybės, nes pirmiausia jie apima 
socialines priemones, o ne mažmeninės rinkos reguliavimą. Reguliuotojai nemano, kad jiems 
tenka kompetencija apibrėžti socialinę politiką. Tačiau įgaliojimai reguliuotojams suteikiami, 
siekiant užtikrinti veiksmingą priedo A nuostatų vykdymą. Turėtų būti paaiškinta, kad 
atsakomybė įgyvendinant priedą A dėl vartotojų apsaugos yra reguliuotojo taikymo sritis.

Pakeitimas 409
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą.

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos
stebėti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą.
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Or. de

Pagrindimas

Kai kurios užduotys pirmiausia ir dažniausia yra vykdomos nacionalinių vyriausybių, nes jos 
daugiau sprendžia socialinės politikos, o ne mažmeninės rinkos reguliavimo priemonių 
klausimus. Reguliavimo institucijos nemano, kad jos galėtų formuoti socialinę politiką.

Pakeitimas 410
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą.

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
institucijų kompetencijos užtikrinti aukštus 
viešųjų paslaugų teikimo standartus 
gamtinių dujų sektoriuje, pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir A priede nurodytų 
vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą.

Or. de

Pagrindimas

Dėl reguliavimo ir konkurencijos institucijų kompetencijos atskyrimo žr. 24b straipsnio 
pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 411
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies l punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą;

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti visoje Europos Sąjungoje 
vienodus ir skaidrius aukštus viešųjų 
paslaugų teikimo standartus gamtinių dujų 
sektoriuje vartotojams, tarp jų namų 
ūkiams ir užtikrinant pažeidžiamų 
vartotojų apsaugą ir visų A priede nurodytų 
vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą;

Or. en

Pagrindimas

Tolesni paaiškinimai dėl institucijos įpareigojimų padeda geriau veikti rinkai ir galiausiai 
teikia naudą vartotojui.

Pakeitimas 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą;

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą ir vykdymą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojus, turi būti taikomos priemonės, nustatytos A priede, o 
reguliavimo institucijos privalo nustatyti veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias sankcijas, 
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taikomas elektros įmonėms tais atvejais, kai šios nesilaiko šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų.

Pakeitimas 413
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą;

(l) nepažeidžiant kitų nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetencijos 
užtikrinti aukštus viešųjų paslaugų teikimo 
standartus gamtinių dujų sektoriuje, 
pažeidžiamų vartotojų apsaugą ir A priede 
nurodytų vartotojų apsaugos priemonių 
veiksmingumą ir vykdymą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojus, turi būti taikomos priemonės, nustatytos A priede, o 
reguliavimo institucijos privalo nustatyti veiksmingas, tinkamas ir atgrasančias sankcijas, 
taikomas elektros įmonėms tais atvejais, kai šios nesilaiko šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų.

Pakeitimas 414
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies la punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(la) užtikrinti, kad vartotojų apsaugos 
priemonės, nustatytos A priede, yra 
veiksmingos ir vykdomos;“



PE404.544v01-00 100/107 AM\715225LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

„Vartotojų apsaugos priemonės“, nustatytos A priede NRI, turi būti veiksmingai 
įgyvendinamos.

Pakeitimas 415
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies la punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(la) užtikrinti, kad vartotojų apsaugos 
priemonės, nustatytos A priede, yra 
veiksmingos;“

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuos įpareigojimus geriau vykdyti turėtų vyriausybės, nes pirmiausia jie apima 
socialines priemones, o ne mažmeninės rinkos reguliavimą. Reguliuotojai nemano, kad jiems 
tenka kompetencija apibrėžti socialinę politiką. Tačiau įgaliojimai reguliuotojams suteikiami 
siekiant užtikrinti veiksmingą A priedo nuostatų vykdymą. Turėtų būti paaiškinta, kad 
atsakomybė įgyvendinant A priedą dėl vartotojų apsaugos yra reguliuotojo taikymo sritis.

Pakeitimas 416
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies la punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(la) užtikrinti, kad vartotojų apsaugos 
priemonės, nustatytos A priede, yra 
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veiksmingos.“

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos turėtų būti atsakingos už veiksmingą A priedo nuostatų 
įgyvendinimą. Turėtų būti aišku, kad atsakomybė įgyvendinant A priedo vartotojų apsaugos 
nuostatas tenka reguliavimo institucijoms. Iš čia pasiūlymas įtraukti šiam tikslui skirtą naują 
pastraipą.

Pakeitimas 417
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) užtikrinti galimybę naudotis vartotojų 
dujų suvartojimo duomenimis, suderintos 
tų duomenų formos naudojimą ir galimybę 
naudotis duomenimis pagal A priedo h 
punktą;

(n) nustatyti standartines procedūras dėl 
ryšio tarp galutinio vartotojo ir tiekėjo 
arba pardavėjo arba apskaitos sistemos 
operatoriaus, kuris bent užtikrintų 
galimybę naudotis vartotojų dujų 
suvartojimo duomenimis, suderintos tų 
duomenų formos naudojimą ir galimybę 
naudotis duomenimis pagal A priedo h 
punktą;

Or. en

Pagrindimas

Būtina suteikti teisę naudoti faktinius vartojimo duomenis, siekiant sudaryti vartotojams  
sąlygas stebėti jų energijos vartojimo efektyvumą arba tiekėjams palyginti duomenis. 
Reguliuotojai, atsižvelgiant į tai, kad jie jau konsultuojasi su atitinkamais suinteresuotais 
dalyviais ir yra atsakingi dėl energijos mažmeninių rinkų stebėjimo, ir yra tinkamos 
institucijos svarstyti klausimus, kylančius tarp paskirstymo sistemų operatorių, tiekėjų ir 
vartotojų (tarp jų dėl taisyklių, atsakomybės, sutartinių sąlygų, sutarčių dėl keitimosi 
duomenimis, kokybės garantijų).
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Pakeitimas 418
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) užtikrinti galimybę naudotis vartotojų 
dujų suvartojimo duomenimis, suderintos 
tų duomenų formos naudojimą ir galimybę 
naudotis duomenimis pagal A priedo h 
punktą;

(n) užtikrinti galimybę naudotis vartotojų 
dujų suvartojimo duomenimis, tarp jų 
duomenimis dėl kainos ir bet kokių 
susijusių išlaidų, lengvai suprantamos,
suderintos tų duomenų formos naudojimą, 
tinkamą išankstinį mokėjimą, kuris 
pagrįstas iš tikrųjų suvartojamu dujų 
kiekiu ir galimybę paprastai naudotis 
tokiais duomenimis visiems vartotojams 
pagal A priedo h punktą;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai moka už dujas avansu, t. y. kiekvieną mėnesį. Dažnai šis mokėjimas iš anksto 
neatspindi faktiškai suvartojamo dujų kiekio. Todėl energijos bendrovės gauna iš vartotojų 
neprocentinę paskolą. Naujos technologijos – pavyzdžiui, tobulesni skaitikliai – leidžia 
energijos bendrovėms tobulinti išankstinių mokėjimų tvarką.

Pakeitimas 419
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(oa) užtikrinti, kad didmeninių kainų 
svyravimai būtų skaidrūs;“

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas galimybes visiems rinkos dalyviams, turi būti leidžiami 
didmeninės prekybos kainų pokyčiai.

Pakeitimas 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(oa) nustatyti fiksuotą reikšmę arba 
patvirtinti teisės naudotis tinklu tarifus ir 
skelbti metodiką, kuri taikoma tarifams 
apskaičiuoti;“

Or. en

Pagrindimas

NRI turi būti suteikta galimybė nustatyti arba patvirtinti tarifus, kad būtų galima užtikrinti 
visiems dujų rinkos dalyviams vienodas teises, o metodika nustatant šiuos tarifus turėtų būti 
skaidri ir skelbiama laikantis šio straipsnio 4 dalyje numatytos tvarkos.

Pakeitimas 421
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies oa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(oa) nustatyti fiksuotą reikšmę arba 
patvirtinti teisės naudotis tinklu tarifus ir 
skelbti metodiką, kuri taikoma tarifams 
apskaičiuoti;“

Or. en
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Pagrindimas

NRI turi būti suteikta galimybė nustatyti arba patvirtinti tarifus, siekiant užtikrinti visiems 
dujų rinkos dalyviams vienodas teises, o metodika nustatant šiuos tarifus turėtų būti skaidri ir 
skelbiama laikantis šio straipsnio 4 dalyje numatytos tvarkos.

Pakeitimas 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies ob punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ob) nustatyti viršutinę kainų ribą 
nekonkurencingose rinkose tam tikram 
nustatytam laikotarpiui, siekiant 
apsaugoti vartotojus nuo rinkos kainų 
didėjimo; nustatoma gana aukšta 
viršutinė kainų riba, siekiant nedaryti 
kliūčių ateiti naujiems dalyviams arba 
plėsti jau esamų konkurentų veiklą;“

Or. en

Pagrindimas

Esant pernelyg didelei rinkos galiai, NRI turi būti suteikta galimybė taikyti viršutines kainų 
ribas, tačiau jos turėtų būti gana  aukštos tam, kad nebūtų ribojama naujų dalyvių ir jau 
esančių konkurentų veikla ir dujų vidaus rinkos plėtra.

Pakeitimas 423
Eluned Morgan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies ob punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ob) nustatyti viršutinę kainų ribą 
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nekonkurencingose rinkose tam tikram 
nustatytam laikotarpiui, siekiant 
apsaugoti vartotojus nuo rinkos kainų 
didėjimo; nustatoma gana aukšta 
viršutinė kainų riba, siekiant nedaryti 
kliūčių ateiti naujiems dalyviams arba 
plėsti jau esamų konkurentų veiklą;“

Or. en

Pagrindimas

Esant pernelyg didelei rinkos galiai, NRI turi būti suteikta galimybė taikyti viršutines kainų 
ribas, tačiau jos turėtų būti gana aukštos tam, kad nebūtų ribojama naujų dalyvių ir jau 
esančių konkurentų veikla ir dujų vidaus rinkos plėtra.

Pakeitimas 424
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) prižiūrėti, kad būtų teisingai taikomi 
kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar tam 
tikrai saugyklai taikoma 19 straipsnio 3 
arba 4 dalis.

(p) prižiūrėti, kad būtų teisingai taikomi 
kriterijai, pagal kuriuos galima nustatyti, 
ar teisė naudotis saugyklomis ir dujų 
laikymo vamzdyne paslauga yra 
techniškai ir (arba) ekonominiu požiūriu 
būtina, norint užtikrinti teisę naudotis 
sistema vartotojų aprūpinimo tikslais.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti naujų 19 straipsnio 1 dalies nuostatų laikymosi, kai „valstybės narės 
apibrėžia ir paskelbia kriterijus, pagal kuriuos galima nustatyti, ar teisė naudotis 
saugyklomis ir dujų laikymo vamzdyne paslaugomis yra techniškai ir (arba) ekonomiškai 
būtina, norint užtikrinti teisę naudotis sistema vartotojų aprūpinimo tikslais.“
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Pakeitimas 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies pa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(pa) užtikrinti, kad į mokesčių struktūrą 
galutiniams vartotojams niekaip nebūtų 
įtrauktas energijos suvartojimas.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti energijos naudojimo veiksmingumo skatinimą, visiems dujų vartotojams 
turėtų būti taikomi „progresiniai tarifai“. Jais siekiama išvengti įprastos dvinarės mokesčių 
struktūros (nustatyto dydžio ir proporcingų mokėjimų), kai suvartota energija kainuoja 
mažiau jos vartojant daugiau. Turėtų būti priešingai. Reguliuotojai turėtų taikyti arba 
griežtai proporcingą, arba kitokį mokesčių skaičiavimą.

Pakeitimas 426
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies pa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(pa) nustatyti ir laikytis skaidrių ir 
objektyvių kriterijų reguliuojant dujų 
vidaus rinką.“

Or. en
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Pakeitimas 427
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 1 dalies pb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(pb) paskelbti procedūrą, kurios būtina 
laikytis tuo atveju, jei rinkos dalyviai 
norėtų pateikti skundą dėl jų sprendimų.“

Or. en
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