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Pakeitimas 428
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nepažeisdama 9 straipsnio 2 dalies c 
punkte nustatytos tvarkos, pirmajame 
dešimties metų tinklo plėtros plane 
patvirtina investavimo planus ir daugiametį 
tinklo plėtros planą, kurį kasmet teikia 
nepriklausomas sistemos operatorius; 

(c) nepažeisdama 9 straipsnio 2 dalies c 
punkte nustatytos tvarkos, pirmajame 
dešimties metų tinklo plėtros plane 
patvirtina investavimo planus ir daugiametį 
tinklo plėtros planą, kurį kas dvejus metus 
teikia nepriklausomas sistemos operatorius; 

Or. en

Pakeitimas 429
Erika Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(a) priimti dujų įmonėms privalomus 
spendimus;

(a) priimti tinklo operatoriams privalomus 
spendimus;

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus;
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taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;
(c) reikalauti, kad gamtinių dujų įmonės 
pateiktų visą informaciją, būtiną jos 
užduotims atlikti;

(c) reikalauti, kad tinklo operatoriai 
pateiktų visą informaciją, būtiną jos 
užduotims atlikti;

(d) taikyti veiksmingas, tinkamas ir 
atgrasančias sankcijas gamtinių dujų 
įmonėms, kurios nevykdo šioje direktyvoje 
ar bet kokiu reguliavimo institucijos arba 
Agentūros sprendimu nustatytų 
įsipareigojimų; 

(d) taikyti veiksmingas, tinkamas ir 
atgrasančias sankcijas tinklo operatoriams, 
kurie nevykdo šioje direktyvoje ar bet 
kokiu reguliavimo institucijos arba 
Agentūros sprendimu nustatytų 
įsipareigojimų; 

(e) turi tinkamas teises atlikti tyrimus ir 
reikiamus įgaliojimus rengti nurodymus, 
kaip spręsti ginčus pagal 7 ir 8 dalis;

(e) turi tinkamas teises atlikti tyrimus ir 
reikiamus įgaliojimus rengti nurodymus, 
kaip spręsti ginčus pagal 7 ir 8 dalis;

(f) tvirtinti 26 straipsnyje nurodytas 
apsaugos priemones.

(f) tvirtinti 26 straipsnyje nurodytas 
apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Šio direktyvos tikslas – ES rinkoje dujų įmonėms sukurti vienodas konkurencijos sąlygas. 
Būtina aiškiai skirti reguliavimo ir konkurencijos institucijas. 

Pakeitimas 430
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucijoms būtų suteikti 
įgaliojimai, kuriais naudodamosi jos 
galėtų veiksmingai ir operatyviai vykdyti 1 
ir 2 dalyse nurodytas pareigas. Siekiant šio 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucijoms būtų suteiktos 
kompetencijos, dėl kurių jos galėtų 
veiksmingai ir operatyviai vykdyti 1 ir 2 
dalyse nurodytas užduotis. Siekiant šio 
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tikslo, reguliavimo institucija turi bent 
šiuos įgaliojimus:

tikslo, reguliavimo institucija turi bent šias 
kompetencijas:

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nacionalinės reguliavimo institucijos įgaliojamos imtis struktūrinių 
priemonių prieš energetikos įmones ir silpninti jų padėtį rinkoje, net jei jos nėra pažeidusios 
konkurencijos taisyklių. Sunku suvokti, kodėl reguliavimo institucijų teisei kištis turėtų būti 
nustatomos švelnesnės sąlygos nei tos, kurios nustatytos antimonopolinėms institucijoms, 
kurių pareiga pradžioje buvo informuoti apie konkurencijos taisyklių pažeidimus.

Pakeitimas 431
Alyn Smith

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucijoms būtų suteikti 
įgaliojimai, kuriais naudodamosi jos, 
neviršydamos nustatyto pagrindo, galėtų 
veiksmingai ir operatyviai vykdyti 1 ir 2 
dalyse nurodytas pareigas. Reguliavimo 
institucija turi teisę neviršydama nustatyto 
pagrindo, suderinamo su nacionaliniu 
reguliavimu: 

Or. en

Pakeitimas 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucijoms būtų suteikti 
įgaliojimai, kuriais naudodamosi jos, 
neviršydamos nustatyto pagrindo, galėtų 
veiksmingai ir operatyviai vykdyti 1 ir 2 
dalyse nurodytas pareigas. Reguliavimo 
institucija turi teisę neviršydama nustatyto 
pagrindo, suderinamo su nacionaliniu 
reguliavimu: 

Or. en

Pagrindimas

Reguliuotojai turėtų būti atsakingi už tam tikrų teisės aktų laikymosi užtikrinimą pagal 
nustatytą teisinį pagrindą (šią direktyvą) ir neviršydami nacionalinės teisės aktuose jiems 
nustatytų įgaliojimų.

Pakeitimas 433
Toine Manders

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucijoms būtų suteikti 
įgaliojimai, kuriais naudodamosi jos, 
neviršydamos nustatyto pagrindo ir 
nacionalinės teisės aktuose joms nustatytų 
įgaliojimų, galėtų veiksmingai ir 
operatyviai vykdyti 1 ir 2 dalyse nurodytas 
pareigas. Reguliavimo institucija turi bent 
šiuos įgaliojimus:

Or. en
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Pakeitimas 434
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) priimti dujų įmonėms privalomus 
spendimus;

(a) priimti tinklo operatoriams privalomus 
spendimus;

Or. de

Pagrindimas

Priemonių turėtų būti imamasi tik kai tikrai padaromas reguliavimo nuostatų pažeidimas. 
Privalomas dujų pardavimas yra politika, kuri turėtų būti atmesta.

Pakeitimas 435
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) priimti dujų įmonėms privalomus 
spendimus;

(a) priimti tinklo operatoriams privalomus 
spendimus;

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nacionalinės reguliavimo institucijos įgaliojamos imtis struktūrinių 
priemonių prieš energetikos įmones ir imsis silpninti jų padėtį rinkoje, net jei jos nėra 
pažeidusios konkurencijos taisyklių. Sunku suvokti, kodėl reguliavimo institucijų teisei kištis 
turėtų būti nustatomos švelnesnės sąlygos nei tos, kurios nustatytos antimonopolinėms 
institucijoms, kurių pareiga pradžioje buvo informuoti apie konkurencijos taisyklių 
pažeidimus.
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Pakeitimas 436
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių reguliavimo 
nuostatų pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai tinklo 
eksploatacijai skatinti;

Or. de

Pagrindimas

Priemonių turėtų būti imamasi tik kai tikrai padaromas reguliavimo nuostatų pažeidimas. 
Privalomas dujų pardavimas yra politika, kuri turėtų būti atmesta.

Pakeitimas 437
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus;
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proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nacionalinės reguliavimo institucijos įgaliojamos imtis struktūrinių 
priemonių prieš energetikos įmones ir silpninti jų padėtį rinkoje, net jei jos nėra pažeidusios 
konkurencijos taisyklių. Sunku suvokti, kodėl reguliavimo institucijų teisei kištis turėtų būti 
nustatomos švelnesnės sąlygos nei tos, kurios nustatytos antimonopolinėms institucijoms, 
kurių pareiga pradžioje buvo informuoti apie konkurencijos taisyklių pažeidimus.

Pakeitimas 438
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus;

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nacionalinės reguliavimo institucijos įgaliojamos prieš energetikos 
įmones imtis, jų manymu, reikalingų struktūrinių priemonių. Sunku suvokti, kodėl leidžiama 
tokių priemonių imtis, jei nepadaryta jokių konkurencijos taisyklių pažeidimų.
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Pakeitimas 439
Dominique Vlasto

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir kompetentingai 
institucijai pasiūlyti priemones, kurios 
būtinos ir proporcingos veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti;

Or. fr

Pagrindimas

Nesant aiškių taisyklių dėl konkurencijos, šis pasiūlymas reguliavimo institucijoms suteiks 
absoliučią ir nenuspėjamą galią kištis į rinką ir peržengti nacionalinių konkurencijos 
institucijų galias. Be to, kad „privalomas dujų pardavimas“ yra klaidinga panacėja (kai 
tiekimo šaltiniai netikri, o dujos faktiškai parduodamos kitokiomis sąlygomis nei rinkos, 
kuriai jos parduodamos, sąlygos), ši nevaldoma galia tik trukdys suderinti vidaus rinkoje 
taikomas taisykles. 

Pakeitimas 440
Alyn Smith

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 

(b) bendradarbiauti su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atliekant dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir imtis priemonių, 
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nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

kurios būtinos ir proporcingos veiksmingai 
konkurencijai skatinti ir tinkamam rinkos 
veikimui užtikrinti;

Or. en

Pagrindimas

Reguliuotojai turėtų būti atsakingi už tam tikrų teisės aktų laikymosi užtikrinimą. Turėtų būti 
nustatyta skaidri apeliacijų tvarka, kurią galima būtų taikyti, jei būtų nesutinkama su 
reguliuotojų išvadomis. Konkurencijos taisyklių laikymąsi turėtų užtikrinti ne savarankiškai 
veikiantis reguliuotojas, o konkurencijos institucijos. Siekiant skatinti investicijas, pagrindas, 
kuriuo remdamiesi reguliuotojai vykdo savo pareigas, turi būti bent jau skaidrus ir aiškus.

Pakeitimas 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

(b) bendradarbiauti su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atliekant dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, 
remiantis šiais tyrimais ir neviršijant savo 
teisinių nacionalinių įgaliojimų, kokių 
reikia imtis priemonių, kurios būtinos ir 
proporcingos norint užtikrinti šioje 
direktyvoje ir visuose reguliavimo 
institucijos ar agentūros sprendimuose 
nustatytų pareigų vykdymą;

Or. en

Pagrindimas

Konkurencijos taisyklių laikymąsi turėtų užtikrinti ne savarankiškai veikiantis reguliuotojas, o 
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konkurencijos institucijos.

Pakeitimas 442
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
buvo pažeistos reguliavimo taisyklės, 
kokių reikia imtis priemonių, kurios 
būtinos ir proporcingos veiksmingam 
tinklo eksploatavimui skatinti;

Or. en

Pagrindimas

Apskritai ES ir nacionalinės konkurencijos teisės taisyklės, kurios taikomos piktnaudžiavimų 
padėtimi rinkoje atveju, yra adekvačios ir jų visai nebūtina minėti. Priemonių adekvatumas 
nebūtinas. Privalomo dujų pardavimo programos sukurtų dujų atsargų rinkai lygiagrečią 
rinką ir taip sumažintų pastarosios likvidumą. Ši nuostata sukuria didelį neaiškumą 
investuotojams.

Pakeitimas 443
Toine Manders

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

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, 
remiantis šių tyrimų rezultatais, kokių 
reikia imtis priemonių, įskaitant privalomo 
dujų pardavimo programas, kurios būtinos 
ir proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

Or. en

Pagrindimas

Pagal daugumos Europos Sąjungos valstybių teismų sistemą teismas gali tik patikrinti, ar 
reguliuotojas sprendimą priėmė laikydamasis procesinių reikalavimų (patikrinimas ne iš 
esmės).

Pakeitimas 444
Eluned Morgan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti; užtikrinti, kad Sąjungoje būtų 
sukurta tikrai konkurencinga rinka 
įpareigojant dujas papildomai pardavinėti 
už realią kainą, kad iki 2020 m. būtų 
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pasiekta, jog jokiai bendrovei 
nepriklausytų daugiau kaip 20 proc. bet 
kurios atitinkamos rinkos; kas yra 
„atitinkama rinka“, nustato Komisija;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad rinkoje nedominuotų viena ar kelios įmonės, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi turėti galią apriboti dujų įmonių turimas rinkos dalis, kad nė viena neturėtų 
daugiau kaip 20 proc. Tai atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose dominuoja kelios 
įmonės, kurios ne kartą buvo pripažintos kaltomis dėl piktnaudžiavimo savo padėtimi rinkoje, 
ir užtikrins vienodas sąlygas kitoms įmonėms patekti į rinką. Rinkoms vis labiau 
integruojantis plėsis geografinis rinkos dydis, todėl augs ir įmonės.

Pakeitimas 445
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti;

(b) bendradarbiaujant su nacionalinėmis 
konkurencijos institucijomis atlikti dujų 
rinkos veikimo tyrimus ir nuspręsti, jeigu 
nebuvo nustatyta jokių konkurencijos 
taisyklių pažeidimų, kokių reikia imtis 
priemonių, įskaitant privalomo dujų 
pardavimo programas, kurios būtinos ir 
proporcingos veiksmingai konkurencijai 
skatinti ir tinkamam rinkos veikimui 
užtikrinti; užtikrinti, kad Sąjungoje būtų 
sukurta tikrai konkurencinga rinka 
įpareigojant dujas papildomai pardavinėti 
už realią kainą, kad iki 2020 m. būtų 
pasiekta, jog jokiai bendrovei 
nepriklausytų daugiau kaip 50 proc. bet 
kurios atitinkamos rinkos; kas yra 
„atitinkama rinka“, nustato Komisija;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad rinkoje nedominuotų viena ar kelios įmonės, nacionalinės reguliavimo 
institucijos turi turėti galią apriboti dujų įmonių turimas rinkos dalis, kad nė viena neturėtų 
daugiau kaip 50 proc. Tai atvers valstybių narių rinkas, ypač tas, kuriose dominuoja kelios 
įmonės, kurios ne kartą buvo pripažintos kaltomis dėl piktnaudžiavimo savo padėtimi rinkoje, 
ir užtikrins vienodas sąlygas kitoms įmonėms patekti į rinką. Rinkoms vis labiau 
integruojantis plėsis geografinis rinkos dydis, todėl augs ir įmonės.

Pakeitimas 446
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ba) jeigu nebuvo nustatyta jokių 
konkurencijos taisyklių pažeidimų, imtis 
priemonių, jei didmeninės prekybos rinkai 
skaidriai ir nediskriminuojančiai, pvz., 
mainais, pasiūloma mažiau kaip 20 proc. 
dujų srauto, įvardyto patekimo į kurią 
nors valstybę narę arba į atitinkamą rinką 
vietoje;“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sudaryti geresnes sąlygas naujoms ir mažesnėms dujų įmonėms patekti į 
rinką ir užtikrinti didesnį kainodaros dujų rinkoje skaidrumą.
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Pakeitimas 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) reikalauti, kad gamtinių dujų įmonės 
pateiktų visą informaciją, būtiną jos 
užduotims atlikti;

(c) gauti iš gamtinių dujų įmonių visą 
informaciją, būtiną jos užduotims atlikti, 
įskaitant trečiosios šalies prieigos teisės 
nesuteikimo priežastis, taip pat visą 
informaciją apie priemones, būtinas 
tinklui sustiprinti, ir prireikus 
bendradarbiauti su finansų rinkas 
reguliuojančiomis institucijomis;

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų stebėti dujų rinkos veikimą, 
jos iš dujų įmonių turėtų gauti visą reikalingą informaciją.

Pakeitimas 448
Hannes Swoboda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) reikalauti, kad gamtinių dujų įmonės 
pateiktų visą informaciją, būtiną jos 
užduotims atlikti;

(c) gauti iš gamtinių dujų įmonių visą 
informaciją, būtiną jos užduotims atlikti, 
įskaitant trečiosios šalies prieigos teisės 
nesuteikimo priežastis, taip pat visą 
informaciją apie priemones, būtinas 
tinklui sustiprinti, ir prireikus 
bendradarbiauti su finansų rinkas 
reguliuojančiomis institucijomis;
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Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų stebėti gamtinių dujų rinkos 
veikimą, jos iš gamtinių dujų įmonių turėtų gauti visą reikalingą informaciją.

Pakeitimas 449
Alyn Smith

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) reikalauti, kad gamtinių dujų įmonės 
pateiktų visą informaciją, būtiną jos 
užduotims atlikti;

(c) pagal galiojančią valstybių narių 
informacijos rinkimo tvarką reikalauti, 
kad gamtinių dujų įmonės pateiktų visą 
informaciją, būtiną jos užduotims atlikti;

Or. en

Pakeitimas 450
Alyn Smith

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) taikyti veiksmingas, tinkamas ir 
atgrasančias sankcijas gamtinių dujų 
įmonėms, kurios nevykdo šioje direktyvoje 
ar bet kokiu reguliavimo institucijos arba 
Agentūros sprendimu nustatytų 
įsipareigojimų; 

(d) taikyti tinkamas sankcijas gamtinių 
dujų įmonėms, kurios nevykdo šioje 
direktyvoje ar bet kokiu reguliavimo 
institucijos arba Agentūros sprendimu 
nustatytų įsipareigojimų; 

Or. en
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Pakeitimas 451
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo institucijos atsakingos už 
nuostatų ir sąlygų toliau nurodytose srityse 
nustatymą ar patvirtinimą prieš joms 
įsigaliojant:  

4. Reguliavimo institucijos atsakingos už 
nuostatų ir sąlygų toliau nurodytose srityse 
patvirtinimą prieš joms įsigaliojant:  

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir pagal šiuo metu galiojančią reguliavimo tvarką valstybės narės gali pačios rinktis, ar 
reguliuoti pačius tarifus, ar tarifų nustatymo metodiką. Be to, reguliavimo institucijos 
kompetencija nustatyti tarifus prieštarauja 19 straipsniui, pagal kurį prieiga suteikiama 
taikant patvirtintus tarifus.

Pakeitimas 452
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
dujų laikymo vamzdyne paslaugomis, kai 
tai techniškai ir (arba) ekonomiškai 
būtina norint užtikrinti veiksmingą teisę 
naudotis sistema vartotojų aprūpinimo 
tikslais, ir SGD įrenginiais nuostatos, 
sąlygos ir tarifai. Šie tarifai turi atspindėti 



AM\715991LT.doc 19/98 PE404.589v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

SGD įrenginių perspektyvumas; faktiškai patirtas išlaidas, jei tik tos 
išlaidos atitinka veiksmingai dirbančio ir 
struktūriškai panašaus operatoriaus 
išlaidas, ir turi būti skaidrūs. Jie turi būti 
tokie, kad juos taikant būtų sudarytos 
sąlygos investuoti į tinklus bei SGD 
įrenginius, o tomis investicijomis būtų 
užtikrintas tinklų ir SGD įrenginių 
perspektyvumas;

Or. en

Pagrindimas

a punkto formuluotė panaikins esamą direktyvų / reglamentų spragą, jei tik nebus 
reikalaujama, kad paskirstymo tarifai atspindėtų išlaidas.  Siūloma formuluotė praplečia 
dabartines Dujų perdavimo reglamento nuostatas, kad jos būtų taikomos dujų paskirstymo ir 
SGD įrenginiams (nebent jiems būtų taikomos išimtys). Be to, dujų laikymo vamzdyne 
paslaugos teikiamos taikant reguliuojamos trečiosios šalies prieigos tvarką, užuot leidus 
valstybėms narėms pačioms spręsti, ar taikyti reguliuojamos, ar nereguliuojamos (pagal 
susitarimą) trečiosios šalies prieigos tvarką. 

Pakeitimas 453
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas;

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi atspindėti faktiškai 
patirtas išlaidas, jei tik tos išlaidos atitinka 
veiksmingai dirbančio ir struktūriškai 
panašaus operatoriaus išlaidas, ir turi 
būti skaidrūs. Jie turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
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SGD įrenginių perspektyvumas;

Or. en

Pagrindimas

a punkto formuluotė panaikins esamą direktyvų / reglamentų spragą, jei tik nebus 
reikalaujama, kad paskirstymo tarifai atspindėtų išlaidas.

Pakeitimas 454
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas;

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus ir jų apskaičiavimo 
metodiką arba perdavimo ir paskirstymo 
tarifų nustatymo ir patvirtinimo metodiką 
ir jos priežiūrą, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai, įskaitant jų apskaičiavimo 
metodiką arba tarifų už teisę naudotis 
SGD įrenginiais nustatymo ir patvirtinimo 
metodiką ir jos priežiūrą. Šie tarifai turi 
būti tokie, kad juos taikant būtų sudarytos 
sąlygos investuoti į tinklus bei SGD 
įrenginius, o tomis investicijomis būtų 
užtikrintas tinklų ir SGD įrenginių 
perspektyvumas. Naujoms investicijoms 
gali būti taikoma speciali reguliavimo 
tvarka;

Or. en

Pagrindimas

Vertėtų užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos nustatytų arba tvirtintų 
perdavimo ir paskirstymo tarifus bei jų apskaičiavimo metodiką arba perdavimo ir 
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paskirstymo tarifų nustatymo ir patvirtinimo metodiką, taip pat prižiūrėtų, kaip tarifų 
nustatymo metodika taikoma.

Ta pati tvarka turi būti taikoma dėl teisės naudotis SGD įrenginiais.

Pakeitimas 455
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas;

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus ir jų apskaičiavimo 
metodiką arba perdavimo ir paskirstymo 
tarifų nustatymo ir patvirtinimo metodiką 
ir jos priežiūrą, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai, įskaitant jų apskaičiavimo 
metodiką arba tarifų už teisę naudotis 
SGD įrenginiais nustatymo ir patvirtinimo 
metodiką ir jos priežiūrą. Šie tarifai turi 
būti tokie, kad juos taikant būtų sudarytos 
sąlygos investuoti į tinklus bei SGD 
įrenginius, o tomis investicijomis būtų 
užtikrintas tinklų ir SGD įrenginių 
perspektyvumas. Naujoms investicijoms 
gali būti taikoma speciali reguliavimo 
tvarka;

Or. en

Pagrindimas

Vertėtų užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos nustatytų arba tvirtintų 
perdavimo ir paskirstymo tarifus bei jų apskaičiavimo metodiką arba perdavimo ir 
paskirstymo tarifų nustatymo ir patvirtinimo metodiką, taip pat prižiūrėtų, kaip tarifų 
nustatymo metodika taikoma. Ta pati tvarka turėtų būti taikoma ir dėl teisės naudotis SGD 
įrenginiais.
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Pakeitimas 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas;

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus ir jų apskaičiavimo 
metodiką arba perdavimo ir paskirstymo 
tarifų nustatymo ir patvirtinimo metodiką 
ir jos priežiūrą, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai, įskaitant jų apskaičiavimo 
metodiką arba tarifų už teisę naudotis 
SGD įrenginiais nustatymo ir patvirtinimo 
metodiką ir jos priežiūrą. Šie tarifai turi 
būti tokie, kad juos taikant būtų sudarytos 
sąlygos investuoti į tinklus bei SGD 
įrenginius, o tomis investicijomis būtų 
užtikrintas tinklų ir SGD įrenginių 
perspektyvumas. Naujoms investicijoms 
gali būti taikoma speciali reguliavimo 
tvarka;

Or. en

Pagrindimas

Vertėtų užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos nustatytų arba tvirtintų 
perdavimo ir paskirstymo tarifus bei jų apskaičiavimo metodiką arba perdavimo ir 
paskirstymo tarifų nustatymo ir patvirtinimo metodiką, taip pat prižiūrėtų, kaip tarifų 
nustatymo metodika taikoma. Ta pati tvarka turi būti taikoma dėl teisės naudotis SGD 
įrenginiais.
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Pakeitimas 457
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas;

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus ir jų apskaičiavimo 
metodiką arba perdavimo ir paskirstymo 
tarifų nustatymo ir patvirtinimo metodiką 
ir jos priežiūrą, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai, įskaitant jų apskaičiavimo 
metodiką arba tarifų už teisę naudotis 
SGD įrenginiais nustatymo ir patvirtinimo 
metodiką ir jos priežiūrą. Šie tarifai turi 
būti tokie, kad juos taikant būtų sudarytos 
sąlygos investuoti į tinklus bei SGD 
įrenginius, o tomis investicijomis būtų 
užtikrintas tinklų ir SGD įrenginių 
perspektyvumas;

Or. en

Pagrindimas

Vertėtų užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos nustatytų arba tvirtintų a) 
perdavimo ir paskirstymo tarifus bei jų apskaičiavimo metodiką arba b) perdavimo ir 
paskirstymo tarifų nustatymo ir patvirtinimo metodiką, taip pat prižiūrėtų, kaip tarifų 
nustatymo metodika taikoma.

Pakeitimas 458
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas;

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai ir jų apskaičiavimo metodika arba 
perdavimo ir paskirstymo tarifų 
nustatymo ir patvirtinimo metodika ir jos 
priežiūra. Šie tarifai turi būti tokie, kad 
juos taikant būtų sudarytos sąlygos 
investuoti į tinklus bei SGD įrenginius, o 
tomis investicijomis būtų užtikrintas tinklų 
ir SGD įrenginių perspektyvumas;

Or. en

Pagrindimas

Kad visi rinkos dalyviai turėtų prieigą, reikia užtikrinti sistemos skaidrumą; nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi užtikrinti galimybę veiksmingai planuoti.

Pakeitimas 459
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas;

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus ir šių tarifų 
apskaičiavimo metodus, taip pat teisės 
naudotis SGD įrenginiais nuostatos, 
sąlygos ir tarifai arba bent šių tarifų 
apskaičiavimo metodai. Šie tarifai ir 
metodika turi būti tokie, kad juos taikant 
būtų sudarytos sąlygos investuoti į tinklus 
bei SGD įrenginius, o tomis investicijomis 
būtų užtikrintas tinklų ir SGD įrenginių 
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perspektyvumas;

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir pagal šiuo metu galiojančią reguliavimo tvarką valstybės narės gali pačios rinktis, ar 
reguliuoti pačius tarifus, ar tarifų nustatymo metodiką. Be to, reguliavimo institucijos 
kompetencija nustatyti tarifus prieštarauja 19 straipsniui, pagal kurį prieiga suteikiama 
taikant patvirtintus tarifus.

Pakeitimas 460
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas;

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus arba jų apskaičiavimo 
metodiką, taip pat teisės naudotis SGD 
įrenginiais nuostatos, sąlygos ir tarifai arba 
tarifų apskaičiavimo metodika. Šie tarifai 
turi būti tokie, kad juos taikant būtų 
sudarytos sąlygos investuoti į tinklus bei 
SGD įrenginius, o tomis investicijomis 
būtų užtikrintas tinklų ir SGD įrenginių 
perspektyvumas;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikta pakankamai lankstumo, kad jos 
galėtų nustatyti ne tik tarifus, bet ir jų apskaičiavimo metodus. 
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Pakeitimas 461
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas.

(a) prijungimas prie nacionalinių tinklų ir 
teisė jais naudotis, įskaitant perdavimo bei 
paskirstymo tarifus, taip pat teisės naudotis 
SGD įrenginiais nuostatos, sąlygos ir 
tarifai. Šie tarifai turi būti tokie, kad juos 
taikant būtų sudarytos sąlygos investuoti į 
tinklus bei SGD įrenginius, o tomis 
investicijomis būtų užtikrintas tinklų ir 
SGD įrenginių perspektyvumas. Šie tarifai 
taip pat gali būti tokie, kad naujai 
infrastruktūrai būtų galima taikyti 
specialią reguliavimo tvarką;

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo ir paskirstymo tarifų nustatymo ir tvirtinimo metodika ir (arba) priežiūra per 
Agentūrą turėtų būti tokia, kad būtų galimos reikalingos investicijos į SGD įrenginių tinklus.

Pakeitimas 462
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) balansavimo paslaugų teikimas. (b) balansavimo paslaugų, kurios turėtų 
kiek įmanoma atspindėti išlaidas ir 
neturėti įtakos pajamoms ir kartu teikti 
atitinkamas paskatas tinklo naudotojams 
siekti dujų sunaudojimo ir realizavimo 
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pusiausvyros, teikimas. Jos turi būti 
teikiamos sąžiningai ir 
nediskriminuojančiai bei būti paremtos 
objektyviais kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

b punkto formuluotė paremta ERGEG gairėmis dėl gerosios patirties išlaikant pusiausvyrą 
dujų rinkoje ir patvirtina principą, kad perdavimo sistemos operatorių vykdoma 
subalansavimo veikla turi neturėti esminės įtakos pajamoms (bet skatinti siekti geresnių 
veiklos rezultatų).

Pakeitimas 463
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) balansavimo paslaugų teikimas. (b) balansavimo paslaugų, kurios turėtų 
kiek įmanoma atspindėti išlaidas ir 
neturėti įtakos pajamoms ir kartu teikti 
atitinkamas paskatas tinklo naudotojams 
siekti dujų sunaudojimo ir realizavimo 
pusiausvyros, teikimas. Jos turi būti 
teikiamos sąžiningai ir 
nediskriminuojančiai bei būti paremtos 
objektyviais kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

b punktas paremtas ERGEG gairėmis dėl gerosios patirties išlaikant pusiausvyrą dujų rinkoje 
ir patvirtina principą, kad perdavimo sistemos operatorių vykdoma subalansavimo veikla turi 
neturėti esminės įtakos pajamoms.
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Pakeitimas 464
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ba) dujų kokybės gerinimo paslaugų 
teikimas.“

Or. en

Pagrindimas

Nustatydamos / tvirtindamos prijungimo ir balansavimo paslaugų nuostatas ir sąlygas, 
nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat turi prižiūrėti / reguliuoti dujų kokybės 
gerinimo paslaugų teikimą (vėlgi pagal reguliuojamos trečiųjų šalių prieigos tvarką (angl. 
RTPA)), nes neprižiūrimos / nereguliuojamos jos galėtų būti didelė kliūtis naujoms įmonėms 
patekti į rinką ir konkurencijai. 

Pakeitimas 465
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 4 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ba) dujų kokybės gerinimo paslaugų 
teikimas rinkai.“

Or. en

Pagrindimas

(ba) nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat turi prižiūrėti / reguliuoti dujų kokybės 
gerinimo paslaugų teikimą, nes neprižiūrimos / nereguliuojamos jos galėtų būti didelė kliūtis 
naujoms įmonėms patekti į rinką ir konkurencijai.
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Pakeitimas 466
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti efektyvumą, skatinti 
rinkos integraciją ir remti susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą.

5. Tvirtindamos tarifus ir metodikas, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti efektyvumą, skatinti 
rinkos integraciją ir remti susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir pagal šiuo metu galiojančią reguliavimo tvarką valstybės narės gali pačios rinktis, ar 
tvirtinti pačius tarifus, ar tarifų nustatymo metodiką.

Pakeitimas 467
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti efektyvumą, skatinti 
rinkos integraciją ir remti susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą.

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifų ir 
balansavimo paslaugų nuostatas ir 
sąlygas, reguliavimo institucijos užtikrina, 
kad tinklo operatoriams būtų sukurtos 
tinkamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti efektyvumą, 
skatinti rinkos integraciją ir remti susijusią
mokslinių tyrimų veiklą.
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Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turi užtikrinti, kad perdavimo paslaugų operatoriai 
balansavimo veiklą vykdytų atvirai ir skaidriai, taip sudarydami sąlygas užtikrinti vienodas 
sąlygas visiems rinkos dalyviams.

Pakeitimas 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti efektyvumą, skatinti 
rinkos integraciją ir remti susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą.

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifų ir 
balansavimo paslaugų nuostatas ir 
sąlygas, reguliavimo institucijos užtikrina, 
kad tinklo operatoriams būtų sukurtos 
tinkamos paskatos tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu didinti efektyvumą, 
skatinti rinkos integraciją ir remti susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos turi užtikrinti, kad perdavimo paslaugų operatoriai 
balansavimo veiklą vykdytų atvirai ir skaidriai, taip sudarydami sąlygas užtikrinti vienodas 
sąlygas visiems rinkos dalyviams.

Pakeitimas 469
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti efektyvumą, skatinti 
rinkos integraciją ir remti susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą.

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus 
arba tarifų apskaičiavimo metodiką, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti efektyvumą, skatinti 
rinkos integraciją ir remti susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikta pakankamai lankstumo, kad jos 
galėtų nustatyti ne tik tarifus, bet ir jų apskaičiavimo metodus. 

Pakeitimas 470
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti efektyvumą, skatinti 
rinkos integraciją ir remti susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą.

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti efektyvumą ir skatinti 
rinkos integraciją.

Or. en

Pagrindimas

Tiksliai nežinant, kaip moksliniai tyrimai turėtų būti taikomi tinklo veikloje, mokslinių tyrimų 
veikla neturėtų būti skatinama nustatant tarifus. Moksliniai tyrimai turėtų būti vertinami kaip 
priemonė, o ne kaip tikslas, tad reguliuojant tinklo tarifus paskatos turėtų būti teikiamos tik 
tokiais tikslais kaip efektyvumas ir rinkos integracija.
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Pakeitimas 471
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti efektyvumą, skatinti 
rinkos integraciją ir remti susijusią 
mokslinių tyrimų veiklą.

5. Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus, 
reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
tinklo operatoriams būtų sukurtos tinkamos 
paskatos tiek trumpuoju, tiek ilguoju 
laikotarpiu didinti efektyvumą ir skatinti 
rinkos integraciją.

Or. en

Pakeitimas 472
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdo perkrovų nacionalinėse elektros 
energijos sistemose ir jungiamosiose 
linijose valdymo priežiūrą.
Perdavimo sistemos operatoriai 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
tvirtinti teikia perkrovos valdymo 
procedūras, įskaitant pajėgumų 
paskirstymą. Prieš tvirtindamos šias 
taisykles nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali paprašyti perdavimo 
sistemos operatorių jas pakoreguoti.“



AM\715991LT.doc 33/98 PE404.589v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti veiksmingą nacionalinių reguliavimo institucijų veiksmų koordinavimą, kai 
skirstomi  pajėgumai arba – plačiau kalbant – valdomos apkrovos. Todėl, norint užtikrinti 
veiksmingą Reglamento 1228/2003 įgyvendinimą, reikia aiškiai nurodyti, kad reguliuotojai 
oficialiai tvirtina apkrovos valdymo procedūras.

Pakeitimas 473
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
vykdo perkrovų nacionalinėse elektros 
energijos sistemose ir jungiamosiose 
linijose valdymo priežiūrą.
Perdavimo sistemos operatoriai 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
tvirtinti teikia perkrovos valdymo 
procedūras, įskaitant pajėgumų 
paskirstymą. Prieš tvirtindamos šias 
taisykles nacionalinės reguliavimo 
institucijos gali paprašyti perdavimo 
sistemos operatorių jas pakoreguoti.“

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti veiksmingą Reglamento 1775/2005 įgyvendinimą, reikia aiškiai nurodyti, kad 
reguliuotojai oficialiai tvirtina apkrovos valdymo procedūras.
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Pakeitimas 474
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Dujų laikymo ir SGD rinka nėra monopolinė. Reguliavimas keltų grėsmę ir esamai 
konkurencijai, ir planuojamoms investicijoms į būtinų naujų dujų saugyklų statybą. 

Pakeitimas 475
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

„Laikymas“ išbraukiamas, nes laikymo tarifų reguliavimas stabdytų investicijas. Dujų 
laikymas nėra monopolija: šioje srityje sukurta veikianti konkurencinga rinka.  Reguliavimas 
keltų grėsmę ir esamai konkurencijai, ir planuojamoms investicijoms į naujų dujų saugyklų, 
kurių šiuo metu labai reikia norint sustiprinti tiekimo saugumą ES, statybą. 

Pakeitimas 476
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 477
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad perdavimo, laikymo, 
SGD ir paskirstymo sistemos operatoriai, 

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

pakeistų nuostatas ir sąlygas, įskaitant 
šiame straipsnyje nurodytus tarifus, 
siekiant užtikrinti, kad jos būtų 
proporcingos ir taikomos 
nediskriminuojant.

Or. en

Pagrindimas

Norint sukurti konkurencingą rinką ir užtikrinti tiekimo saugumą Sąjungoje, reguliavimo 
institucijos neturėtų turėti teisės daryti įtaką laikymo tarifams, nes tai pakenktų investicijoms į 
planuojamus arba papildomus laikymo pajėgumus.  Skirtingai nei kiti tinklo operatoriai, 
laikymo sistemos operatoriai paprastai nėra monopolizuoti, todėl jų reguliavimas pakenktų 
konkurencijai ir investicijoms.

Pakeitimas 478
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad pagal 18 straipsnyje, 
19 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnyje 
numatytą reguliuojamos trečiosios šalies 
prieigos sistemą infrastruktūros 
operatoriai, prireikus, pakeistų nuostatas ir 
sąlygas, įskaitant šiame straipsnyje 
nurodytus tarifus, siekiant užtikrinti, kad 
jos būtų proporcingos ir taikomos 
nediskriminuojant.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atsižvelgti į direktyvos suteikiamą galimybę kai kuriomis aplinkybėmis 
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(kai suteikiama išimtis pagal 22 straipsnį arba kai valstybė narė taiko derybų būdu 
suteikiamos trečiosios šalies prieigos prie saugyklų sistemą (19 straipsnio 3 dalis)) įdiegti 
nereguliuojamos trečiosios šalies prieigos sistemą.

Pakeitimas 479
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad pagal 18 straipsnyje, 
19 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnyje 
numatytą reguliuojamos trečiosios šalies 
prieigos sistemą infrastruktūros 
operatoriai, prireikus, pakeistų nuostatas ir 
sąlygas, įskaitant šiame straipsnyje 
nurodytus tarifus, siekiant užtikrinti, kad 
jos būtų proporcingos ir taikomos 
nediskriminuojant.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atsižvelgti į direktyvos suteikiamą galimybę kai kuriomis aplinkybėmis 
(kai suteikiama išimtis pagal 22 straipsnį arba kai valstybė narė taiko derybų būdu 
suteikiamos trečiosios šalies prieigos prie saugyklų sistemą (19 straipsnio 3 dalis)) įdiegti 
nereguliuojamos trečiosios šalies prieigos sistemą.

Pakeitimas 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad perdavimo, laikymo, 
SGD ir paskirstymo sistemos operatoriai, 
prireikus, pakeistų šiame straipsnyje 
nurodytas nuostatas ir sąlygas, siekiant 
užtikrinti, kad jos būtų proporcingos ir 
taikomos nediskriminuojant. Vėluojant 
nustatyti perdavimo, laikymo, SGD ir 
paskirstymo tarifus, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi teisę nustatyti 
laikinuosius perdavimo ir paskirstymo 
tarifus ir priimti sprendimą dėl atitinkamų 
kompensacinių priemonių taikymo, jei 
galutiniai tarifai skirtųsi nuo laikinųjų.

Or. en

Pakeitimas 481
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Reguliavimo institucijoms suteikiama 
teisė reikalauti, kad perdavimo, laikymo, 
SGD ir paskirstymo sistemos operatoriai, 
prireikus, pakeistų šiame straipsnyje 
nurodytas nuostatas ir sąlygas, siekiant 
užtikrinti, kad jos būtų proporcingos ir 
taikomos nediskriminuojant. Vėluojant 
nustatyti perdavimo, laikymo, SGD ir 
paskirstymo tarifus, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turi teisę nustatyti 
laikinuosius perdavimo ir paskirstymo 
tarifus ir priimti sprendimą dėl atitinkamų 
kompensacinių priemonių taikymo, jei 
galutiniai tarifai skirtųsi nuo laikinųjų.
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Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai reguliuotojai turėtų turėti teisę užtikrinti, kad perdavimo ir paskirstymo sistemų 
operatoriai imtųsi atitinkamų veiksmų.

Pakeitimas 482
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir pagal šiuo metu galiojančią reguliavimo tvarką valstybės narės gali pačios rinktis, ar 
reguliuoti pačius tarifus, ar tarifų nustatymo metodiką.

Pakeitimas 483
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Bet kuri šalis, nepatenkinta perdavimo, 
SGD ar paskirstymo sistemos operatoriaus 
veiksmais, gali pateikti skundą reguliavimo 
institucijai, kuri, vykdydama ginčų 
sprendimo institucijos funkcijas, per du 
mėnesius nuo skundo gavimo dienos 
priima sprendimą. Kai reguliavimo 
institucijoms reikia gauti daugiau 
informacijos, šį laikotarpį galima pratęsti 
dviem mėnesiais. Laikotarpį galima 
pratęsti, jei su tuo sutinka skundą padavusi 
šalis. Šis sprendimas yra privalomas, 
nebent (ir kol) jis panaikinamas apeliacine 
tvarka.

7. Bet kuri šalis, nepatenkinta perdavimo, 
SGD, laikymo ar paskirstymo sistemos 
operatoriaus veiksmais, gali pateikti 
skundą reguliavimo institucijai, kuri, 
vykdydama ginčų sprendimo institucijos 
funkcijas, per du mėnesius nuo skundo 
gavimo dienos priima sprendimą. Kai 
reguliavimo institucijoms reikia gauti 
daugiau informacijos, šį laikotarpį galima 
pratęsti dviem mėnesiais. Laikotarpį 
galima pratęsti, jei su tuo sutinka skundą 
padavusi šalis. Šis sprendimas yra 
privalomas, nebent (ir kol) jis 
panaikinamas apeliacine tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti būdas pateikti skundą ir prieš laikymo sistemos operatorių.

Pakeitimas 484
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Bet kuri nukentėjusioji šalis, turinti teisę 
pateikti skundą, susijusį su pagal šį 
straipsnį priimtu sprendimu dėl metodikos, 
arba, kai reguliavimo institucija yra 
įpareigota konsultuotis – dėl pasiūlytų 
tarifų ir metodikos, ne vėliau kaip per du 
mėnesius nuo sprendimo ar jo projekto 
paskelbimo dienos arba per trumpesnį 
valstybių narių nustatytą laikotarpį gali 
pateikti skundą, kad sprendimas būtų 
peržiūrėtas. Toks skundas nesustabdo 
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įgyvendinimo. sprendimo įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir pagal šiuo metu galiojančią reguliavimo tvarką valstybės narės gali pačios rinktis, ar 
reguliuoti pačius tarifus, ar tarifų nustatymo metodiką.

Pakeitimas 485
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių kovoti su konkurencijos principais prieštaraujančiu elgesiu yra 
konkurencijos  institucijų reikalas. Tačiau kai kurios valstybės narės atsakomybę šioje ir 
kitose srityse yra priskyrusios reguliavimo institucijoms. Atsižvelgiant į šiuos teisinių sistemų 
skirtumus, 24c straipsnio 9 dalies formuluotė neteisinga.
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Pakeitimas 486
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Reguliavimo institucijų priimti 
sprendimai turi būti motyvuoti.

12. Reguliavimo institucijų priimti 
sprendimai turi būti pagrįsti, proporcingi 
ir būtini, priimami deramai atsižvelgiant į 
atitinkamų rinkos dalyvių nuomonę ir į 
esamus sutartinius įsipareigojimus bei į 
tikėtinas su sprendimu susijusias išlaidas 
ir naudą; sprendimai skelbiami viešai. 

Or. en

Pakeitimas 487
Mary Honeyball

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Reguliavimo institucijų priimti 
sprendimai turi būti motyvuoti.

12. Reguliavimo institucijų priimti 
sprendimai turi būti tinkamai 
argumentuoti ir motyvuoti.

Or. en

Pagrindimas

Būtina patikslinti formuluotę, kad būtų užtikrintas nacionalinių reguliavimo institucijų 
nepriklausomumas.
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Pakeitimas 488
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Reguliavimo institucijų priimti 
sprendimai turi būti motyvuoti.

12. Reguliavimo institucijų priimti 
sprendimai turi būti tinkamai 
argumentuoti ir motyvuoti.

Or. en

Pakeitimas 489
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima sprendimą, turėtų teisę 
paduoti apeliaciją teismui ar kitai 
nacionalinei institucijai, nepriklausančiai 
nei nuo suinteresuotųjų šalių, nei nuo 
jokios vyriausybės.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų užtikrinta, jog nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimai priimami 
nepriklausomai ir principingai, apeliacijos turėtų būti paduodamos nepriklausomai ir 
neutraliai tarnybai (pvz., teismui), kuriai nebūtų daroma jokia privačių subjektų ar politinė 
įtaka; tai atitiktų ir 24a straipsnio 2 dalį, kurioje nustatomas reguliavimo institucijų 
nepriklausomumas nuo bet kokio kito viešojo ar privačiojo subjekto, rinkos interesų ar 
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vyriausybės.  Jei apeliacijos paduodamo teismui, įtvirtinamas reguliavimo institucijų 
sprendimų politinis nepriklausomumas.

Pakeitimas 490
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas reguliavimo institucijų nepriklausomumas, apeliacijos turėtų būti 
paduodamos nepriklausomai ir neutraliai institucijai. Ši formuluotė atitinka ir 24a straipsnio 
2 dalį, kurioje nustatomas reguliavimo institucijų nepriklausomumas nuo bet kokio kito 
viešojo ar privačiojo subjekto, rinkos interesų ar vyriausybės.  Jei reguliavimo institucijos 
sprendimai būtų apskundžiami teisme, padidėtų šių sprendimų nepriklausomumas.

Pakeitimas 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24c straipsnio 13 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

13. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami nacionaliniai 
mechanizmai, kuriuos taikant šalis, kurios 
atžvilgiu nacionalinė reguliavimo 
institucija priima sprendimą, turėtų teisę 
paduoti apeliaciją nuo suinteresuotųjų šalių 
nepriklausomai institucijai. Turi būti 
užtikrinta, kad apeliacija gali būti 
paduota ir dėl sprendimo turinio, ir dėl 
taikytos jo priėmimo tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Suderinus nacionalinių reguliuotojų galias ir pareigas, reikėtų suderinti ir apeliacijų tvarką.

Pakeitimas 492
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti šiame straipsnyje 
nustatytų reguliavimo institucijos 
įgaliojimų įgyvendinimo gaires. 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

Komisijos siūlomas įgaliojimas priimti gaires taikant „reguliavimo procedūrą“ su tikrinimu 
labai apriboja Europos Parlamento teises, todėl ši nuostata turėtų būti išbraukta.
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Pakeitimas 493
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti šiame straipsnyje 
nustatytų reguliavimo institucijos 
įgaliojimų įgyvendinimo gaires. 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

Pakeitimas 494
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti šiame straipsnyje 
nustatytų reguliavimo institucijos 
įgaliojimų įgyvendinimo gaires. 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
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Pagrindimas

Siūloma komitologijos procedūra siekiama apriboti Europos Parlamento įtaką. Dėl to būtų 
užkirstas kelias pagal demokratinę teisėkūros procedūrą priimti esminius sprendimus dėl 
energetikos vidaus rinkos formos. Pasinaudojant komitologijos procedūra Komisijai 
perduodama pernelyg daug kompetencijų.

Pakeitimas 495
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Komisija gali priimti šiame straipsnyje 
nustatytų reguliavimo institucijos 
įgaliojimų įgyvendinimo gaires. 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

Pagrindimas

24c straipsnio 14 dalis turėtų būti išbraukta dėl to, kad šia nuostata Komisijai atiduodama 
labai svarbi galia, t. y. teisė nustatyti, kokiais klausimais reguliuotojai turi kompetenciją. 

Pakeitimas 496
Christian Ehler

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

14. Komisija gali priimti šiame straipsnyje 
nustatytų reguliavimo institucijos 
įgaliojimų įgyvendinimo gaires. Ši 
priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimama taikant 30 straipsnio 
3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

14. Komisija gali iš dalies keisti šiame 
straipsnyje nustatytų reguliavimo 
institucijos įgaliojimų įgyvendinimo gaires. 
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

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad gaires pagal įprastinę procedūrą priimtų Parlamentas ir 
Taryba. Komisijai turėtų būti perduota tik teisė daryti būtinus dalinius pakeitimus.

Pakeitimas 497
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti rengti operatyvines 
priemones optimaliam tinklo valdymui 
užtikrinti, plėtoti bendras dujų biržas, 
tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo 
galimybes ir užtikrinti minimalų 
sujungimo pajėgumo lygį regione, kad 
susiformuotų veiksminga konkurencija.

2. Reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti rengti operatyvines 
priemones optimaliam tinklo valdymui 
užtikrinti, tarpvalstybiniams pajėgumams 
veiksmingai paskirstyti ir užtikrinti tokį 
sujungimo pajėgumo lygį regione, kad 
būtų skatinama veiksminga konkurencija.

Or. de

Pagrindimas

Kad atsirastų tarpvalstybinė konkurencija, būtina sudaryti būtinas infrastruktūros sąlygas, 
įskaitant pakankamą sujungimo pajėgumą.
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Sprendimas plėtoti bendras dujų biržas, kurios būtų visiems atviras rinkos sandorių centras, 
yra tik pačių rinkų reikalas – jokiu būdu ne reguliavimo institucijos.

Pakeitimas 498
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti rengti operatyvines 
priemones optimaliam tinklo valdymui 
užtikrinti, plėtoti bendras dujų biržas, 
tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo
galimybes ir užtikrinti minimalų sujungimo 
pajėgumo lygį regione, kad susiformuotų 
veiksminga konkurencija. 

2. Reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti rengti operatyvines 
priemones optimaliam tinklo valdymui 
užtikrinti, plėtoti bendras dujų biržas, 
tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo 
galimybes ir užtikrinti minimalų sujungimo 
pajėgumo lygį regione, kad susiformuotų 
veiksminga konkurencija. Apie visus 
reguliavimo institucijos sprendimus, 
trukdančius dujų rinkos integracijai 
regiono mastu, pranešama Komisijai ir 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrai.

Or. ro

Pakeitimas 499
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti rengti operatyvines 

2. Reguliavimo institucijos 
bendradarbiauja bent regiono mastu, 
siekdamos skatinti rengti operatyvines 
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priemones optimaliam tinklo valdymui 
užtikrinti, plėtoti bendras dujų biržas, 
tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo 
galimybes ir užtikrinti minimalų
sujungimo pajėgumo lygį regione, kad 
susiformuotų veiksminga konkurencija. 

priemones optimaliam tinklo valdymui 
užtikrinti, plėtoti bendras dujų biržas, 
tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo 
galimybes ir užtikrinti pakankamą
sujungimo pajėgumo lygį regione, kad 
susiformuotų veiksminga konkurencija. 

Or. en

Pakeitimas 500
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24d straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2a. Reguliavimo institucijos turi teisę 
sudaryti bendradarbiavimo reguliavimo 
srityje sutartis su kitomis Sąjungos 
reguliavimo institucijomis.“

Or. de

Pagrindimas

Reguliavimo institucijoms turi būti suteikti įgaliojimai pagal jų nacionalinės teisės aktus 
sudaryti sutartis su kitomis ES reguliavimo institucijomis dėl bendradarbiavimo reguliavimo 
srityje skatinimo ir nuoseklumo didinimo.

Pakeitimas 501
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24d straipsnio 2a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2a. Nacionalinės reguliavimo institucijos 
turi teisę sudaryti bendradarbiavimo 
reguliavimo srityje sutartis su kitomis 
Sąjungos nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis.“

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijoms turi būti suteikti įgaliojimai pagal jų nacionalinės teisės aktus 
sudaryti sutartis su kitomis ES reguliavimo institucijomis dėl bendradarbiavimo reguliavimo 
srityje skatinimo ir nuoseklumo didinimo.

Pakeitimas 502
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24d straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali priimti gaires, 
nustatančias reguliavimo institucijų 
pareigų bendradarbiauti tarpusavyje ir su 
Agentūra mastą ir aplinkybes, kuriomis 
Agentūra turi kompetenciją nuspręsti dėl 
infrastruktūrų, jungiančių bent dvi 
valstybes nares, reguliavimo tvarkos. Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siūloma komitologijos procedūra siekiama apriboti Europos Parlamento įtaką ir dėl to 
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užkertamas kelias pagal demokratinę teisėkūros procedūrą priimti esminius sprendimus dėl 
energetikos vidaus rinkos formos. Kadangi komitologijos procedūros rezultatai gali turėti 
labai įvairių padarinių ir kadangi minėtos esminės nuostatos turi įtakos atskyrimo taisyklių, 
kurios taikomos perdavimo tinklo operatoriams, esmei, ši straipsnio dalis turėtų būti atmesta 
iš principo.

Pakeitimas 503
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet kokia nacionalinė reguliavimo 
institucija ar Komisija gali prašyti, kad 
Agentūra pateiktų nuomonę, ar 
reguliavimo institucijos sprendimas 
atitinka gaires, nurodytas šioje direktyvoje 
arba Reglamente (EB) Nr. 1775/2005.

1. Bet kokia nacionalinė reguliavimo 
institucija ar Komisija gali prašyti, kad 
Agentūra pateiktų nuomonę, ar 
reguliavimo institucijos sprendimas 
atitinka gaires, nurodytas šioje direktyvoje 
arba Reglamente (EB) Nr. 1775/2005.

2. Agentūra per keturis mėnesius pateikia 
nuomonę jos prašiusiai reguliavimo 
institucijai arba Komisijai ir nagrinėjamą 
sprendimą priėmusiai reguliavimo 
institucijai.

2. Agentūra per keturis mėnesius pateikia 
nuomonę jos prašiusiai reguliavimo 
institucijai arba Komisijai ir nagrinėjamą 
sprendimą priėmusiai reguliavimo 
institucijai.

3. Jei sprendimą priėmusi reguliavimo 
institucija neatsižvelgia į Agentūros 
nuomonę per keturis mėnesius nuo jos 
gavimo dienos, Agentūra apie tai praneša 
Komisijai.
4. Bet kokia reguliavimo institucija gali 
informuoti Komisiją, kai ji mano, kad 
reguliavimo institucijos priimtas 
sprendimas neatitinka šioje direktyvoje ar 
Reglamente (EB) Nr. 1775/2005 nurodytų 
gairių per du mėnesius nuo to sprendimo 
priėmimo dienos.
5. Jei gavusi Agentūros pranešimą pagal 
3 dalį arba reguliavimo institucijos 
pranešimą pagal 4 dalį per du mėnesius 
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arba savo iniciatyva per tris mėnesius nuo 
sprendimo priėmimo dienos Komisija 
nustato, kad kyla rimtų abejonių dėl 
reguliavimo institucijos sprendimo 
atitikties gairėms, nurodytoms šioje 
direktyvoje arba Reglamente (EB) 
Nr. 1775/2005, Komisija gali nuspręsti 
pradėti nagrinėjimo procedūrą. Tokiu 
atveju Komisija paprašo reguliavimo 
institucijos ir procedūros, vykdomos prieš 
reguliavimo instituciją, šalių pateikti 
pastabas.
6. Jei Komisija nusprendžia pradėti 
nagrinėjimo procedūrą, ne vėliau kaip per 
keturis mėnesius nuo tokio sprendimo 
dienos ji priima galutinį sprendimą
(a) neprieštarauti reguliavimo institucijos 
sprendimui,
arba
(b) pareikalauti, kad atitinkama 
reguliavimo institucija iš dalies pakeistų 
arba atšauktų savo sprendimą, jei 
Komisija mano, kad gairių nesilaikoma.
7. Jei Komisija per atitinkamai 5 ir 6 
dalyse nustatytus laikotarpius 
nenusprendžia pradėti nagrinėjimo 
procedūros arba nepriima galutinio 
sprendimo, laikoma, kad ji neprieštarauja 
reguliavimo institucijos sprendimui.
8. Reguliavimo institucija per du 
mėnesius įvykdo Komisijos reikalavimą 
pakeisti ar atšaukti sprendimą ir apie tai 
informuoja Komisiją.
9. Komisija priima gaires, kuriose 
pateikiama išsami informacija apie 
tvarką, kuria reikia vadovautis taikant šį 
straipsnį. 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
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Pagrindimas

24e straipsnio 3–9 dalyse numatyta tvarka sukurtų sistemą, pagal kurią Europos Komisija 
priimtų galutinius ir privalomus sprendimus dėl nacionalinės teisės nuostatų vykdymo. Tai 
būtų nesuderinama su valstybių narių kompetencija nacionalinės teisės nuostatų vykdymo 
srityje. 

Pakeitimas 504
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra per keturis mėnesius pateikia 
nuomonę jos prašiusiai reguliavimo 
institucijai arba Komisijai ir nagrinėjamą 
sprendimą priėmusiai reguliavimo 
institucijai.

2. Agentūra per du mėnesius pateikia 
nuomonę jos prašiusiai reguliavimo 
institucijai arba Komisijai ir nagrinėjamą 
sprendimą priėmusiai reguliavimo 
institucijai.

Or. de

Pagrindimas

Sutrumpinamas terminas.

Pakeitimas 505
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24e straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija priima gaires, kuriose 
pateikiama išsami informacija apie tvarką, 
kuria reikia vadovautis taikant šį straipsnį. 
Ši priemonė, kuria siekiama iš dalies 

9. Komisija iš dalies keičia gaires, kuriose 
pateikiama išsami informacija apie tvarką, 
kuria reikia vadovautis taikant šį straipsnį. 
Ši priemonė, kuria siekiama iš dalies 
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pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimama taikant 30 
straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, iš dalies keičiama 
taikant 30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad gaires pagal įprastinę procedūrą priimtų Parlamentas ir 
Taryba. Komisijai turėtų būti perduota tik teisė daryti būtinus dalinius pakeitimus.

Pakeitimas 506
Dominique Vlasto

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekimo 
įmonės bent penkerius metus saugotų visų 
su didmeniniais vartotojais, perdavimo, 
laikymo ir SGD sistemų operatoriais 
sudarytų sandorių, susijusių su dujų 
tiekimo sutartimis ar dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
atitinkamus duomenis, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, nacionalinės konkurencijos 
institucijos ir Komisija.

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekimo 
įmonės bent penkerius metus saugotų visų 
su didmeniniais vartotojais, perdavimo, 
laikymo ir SGD sistemų operatoriais 
sudarytų sandorių, susijusių su dujų 
tiekimo sutartimis ar dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
atitinkamus duomenis, kad su jais galėtų 
susipažinti kompetentingos institucijos, 
kad galėtų atlikti savo pareigas.

Or. fr

Pagrindimas

Su didmeniniais sandoriais susijusių duomenų kaupimo taisyklės turėtų būti aiškiai apibrėžtos 
ir susietos su konkrečiomis kompetentingų institucijų pareigomis. Be to, kompetentingos 
institucijos yra ne tik tos institucijos, kurios minimos pasiūlyme dėl direktyvos,.
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Pakeitimas 507
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekimo 
įmonės bent penkerius metus saugotų visų 
su didmeniniais vartotojais, perdavimo, 
laikymo ir SGD sistemų operatoriais 
sudarytų sandorių, susijusių su dujų 
tiekimo sutartimis ar dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
atitinkamus duomenis, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, nacionalinės konkurencijos 
institucijos ir Komisija.

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekimo 
įmonės bent penkerius metus saugotų visų 
su didmeniniais vartotojais, perdavimo, 
laikymo ir SGD sistemų operatoriais 
sudarytų sandorių, susijusių su dujų 
tiekimo sutartimis ar dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
būtinus duomenis, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės konkurencijos 
institucijos ir Komisija.

Or. de

Pagrindimas

Nėra jokios svarbios priežasties, kodėl institucijoms turėtų būti leidžiama skelbti saugomus 
duomenis, kurie nėra susiję su finansinių priemonių sandoriais. Tokia nuostata diskriminuotų 
sandorius dėl dujų tiekimo sutarčių su didmeniniais vartotojais ir perdavimo sistemos 
operatoriais, taip pat su SGD sistemų operatoriais ir labai pakenktų to rinkos dalyvio 
padėčiai, kartu sudarydama didelę kliūtį patekti į rinką.

Pakeitimas 508
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekimo 
įmonės bent penkerius metus saugotų visų 
su didmeniniais vartotojais, perdavimo, 

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekimo 
įmonės bent trejus metus saugotų visų su 
didmeniniais vartotojais, perdavimo, 
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laikymo ir SGD sistemų operatoriais 
sudarytų sandorių, susijusių su dujų 
tiekimo sutartimis ar dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
atitinkamus duomenis, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, nacionalinės konkurencijos 
institucijos ir Komisija.

laikymo ir SGD sistemų operatoriais 
sudarytų sandorių, susijusių su dujų 
tiekimo sutartimis ar dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
atitinkamus duomenis, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, nacionalinės konkurencijos 
institucijos ir Komisija.

Or. de

Pagrindimas

Sumažinama biurokratija.

Pakeitimas 509
Alyn Smith

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekimo 
įmonės bent penkerius metus saugotų visų 
su didmeniniais vartotojais, perdavimo, 
laikymo ir SGD sistemų operatoriais 
sudarytų sandorių, susijusių su dujų 
tiekimo sutartimis ar dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
atitinkamus duomenis, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, nacionalinės konkurencijos 
institucijos ir Komisija.

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekimo 
įmonės bent penkerius metus saugotų visų 
su didmeniniais vartotojais, perdavimo, 
laikymo ir SGD sistemų operatoriais 
sudarytų sandorių, susijusių su dujų 
tiekimo sutartimis ar dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
sutartinius duomenis, kad su jais galėtų 
susipažinti nacionalinės reguliavimo 
institucijos, nacionalinės konkurencijos 
institucijos ir Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai dėl SGD ir laikymo duomenų yra dideli ir viršija šiuo metu galiojančiose 
gairėse nustatytus reikalavimus. Teikti duomenis turėtų būti reikalaujama tikslingai ir šie 
reikalavimai turėtų būti proporcingi, o reikalaujamų papildomų duomenų vertė kelia 
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abejonių.

Pakeitimas 510
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuos duomenis sudaro išsami 
informacija apie atitinkamų sandorių 
ypatybes, tokias kaip jų trukmė, vykdymo 
ir apmokėjimo taisyklės, kiekiai, vykdymo 
datos ir terminai, sandorių kainos ir 
atitinkamo didmeninio vartotojo 
identifikavimo būdas, taip pat nustatyta 
išsami informacija apie visas neįvykdytas 
dujų tiekimo sutartis ir dujų rinkos 
išvestines finansines priemones.  

2. Šiuos duomenis gali sudaryti išsami 
informacija apie atitinkamų sandorių 
ypatybes, tokias kaip jų trukmė, vykdymo 
ir apmokėjimo taisyklės, kiekiai, vykdymo 
datos ir terminai, sandorių kainos ir 
atitinkamo didmeninio vartotojo 
identifikavimo būdas, taip pat nustatyta 
išsami informacija apie visas neįvykdytas 
dujų tiekimo sutartis ir dujų rinkos 
išvestines finansines priemones.  

Or. de

Pagrindimas

24f straipsnio tikslas – tik nustatyti pagrindines sąlygas, susijusias su pareiga saugoti 
duomenis, o ne tiksliai apibrėžti saugotinos informacijos turinį. Kokia tiksliai informacija
turėtų būti saugoma turėtų būti nustatyta atitinkamose gairėse. 

Pakeitimas 511
Dominique Vlasto

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikrus šios informacijos elementus 

Išbraukta.
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pateikti rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Ši dalis 
netaikoma informacijai apie finansines 
priemones, kurioms taikoma Direktyva 
2004/39/EB.

Or. fr

Pagrindimas

Jei būtų skelbiami strateginiai duomenys, nukentėtų į ES dujas importuojančios Europos 
įmonės, nes ne Europos įmonės gautų informacijos apie jų konkurentų pardavimams taikomas 
sąlygas. Duomenis reikėtų teikti atitinkamoms institucijoms, o ne skelbti viešai (tokia 
atsargumo priemonė jau taikoma kitose ūkio šakose).

Pakeitimas 512
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikrus šios informacijos elementus 
pateikti rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Ši dalis 
netaikoma informacijai apie finansines 
priemones, kurioms taikoma Direktyva 
2004/39/EB.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siūloma komitologijos procedūra siekiama apriboti Europos Parlamento įtaką. Dėl to būtų 
užkirstas kelias pagal demokratinę teisėkūros procedūrą priimti esminius sprendimus dėl 
energetikos vidaus rinkos formos. Pasinaudojant komitologijos procedūra Komisijai 
perduodama pernelyg daug kompetencijų. Saugomi duomenys – tai ekonomikos požiūriu 
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svarbi informacija, kuri neturėtų būti skelbiama viešai. Todėl reikia aiškiai atskirti tokias 
sąvokas kaip „skelbimas“ ir „saugojimas“. 

Pakeitimas 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikrus šios informacijos elementus 
pateikti rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 
neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Ši dalis 
netaikoma informacijai apie finansines 
priemones, kurioms taikoma Direktyva 
2004/39/EB.

3. Reguliavimo institucija informuoja apie 
jos atliktų tyrimų rezultatus arba apie 
savo prašymus rinkos dalyviams, kartu 
užtikrindama, kad neskelbtina komercinė 
informacija apie atskirus rinkos dalyvius ar 
atskirus sandorius nebus atskleista.

Or. en

Pagrindimas

3 dalį reikia keisti siekiant užtikrinti, kad visi sprendimai būtų priimami skaidriai ir kad kartu 
būtų saugomos komercinės paslaptys. 

Pakeitimas 514
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija gali nuspręsti 
tam tikrus šios informacijos elementus 
pateikti rinkos dalyviams, su sąlyga, kad 

3. Siekdama padidinti skaidrumą 
apskritai, reguliavimo institucija gali 
nuspręsti tam tikrus šios informacijos, 
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neskelbtina komercinė informacija apie 
atskirus rinkos dalyvius ar atskirus 
sandorius nebus atskleista. Ši dalis 
netaikoma informacijai apie finansines 
priemones, kurioms taikoma Direktyva 
2004/39/EB.

kurią saugo tiekimo įmonės ir prireikus 
jai pateikia, elementus pateikti rinkos 
dalyviams, su sąlyga, kad neskelbtina 
komercinė informacija apie atskirus rinkos 
dalyvius ar atskirus sandorius nebus 
atskleista. Ši dalis netaikoma informacijai 
apie finansines priemones, kurioms 
taikoma Direktyva 2004/39/EB.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią galimiems savavališkiems ar netgi diskriminuojantiems nacionalinės 
reguliavimo institucijos veiksmams atskleidžiant informaciją reikėtų aiškiau nurodyti, kokią 
informaciją ir kokiais tikslais reguliavimo institucija gali atskleisti.

Pakeitimas 515
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad užtikrintų vienodą šio straipsnio 
taikymą, Komisija gali priimti gaires, 
kuriose apibrėžiami duomenų saugojimo 
metodai ir priemonės, taip pat saugomų 
duomenų forma ir turinys. Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos siūlomas įgaliojimas priimti gaires taikant „reguliavimo procedūrą su tikrinimu“ 
labai apriboja Europos Parlamento teises, todėl ši nuostata turėtų būti išbraukta.
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Pakeitimas 516
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad užtikrintų vienodą šio straipsnio 
taikymą, Komisija gali priimti gaires, 
kuriose apibrėžiami duomenų saugojimo 
metodai ir priemonės, taip pat saugomų 
duomenų forma ir turinys. Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siūloma komitologijos procedūra siekiama apriboti Europos Parlamento įtaką. Dėl to būtų 
užkirstas kelias pagal demokratinę teisėkūros procedūrą priimti esminius sprendimus dėl 
energetikos vidaus rinkos formos. Pasinaudojant komitologijos procedūra Komisijai 
perduodama pernelyg daug kompetencijų.

Pakeitimas 517
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad užtikrintų vienodą šio straipsnio 
taikymą, Komisija gali priimti gaires, 
kuriose apibrėžiami duomenų saugojimo 

Išbraukta.
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metodai ir priemonės, taip pat saugomų 
duomenų forma ir turinys. Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, priimamos taikant 
30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Šis įgaliojimas priimti gaires nebūtinas, nes nėra aišku, kaip tokias konkrečias nuostatas 
galima nustatyti taikant komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 518
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad užtikrintų vienodą šio straipsnio 
taikymą, Komisija gali priimti gaires, 
kuriose apibrėžiami duomenų saugojimo 
metodai ir priemonės, taip pat saugomų 
duomenų forma ir turinys. Šios priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimamos taikant 30 straipsnio 
3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

4. Kad užtikrintų vienodą šio straipsnio 
taikymą, Komisija gali iš dalies keisti 
gaires, kuriose apibrėžiami duomenų 
saugojimo metodai ir priemonės, taip pat 
saugomų duomenų forma ir turinys. Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas ją papildant, iš dalies keičiamos 
taikant 30 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad gaires pagal įprastinę procedūrą priimtų Parlamentas ir 
Taryba. Komisijai turėtų būti perduota tik teisė daryti būtinus dalinius pakeitimus.
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Pakeitimas 519
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24f straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tiekimo įmonių su didmeniniais 
vartotojais, perdavimo, laikymo ir SGD 
sistemų operatoriais sudarytiems 
sandoriams, susijusiems su dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
šis straipsnis taikomas tik tuomet, kai 
Komisija priima 4 dalyje nurodytas gaires.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi jau 24f straipsnio 2 dalyje pakankamai aiškiai nurodyta, kokie duomenys turi būti 
saugomi, gairėse nebereikia jų tikslinti.

Pakeitimas 520
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24f straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tiekimo įmonių su didmeniniais 
vartotojais, perdavimo, laikymo ir SGD 
sistemų operatoriais sudarytiems 
sandoriams, susijusiems su dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
šis straipsnis taikomas tik tuomet, kai 
Komisija priima 4 dalyje nurodytas gaires.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Siūloma komitologijos procedūra siekiama apriboti Europos Parlamento įtaką. Dėl to būtų 
užkirstas kelias pagal demokratinę teisėkūros procedūrą priimti esminius sprendimus dėl 
energetikos vidaus rinkos formos. Galiausiai ši nuostata pakenks Agentūros ir Europos 
vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (angl. CESR) bendradarbiavimui, 
nes abi institucijos leidžia rekomendacijas apie tai, ar sandoriams, susijusiems su dujų 
tiekimo sutartimis ir išvestinėmis priemonėmis, turėtų būti taikomi skaidrumo reikalavimai 
prieš sudarant sandorį arba jį sudarius ir, jei taip, kokie konkrečiai.

Pakeitimas 521
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/55/EB
24f straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tiekimo įmonių su didmeniniais 
vartotojais, perdavimo, laikymo ir SGD 
sistemų operatoriais sudarytiems 
sandoriams, susijusiems su dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, šis 
straipsnis taikomas tik tuomet, kai 
Komisija priima 4 dalyje nurodytas gaires.

5. Tiekimo įmonių su didmeniniais 
vartotojais, perdavimo, laikymo ir SGD 
sistemų operatoriais sudarytiems 
sandoriams, susijusiems su dujų rinkos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, šis 
straipsnis taikomas tik tuomet, kai 
priimamos 4 dalyje nurodytos gairės.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad gaires pagal įprastinę procedūrą priimtų Parlamentas ir 
Taryba. Komisijai turėtų būti perduota tik teisė daryti būtinus dalinius pakeitimus.

Pakeitimas 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

(14a) Įterpiamas šis straipsnis:
„24fa straipsnis

Reguliavimo įgaliojimai konkurencijai 
dujų rinkoje skatinti
1. Nepažeisdamos 24c straipsnio 3 dalies b 
punkto nuostatų, nacionalinės 
reguliavimo institucijos sistemos 
naudotojams, kurie turi didelę galią 
rinkoje, kuri nustatoma pagal 24h 
straipsnį, nustato šias pareigas: 
a) užtikrinti skaidrumą skelbiant specifinę 
informaciją, pvz., apskaitos informaciją, 
technines specifikacijas, konkrečius 
duomenis iš pardavimo sutarčių, paslaugų 
teikimo ir galimybės gauti paslaugas 
sąlygas ir kainas;
b) jei sistemos naudotojas, vykdydamas 
tuos pačius sandorius, vienoms sutarties 
šalims taiko palankesnes sąlygas ir 
diskriminuoja kitas, nacionalinės 
reguliavimo institucija gali įpareigoti jį 
sudaryti vienodas sąlygas, pvz., visų pirma 
iš sutarčių pašalinti esmines nuostatas, 
kurios laikomos diskriminuojančiomis, 
įskaitant nuostatas dėl kainų, mokėjimo 
terminų, diskriminuojančių pardavimo ir 
pirkimo sąlygų bei metodų, ir panaikinti 
sutarčių nuostatas, pagal kurias sutartis 
būtų sudaroma su sąlyga, kad įmonė 
įvykdys kokį nors įpareigojimą, kuris dėl 
savo pobūdžio ar vertinant pagal įprastinę 
sutarčių sudarymo praktiką nėra susijęs 
su tos sutarties dalyku;
c) jei dėl nepakankamai veiksmingos 
konkurencijos manoma, kad sistemos 
naudotojas taiko per mažas arba per 
dideles kainas, nacionalinė reguliavimo 
institucija gali taikyti laikinas kainų 
kontrolės priemonės, įskaitant 
įpareigojimą kainas nustatyti pagal 
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sąnaudas ir reikalavimus dėl sąnaudų 
apskaitos bei kainodaros sistemų. 
Nustačius reikalavimą, kad kainos būtų 
nustatomos pagal sąnaudas, kainų 
kontrolė vykdoma atsižvelgiant į sistemos 
naudotojo patiriamas gamybos ir 
investicines sąnaudas, įskaitant 
atitinkamą tokių investicijų grąžą 
įprastinėmis verslo sąlygomis. 
2. Atlikusios 22h straipsnyje nustatytas 
procedūras, nacionalinės reguliavimo 
institucijos 22h straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems didelę galią rinkoje 
turintiems sistemos naudotojams 
uždraudžia:
a) susijusių įmonių arba įmonių, kurios 
priklauso 2 straipsnyje apibrėžtai 
vertikalios integracijos įmonei, 
konkurentams taikyti per dideles kainas;
b) nustatyti pernelyg mažas kainas 
palyginti su tikrų konkurentų kainomis;
c) netaikyti palankesnių sąlygų 
konkretiems vartotojams; arba
d) nepagrįstai susieti kelias paslaugas.

3. Turi būti nustatyta apeliacijų tvarka, 
kuri netrukdytų pasinaudoti teise 
Bendrijos ar nacionalinėje teisėje 
nustatyta tvarka paduoti apeliaciją. 
Apeliacija neturi stabdomojo poveikio.“

Or. en

(Po Direktyvos 2003/55/EB 24f straipsniu įterpiamas naujas 24fa straipsnis)

Pagrindimas

Jei nacionalinis reguliuotojas nustatytų, kad dujų rinkoje dominuoja vienas ar keli sistemos 
naudotojai, jis turėtų turėti teisę įpareigoti imtis priemonių, užtikrinančių, kad rinka būtų 
palanki galutiniams vartotojams ir kartu taptų konkurencingesnė. Kartu turėtų būti numatyta 
apeliacijų tvarka.
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Pakeitimas 523
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Įterpiamas šis straipsnis:
„24fa straipsnis
1. Nepažeisdamos 24c straipsnio 3 dalies b 
punkto nuostatų, nacionalinės 
reguliavimo institucijos sistemos 
naudotojams, kurie turi didelę galią 
rinkoje, kuri nustatoma pagal 24h 
straipsnį, gali nustatyti šias pareigas: 
a) užtikrinti skaidrumą skelbiant specifinę 
informaciją, pvz., apskaitos informaciją, 
technines specifikacijas, konkrečius 
duomenis iš pardavimo sutarčių, paslaugų 
teikimo ir galimybės gauti paslaugas 
sąlygas ir kainas;
b) jei sistemos naudotojas, vykdydamas 
tuos pačius sandorius, vienoms sutarties 
šalims taiko palankesnes sąlygas ir 
diskriminuoja kitas, nacionalinės 
reguliavimo institucija gali įpareigoti jį 
sudaryti vienodas sąlygas, pvz., visų pirma 
iš sutarčių pašalinti esmines nuostatas, 
kurios laikomos diskriminuojančiomis, 
įskaitant nuostatas dėl kainų, mokėjimo 
terminų, diskriminuojančių pardavimo ir 
pirkimo sąlygų bei metodų, ir panaikinti 
sutarčių nuostatas, pagal kurias sutartis 
būtų sudaroma su sąlyga, kad įmonė 
įvykdys kokį nors įpareigojimą, kuris dėl 
savo pobūdžio ar vertinant pagal įprastinę 
sutarčių sudarymo praktiką nėra susijęs 
su tos sutarties dalyku;
c) jei dėl nepakankamai veiksmingos 
konkurencijos manoma, kad sistemos 
naudotojas taiko per mažas arba per 



AM\715991LT.doc 69/98 PE404.589v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

dideles kainas, nacionalinė reguliavimo 
institucija gali taikyti laikinas kainų 
kontrolės priemonės, įskaitant 
įpareigojimą kainas nustatyti pagal 
sąnaudas ir reikalavimus dėl sąnaudų 
apskaitos bei kainodaros sistemų. 
Nustačius reikalavimą, kad kainos būtų 
nustatomos pagal sąnaudas, kainų 
kontrolė vykdoma atsižvelgiant į sistemos 
naudotojo patiriamas gamybos ir 
investicines sąnaudas, įskaitant 
atitinkamą tokių investicijų grąžą 
įprastinėmis verslo sąlygomis.  
2. Atlikusios 22h straipsnyje nustatytas 
procedūras, nacionalinės reguliavimo 
institucijos 22h straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems didelę galią rinkoje 
turintiems sistemos naudotojams gali 
uždrausti:
a) susijusių įmonių arba įmonių, kurios 
priklauso 2 straipsnyje apibrėžtai 
vertikalios integracijos įmonei, 
konkurentams taikyti per dideles kainas;
b) nustatyti pernelyg mažas kainas 
palyginti su tikrų konkurentų kainomis;
c) netaikyti palankesnių sąlygų 
konkretiems vartotojams; arba
d) nepagrįstai susieti kelias paslaugas.
3. Turi būti nustatyta apeliacijų tvarka, 
kuri netrukdytų pasinaudoti teise 
Bendrijos ar nacionalinėje teisėje 
nustatyta tvarka paduoti apeliaciją. 
Apeliacija neturi stabdomojo poveikio.“

Or. en

Pagrindimas

Jei nacionalinis reguliuotojas nustatytų, kad dujų rinkoje dominuoja vienas ar keli sistemos 
naudotojai, jis turėtų turėti teisę įpareigoti imtis priemonių, užtikrinančių, kad rinka būtų 
palanki galutiniams vartotojams ir kartu taptų konkurencingesnė. Kartu turėtų būti numatyta 
apeliacijų tvarka.
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Pakeitimas 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Įterpiamas šis straipsnis:

„24fb straipsnis

Konkurencijos dujų rinkoje skatinimas 

1. Siekdama skatinti veiksmingą 
konkurenciją dujų rinkoje, užkirsti kelią 
bet kokiam piktnaudžiavimui 
dominuojančia padėtimi ir apsaugoti 
naudotojų interesus, nacionalinė 
reguliavimo institucija atlieka didmeninių 
vartotojų, galutinių vartotojų ir 
papildomų paslaugų rinkos tyrimus, kad 
nustatytų tikrąjį konkurencijos 
atitinkamoje rinkoje lygį.
2. Jei kurioje nors nurodytoje rinkoje 
konkurencija neveiksminga ir todėl 
nepasiekia 1 straipsnyje išdėstytų tikslų, 
nacionalinės reguliavimo institucijos tiria, 
ar kuris nors sistemos naudotojas 
nesinaudoja dominuojančiai padėčiai 
lygiaverte padėtimi, kitaip sakant, 
padėtimi, kai jis yra pakankamai 
ekonomiškai stiprus, kad galėtų veiklą 
vykdyti iš esmės nepaisydamas savo 
konkurentų, klientų ir galiausiai 
vartotojų. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos atliktų tyrimų išvadas skelbia 
savo oficialiose interneto svetinėse.
3. Nustatydamos, kurie sistemos 
naudotojai turi didelę galią rinkoje, 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
nepažeisdamos Bendrijos teisės, 
atsižvelgia į šiuos aspektus:
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a) ar sistemos naudotojo operatorius 
veiklą vykdo konkrečios rinkos ir artimai 
susijusių rinkų geografinėje zonoje ir dėl 
šių rinkų tarpusavio ryšio vienoje rinkoje 
to operatoriaus turima galia stiprina jo 
galią kitoje rinkoje;
b) sistemos naudotojo dydį ir jo rinkos 
dalį;
c) sistemos naudotojo ir jo valdomų 
įmonių bei sistemos naudotoją valdančios 
įmonės veiklos mastą, vertikalią 
integraciją ir išskirtines rinkų, kurioje jis 
vykdo veiklą, savybes – ryšį su kitomis 
rinkomis, produktų įvairovę, prekių ir 
paslaugų, parduodamų kaip komplektas, 
mastą;
d) ar yra kliūčių patekti į rinką ir kliūčių 
rinkos augimui ir plėtimuisi;
e) ar atsveriamoji perkamoji galia per 
maža arba jos visai nėra;
f) potencialios konkurencijos trūkumą; 

g) masto ekonomiką ir veiklą.

4. Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams 
nuo Direktyvos …/…/EB [iš dalies 
keičiančios Direktyvą 2003/55/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių] įsigaliojimo ir po to kas 3 metus 
skaičiuojant nuo ankstesnio tyrimo 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka atitinkamos rinkos tyrimą. Jei nuo 
praėjusio rinkos tyrimo atitinkamoje 
rinkoje labai pasikeitė konkurencijos 
sąlygos ir jei 2 dalyje minėtos išvados 
paskelbiamos daugiau kaip metus 
anksčiau, bet kuris sistemos operatorius 
gali kreiptis su prašymu rinkos tyrimą 
atlikti anksčiau. Atsisakymas atlikti 
papildomą rinkos tyrimą tinkamai 
pagrindžiamas.“

Or. en
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(Po Direktyvos 2003/55/EB 24fa straipsniu įterpiamas naujas 24fb straipsnis)

Pagrindimas

ES dujų sektoriuje gali labai lengvai kilti konkurencijos problemų, nes joje vyrauja didelė 
koncentracija, vertikali integracija ir kompleksiniai pasiūlymai. Be to, dėl sektoriaus 
struktūrinių savybių – natūralios monopolijos ir tai, kad investicijos šias savybes gali pakeisti 
tik per 10 metų – būtina užtikrinti, kad reguliuotojai galėtų prireikus greitai įsikišti.  
Reguliuotojai turėtų galėti analizuoti rinką ir nustatyti, ar sistemos naudotojas turi 
dominuojančią padėtį.

Pakeitimas 525
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Įterpiamas šis straipsnis:
„24fb straipsnis

1. Siekdama skatinti veiksmingą 
konkurenciją dujų rinkoje, užkirsti kelią 
bet kokiam piktnaudžiavimui 
dominuojančia padėtimi ir apsaugoti 
naudotojų interesus, nacionalinė 
reguliavimo institucija atlieka didmeninių 
vartotojų, galutinių vartotojų ir 
papildomų paslaugų rinkos tyrimus, kad 
nustatytų tikrąjį konkurencijos 
atitinkamoje rinkoje lygį.
2. Jei kurioje nors nurodytoje rinkoje 
konkurencija neveiksminga ir todėl 
nepasiekia 1 straipsnyje išdėstytų tikslų, 
nacionalinės reguliavimo institucijos tiria, 
ar kuris nors sistemos naudotojas 
nesinaudoja dominuojančiai padėčiai 
lygiaverte padėtimi, kitaip sakant, 
padėtimi, kai jis yra pakankamai 
ekonomiškai stiprus, kad galėtų veiklą 
vykdyti iš esmės nepaisydamas savo 
konkurentų, klientų ir galiausiai 
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vartotojų. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos atliktų tyrimų išvadas skelbia 
savo oficialiose interneto svetinėse.
3. Nustatydamos, kurie sistemos 
naudotojai turi didelę galią rinkoje, 
nacionalinės reguliavimo institucijos, 
nepažeisdamos Bendrijos teisės, 
atsižvelgia į šiuos aspektus:
a) ar sistemos naudotojo operatorius 
veiklą vykdo konkrečios rinkos ir artimai 
susijusių rinkų geografinėje zonoje ir dėl 
šių rinkų tarpusavio ryšio vienoje rinkoje 
to operatoriaus turima galia stiprina jo 
galią kitoje rinkoje;
b) sistemos naudotojo dydį ir jo rinkos 
dalį;
c) sistemos naudotojo ir jo valdomų 
įmonių bei sistemos naudotoją valdančios 
įmonės veiklos mastą, vertikalią 
integraciją ir išskirtines rinkų, kurioje jis 
vykdo veiklą, savybes – ryšį su kitomis 
rinkomis, produktų įvairovę, prekių ir 
paslaugų, parduodamų kaip komplektas, 
mastą;
d) ar yra kliūčių patekti į rinką ir kliūčių 
rinkos augimui ir plėtimuisi;
e) ar atsveriamoji perkamoji galia per 
maža arba jos visai nėra;
f) potencialios konkurencijos trūkumą; 
g) masto ekonomiką ir veiklą.
4. Ne vėliau kaip praėjus 2 metams nuo 
Direktyvos …/…/EB [iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių] 
įsigaliojimo ir po to kas 3 metus 
skaičiuojant nuo ankstesnio tyrimo 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
atlieka atitinkamos rinkos tyrimą. Jei nuo 
praėjusio rinkos tyrimo atitinkamoje 
rinkoje labai pasikeitė konkurencijos 
sąlygos ir jei 2 dalyje minėtos išvados 
paskelbiamos daugiau kaip metus 
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anksčiau, bet kuris sistemos operatorius 
gali kreiptis su prašymu rinkos tyrimą 
atlikti anksčiau. Atsisakymas atlikti 
papildomą rinkos tyrimą tinkamai 
pagrindžiamas.“

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos dujų sektoriuje gali labai lengvai kilti konkurencijos problemų, nes joje 
vyrauja didelė koncentracija, vertikali integracija ir kompleksiniai pasiūlymai. Be to, dėl 
sektoriaus struktūrinių savybių – natūralios monopolijos ir tai, kad investicijos šias savybes 
gali pakeisti tik per 10 metų – būtina užtikrinti, kad reguliuotojai galėtų prireikus greitai 
įsikišti.  Kaip ir telekomunikacijų sektoriuje, reguliuotojai turėtų galėti analizuoti rinką ir 
nustatyti, ar sistemos naudotojas turi dominuojančią padėtį.

Pakeitimas 526
Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) 28 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
"1. Valstybės narės, kurios nėra 
tiesiogiai prijungtos prie bet kurios kitos 
valstybės narės jungtinės sistemos ir turi 
tik vieną pagrindinį išorinį tiekėją, gali 
taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą šios 
direktyvos 4, 7, 9, 23 ir (arba) 24 
straipsnių nuostatoms. Tiekimo įmonė, 
kuriai priklauso daugiau kaip 75 % 
rinkos, laikoma pagrindine tiekėja. Ši 
leidžianti nukrypti nuostata 
automatiškai netenka galios tada, kai 
nustoja galioti bent viena šių sąlygų. 
Apie bet kurią tokią leidžiančią nukrypti 
nuostatą pranešama Komisijai.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurios nėra tiesiogiai prijungtos prie bet kurios kitos valstybės narės 
jungtinės sistemos ir turi tik vieną pagrindinį išorinį tiekėją, turėtų būti leidžiama nukrypti 
nuo atskyrimo reikalavimų.

Pakeitimas 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
28 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) 28 straipsnyje įterpiama šis dalis:
"1a. Būdamos izoliuotame regione, kuris 
neturi tiesioginės jungties su kitos 
valstybės narės jungtine sistema, ir 
turėdamos tik vieną pagrindinį išorės 
tiekėją, kuriam iki 2004 m. gegužės 1 d. 
sudarytos sutartys ir priimti 
įsipareigojimai suteikia išimtines 
monopolio teises, ir šiuo metu 
neturėdamos jokios fizinės galimybės 
apsirūpinti energija iš kokio nors kito 
tiekėjo, Estija, Latvija ir Lietuva gali 
nukrypti nuo 7, 7a, 7b, 7c, 7d ir 9 
straipsnių. Daugiau nei 75 proc. rinkos 
šiame regione turinti tiekimo įmonė 
laikoma pagrindiniu tiekėju. Ši leidžianti 
nukrypti nuostata savaime netenka galios 
dieną, kai nustoja galioti minėtos iki 
2004 m. gegužės 1 d. sudarytos sutartys ir 
prisiimti įsipareigojimai, tačiau ne vėliau 
kaip po 10 metų nuo Direktyvos …/…/EB 
[iš dalies keičiančios Direktyvą 
2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių] priėmimo. Apie 
bet kurią tokią leidžiančią nukrypti 
nuostatą pranešama Komisijai.“

Or. en
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Pagrindimas

Baltijos regiono dujų rinka izoliuota ir teturi 1 išorės tiekėją ir jokios jungties su kitomis 
valstybėmis narėmis. Šiuo metu galioja ilgalaikės sutartys, šiam išorės tiekėjui suteikiančios 
išimtines dujų paskirstymo teises. Jei atskyrimo reikalavimus tektų įgyvendinti tuoj pat, 
reikėtų nutraukti galiojančias, saistančias  sutartis, o tai šioms šalims turėtų teisinių ir 
finansinių padarinių. Siekiant išvengti tokios situacijos, Baltijos valstybėms turėtų būti 
suteikta galimybė tam tikrą laiką nukrypti nuo šių reikalavimų. 

Pakeitimas 528
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16a punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
31 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) 31 straipsnio 3 dalies pirmos 
pastraipos įžanginė dalis keičiama taip:
„3. Ne vėliau kaip praėjus penkeriems 
metams nuo Direktyvos …/…/EB [iš 
dalies keičiančios Direktyvą 2003/55/EB 
dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių] įsigaliojimo Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią 
ataskaitą apie pažangą, kuriant dujų 
vidaus rinką. Atskaitoje nagrinėjamos 
šios temos:“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šiuo metu statoma daug SGD įrenginių, akivaizdu, kad randasi konkurencija. 
Galimybė prieigą suteikti derybų būdu visų pirma turėtų būti suteikiama veiklą atskyrusioms 
įmonėms, nes akivaizdu, kad tokiu atveju nėra interesų konflikto. Todėl iš principo 
reguliavimas turėtų būti švelnesnis. 
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Pakeitimas 529
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
A priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) A priedo a punktas iš dalies 
keičiamas taip:
„a) turėtų teisę sudaryti su savo dujų 
paslaugų tiekėju ir, atitinkamais atvejais, 
su savo paskirstymo sistemos operatoriais 
sutartį , kurioje, jei tai aktualu tai 
sutarčiai, nurodoma:
- įmonės pavadinimas ir adresas,
- teikiamos paslaugos, siūlomi 
komercinės ir techninės kokybės lygiai 
bei laikas, per kurį paslauga pradedama 
teikti.
[…]'

Or. de

(Direktyvos 2003/55/EB A priedo a punkto formuluotės dalinis pakeitimas)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tiksliau apibrėžti įvairias sąlygas, kurios, kaip rodo patirtis, 
pernelyg miglotos. Antroji įtrauka: rinkoje, kurioje veikia konkurencija, tiekimo kokybė ir 
pagrindinė teisė. Tačiau vien tik žodžio „kokybė“ nepakanka, kad matytųsi, jog čia omenyje 
turimi komerciniai ir techniniai standartai. „Pirmasis prijungimas“ iš tikrųjų nėra labai 
svarbus – jis reiškia laiką, kai naujas objektas pirmą kartą įjungiamas į tinklą.

Pakeitimas 530
Mia De Vits

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
A priedo a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) A priedo a punktas keičiamas taip:

„a) turėtų teisę sudaryti su savo dujų 
paslaugų tiekėju sutartį, kurioje 
nurodoma:
- tiekėjo tapatybė ir adresas,

- teikiamos paslaugos, siūlomi paslaugų 
kokybės lygiai bei pirmojo prijungimo 
laikas,
- siūlomų priežiūros paslaugų rūšis (jei 
jos siūlomos),
- būdai, kuriais galima gauti naujausią 
informaciją apie taikomus tarifus ir 
mokesčius už priežiūros paslaugas,
- sutarties galiojimo laikotarpis, 
paslaugų bei sutarties pratęsimo ir 
nutraukimo sąlygos; ar suteikiama teisė 
atsisakyti paslaugų be jokio mokesčio,
- visų kompensacijų ir pinigų grąžinimo 
tvarkos, kurios taikomos jei 
neišlaikomas pagal sutartį teikiamos 
paslaugos kokybės lygis, taip pat jei 
sąskaitos apmokėjimui pateikiamos 
neteisingos arba pateikiamos pavėluotai, 
[…]
- metodas, kuriuo pradedama ginčų 
sprendimo procedūra, vadovaujantis f 
punkto nuostatomis, ir
- informacija apie vartotojų teises, aiškiai 
pateikiama pateikiant sąskaitas 
apmokėjimui ir elektros energijos įmonių 
interneto svetainėse.“

Or. en

Pagrindimas

Konkurencingoje rinkoje paslaugos kokybė ir skaidrumas yra esminės teisės.
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Pakeitimas 531
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16b punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
A priedo a punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) A priedo a punkto antra įtrauka 
keičiama taip:
„- teikiamos paslaugos, siūlomi paslaugų 
komercinės ir techninės kokybės lygiai 
bei paslaugos suteikimo laikas,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad „paslaugų kokybės lygiai“ yra susiję su komerciniais ir 
techniniais standartais. „Pirmojo prijungimo laikas“ – pernelyg siaura sąvoka, kuri turėtų 
būti išplėsta, kad apimtų visus prijungimo atvejus.

Pakeitimas 532
Mia De Vits

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16c punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
A priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16c) A priedo b punktas keičiamas taip:
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„b) būtų tinkamai informuojami apie 
bet kuriuos ketinimus pakeisti sutarties 
sąlygas, o informuojant apie šiuos 
ketinimus, jiems būtų pranešama apie jų 
teisę nutraukti sutartį. Paslaugų tiekėjai 
tiesiogiai informuoja savo vartotojus 
apie visus kainų padidėjimus; ši 
informacija pranešama skaidriai ir 
suprantamai bei pakankamai anksti, ne 
vėliau kaip prieš vieną įprastą sąskaitų 
pateikimo laikotarpį iki įsigaliojant 
kainų padidėjimui.  Valstybės narės 
užtikrina, kad vartotojai galėtų laisvai 
nutraukti sutartis, jei naujosios sąlygos, 
apie kurias jiems pranešė dujų paslaugų 
tiekėjas, jiems nepriimtinos;“

Or. en

(Tokia pati formuluotė kaip Direktyvos 2003/55/EB A priedo b punkte, tik įterpiami žodžiai 
„skaidriai ir suprantamai“)

Pagrindimas

Konkurencingoje rinkoje skaidrumas būtinas.

Pakeitimas 533
Mia De Vits

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16d punktas (naujas)
Direktyva 2003/55/EB
A priedo c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16d) A priedo c punktas keičiamas taip:
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„c) gautų skaidrią, nepriklausomą
informaciją apie galiojančias kainas ir 
tarifus bei apie standartines sąlygas, 
kuriomis suteikiama teisė naudotis dujų 
paslaugomis ir pasinaudojimą šiomis 
paslaugomis nacionaliniu ir Bendrijos 
lygmeniu;“

Or. en

(Tokia pati formuluotė kaip Direktyvos 2003/55/EB A priedo c punkte, tik įterpiami žodžiai 
„nacionaliniu ir Bendrijos lygmeniu“)

Pagrindimas

Ši informacija pagerins konkurenciją.

Pakeitimas 534
Mia De Vits

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16e dalis (nauja)
Direktyva 2003/55/EB
A priedo d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16e) A priedo d punktas keičiamas taip:
„d) galėtų pasirinkti atsiskaitymo būdą, 
kuris nediskriminuotų pažeidžiamų 
vartotojų. […] Bendrosios nuostatos ir 
sąlygos turi būti sąžiningos ir skaidrios. 
Sąlygos išdėstomos aiškia ir suprantama 
kalba. Vartotojai turi būti apsaugoti nuo 
nesąžiningų ar klaidinančių pardavimo 
metodų, taip pat nuo įmonės sudaromų 
nesutartinių kliūčių;“

Or. en

(Tokia pati formuluotė kaip Direktyvos 2003/54/EB A priedo d punkte, tik įterpiami žodžiai 
„kuris nediskriminuotų pažeidžiamų vartotojų“ ir „taip pat nuo įmonės sudaromų 

nesutartinių kliūčių“)
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Pagrindimas

Pažeidžiami vartotojai turėtų būti labiausiai ginami.

Pakeitimas 535
Mia De Vits

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16f dalis (nauja)
Direktyva 2003/55/EB
A priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16f) A priedo f punktas keičiamas taip:
„f) turėtų naudos iš skaidrios, 
nesudėtingos ir nebrangios jų skundų 
nagrinėjimo tvarkos. Taikant šią tvarką, 
ginčai turi būti sprendžiami sąžiningai ir 
operatyviai per tris mėnesius, pagrįstais 
atvejais turi būti taikoma pinigų 
grąžinimo ir (arba) kompensacijų 
sistema. Kai įmanoma, ši tvarka 
nustatoma atsižvelgiant į Komisijos 
rekomendacijoje 98/257/EB pateiktus 
principus;“

Or. en

(Tokia pati formuluotė kaip Direktyvos 2003/54/EB A priedo f punkte, tik įterpiami žodžiai 
„per tris mėnesius“)

Pagrindimas

Vartotojams turėtų atstovauti nuo nacionalinio reguliuotojo, vyriausybės ir elektros energijos 
tiekėjų nepriklausoma institucija.
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Pakeitimas 536
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) turėtų galimybę naudotis savo 
suvartojimo duomenimis ir aiškiu 
susitarimu bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis privalo 
įmonei pateikti šiuos duomenis. Valstybės 
narės nustato duomenų formą ir tvarką, 
pagal kurią tiekėjai ir vartotojai gali 
naudotis šiais duomenimis. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

(h) galėtų lengvai pasirinkti kitą tiekėją. 
Kai keičiant tiekėją būtina turėti 
informaciją apie tiekimą, skaitiklio 
duomenis arba eilinius duomenis apie 
suvartojimą, valstybės narės užtikrina, 
kad jie nemokamai būtų pateikiami 
visoms juos gauti teisę turinčioms 
įmonėms. Už duomenų tvarkymą atsakinga 
šalis privalo įmonei pateikti šiuos 
duomenis. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų naudojama suderinta duomenų 
forma ir tvarka, pagal kurią tiekėjai ir 
vartotojai gali naudotis šiais duomenimis. 
Už šią konkrečią paslaugą specialaus 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad naujam tiekėjui būtų tiesiogiai pateikiami visi tiekėjo 
keitimui reikalingi duomenys. Tiekėjai nebūtinai turi turėti licenciją; nors skaitiklio duomenų 
paprastai reikia naujajam tiekėjui, dėl tiekėjo keitimo sistemos specifikos gali būti reikalinga 
šiuos duomenis perduoti įgaliotoms nepriklausomoms skaitiklių įmonėms, o ne tiekėjui.  
Konkurencingoje rinkoje visas papildomas išlaidas galiausiai dengs vartotojai apmokėdami 
jiems pateikiamas sąskaitas.

Pakeitimas 537
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) turėtų galimybę naudotis savo 
suvartojimo duomenimis ir aiškiu 
susitarimu bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis privalo 
įmonei pateikti šiuos duomenis. Valstybės 
narės nustato duomenų formą ir tvarką, 
pagal kurią tiekėjai ir vartotojai gali 
naudotis šiais duomenimis. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

(h) galėtų lengvai pasirinkti kitą tiekėją. 
Kai keičiant tiekėją būtina turėti 
informaciją apie tiekėją, skaitiklio 
duomenis arba eilinius duomenis apie 
suvartojimą, valstybės narės užtikrina, 
kad jie nemokamai būtų pateikiami 
visoms juos gauti teisę turinčioms 
įmonėms. Už duomenų tvarkymą atsakinga 
šalis privalo įmonei pateikti šiuos 
duomenis. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų naudojama suderinta duomenų 
forma ir tvarka, pagal kurią tiekėjai ir 
prireikus vartotojai gali naudotis šiais 
duomenimis. Už šią konkrečią paslaugą 
specialaus papildomo mokesčio 
vartotojams nustatyti neleidžiama;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad visi tiekėjo keitimui reikalingi duomenys būtų tiesiogiai 
pateikiami naujam tiekėjui, o ne vartotojui.  Konkurencingoje rinkoje visas papildomas 
išlaidas galiausiai dengs vartotojai apmokėdami jiems pateikiamas sąskaitas. Redakcinio 
pobūdžio pakeitimas, patikslinantis ketinimą.

Pakeitimas 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) turėtų galimybę naudotis savo 
suvartojimo duomenimis ir aiškiu 
susitarimu bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis privalo 

(h) turėtų galimybę naudotis savo faktinio 
suvartojimo duomenimis ir aiškiu 
susitarimu bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis, 
įskaitant duomenis apie konkrečioje 
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įmonei pateikti šiuos duomenis. Valstybės 
narės nustato duomenų formą ir tvarką, 
pagal kurią tiekėjai ir vartotojai gali 
naudotis šiais duomenimis. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

teritorijoje esamus kitus energijos tiekimo 
šaltinius ir apie visus nacionalinius ir 
Bendrijos mechanizmus, skatinančius 
energijos vartojimo efektyvumą. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis privalo 
įmonei pateikti šiuos duomenis. Valstybės 
narės nustato duomenų formą ir tvarką, 
pagal kurią tiekėjai ir vartotojai, 
neverčiami nepagrįstai ilgai laukti, gali 
naudotis šiais duomenimis. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

Or. en

Pagrindimas

Tai padidintų ekologinį sąmoningumą ir leistų vartotojams daryti teigiamą įtaką rinkai.

Pakeitimas 539
Mia De Vits

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) turėtų galimybę naudotis savo 
suvartojimo duomenimis ir aiškiu 
susitarimu bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis privalo 
įmonei pateikti šiuos duomenis. Valstybės 
narės nustato duomenų formą ir tvarką, 
pagal kurią tiekėjai ir vartotojai gali 
naudotis šiais duomenimis. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

 (h) turėtų galimybę naudotis savo 
suvartojimo duomenimis ir aiškiu 
susitarimu bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis, 
įskaitant duomenis apie konkrečioje 
teritorijoje esamus kitus energijos tiekimo 
šaltinius ir apie visus nacionalinius ir 
Bendrijos mechanizmus, skatinančius 
energijos vartojimo efektyvumą. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis privalo 
įmonei pateikti šiuos duomenis. Valstybės 
narės nustato duomenų formą ir tvarką, 
pagal kurią tiekėjai ir vartotojai gali 
naudotis šiais duomenimis. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
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neleidžiama;

Or. en

Pagrindimas

Tai padidintų ekologinį sąmoningumą ir leistų vartotojams daryti teigiamą įtaką rinkai.

Pakeitimas 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) turėtų galimybę naudotis savo 
suvartojimo duomenimis ir aiškiu 
susitarimu bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai tiekimo licenciją turinčiai įmonei 
naudotis savo skaitiklių duomenimis. Už 
duomenų tvarkymą atsakinga šalis privalo 
įmonei pateikti šiuos duomenis. Valstybės 
narės nustato duomenų formą ir tvarką, 
pagal kurią tiekėjai ir vartotojai gali 
naudotis šiais duomenimis. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

(h) turėtų galimybę naudotis savo 
suvartojimo duomenimis ir aiškiu 
susitarimu bei nemokamai galėtų leisti bet 
kokiai įgaliotai tiekimo įmonei naudotis 
savo skaitiklių duomenimis. Už duomenų 
tvarkymą atsakinga šalis privalo įmonei 
pateikti šiuos duomenis. Valstybės narės 
nustato duomenų formą ir tvarką, pagal 
kurią tiekėjai ir vartotojai gali naudotis 
šiais duomenimis. Už šią paslaugą 
papildomo mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios šalyse, pvz., Austrijoje, tiekėjai veiklą gali vykdyti ir be licencijos.
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Pakeitimas 541
Mia De Vits

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie faktinį dujų suvartojimą 
ir kainas. Už šią paslaugą papildomo 
mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

(i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie faktinį dujų suvartojimą 
ir kainas, taip pat apie konkrečioje 
teritorijoje esamus kitus energijos tiekimo 
šaltinius ir apie visus nacionalinius ir 
Bendrijos mechanizmus, skatinančius 
energijos vartojimo efektyvumą. Už šią 
paslaugą papildomo mokesčio vartotojams 
nustatyti neleidžiama. Siekiant užtikrinti 
šios informacijos teikimą, iki 2015 m. 
visuose namų ūkiuose įrengiami 
intelektualieji skaitikliai;

Or. en

Pagrindimas

Tai padidintų ekologinį sąmoningumą ir leistų vartotojams daryti teigiamą įtaką rinkai. 
Intelektualieji skaitikliai tiekėjui parodo, kiek energijos faktiškai suvartota, o vartotoją 
informuoja, už kokią sumą jis suvartoto energijos. Jie leistų vartotojams mažinti vartojimą 
piko valandomis ir išlaidas energijai. Jei vartotojai gerai suvoktų aplinkos apsaugos 
priemones, būtų galima padidinti efektyvumą – o tai ir yra jų tikslas.

Pakeitimas 542
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai 
informuojami apie faktinį dujų suvartojimą 

(i) reguliariai būtų tinkamai informuojami 
apie faktinį dujų suvartojimą pagal 
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ir kainas. Už šią paslaugą papildomo 
mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

faktinius skaitiklio duomenis arba 
apskaičiavimus, jei skaitiklio duomenų 
nėra. Už šią paslaugą papildomo mokesčio 
vartotojams nustatyti neleidžiama;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turėtų būti informuojami pakankamai reguliariai, kad galėtų kontroliuoti, kiek jie 
suvartoja. Tai nebūtinai reiškia, kad jie turi būti informuojami kiekvieną mėnesį. Kita vertus, 
skaitikliai dažnai įrengti butuose, todėl nurašyti skaitiklio duomenis yra ypač sunku ir brangu. 
Patartina numatyti daugiau lankstumo ir tokiais atvejais leisti atlikti apytikslius skaičiavimus.

Pakeitimas 543
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai
informuojami apie faktinį dujų suvartojimą 
ir kainas. Už šią paslaugą papildomo 
mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

(i) būtų pakankamai dažnai informuojami 
apie jų faktinį dujų suvartojimą ir kainas, 
kad galėtų reguliuoti suvartojimą. Už šią 
konkrečią paslaugą specialaus papildomo 
mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas reikalavimas, kad vartotojai būtų informuojami kiekvieną mėnesį, yra pernelyg 
kategoriškas ir todėl gali būti neproporcingas atsižvelgiant į dideles skaitiklių duomenų 
nurašymo išlaidas. Be to, šis klausimas jau reglamentuojamas Energetinių paslaugų 
direktyvos 13 straipsnyje.  Todėl formuluotė turėtų būti kuo artimesnė Energetinių paslaugų 
direktyvos formuluotei, kad reikalavimai šioje srityje nebūtų dubliuojami / neprieštarautų 
vieni kitiems.
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Pakeitimas 544
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kiekvieną mėnesį būtų tinkamai
informuojami apie faktinį dujų suvartojimą 
ir kainas. Už šią paslaugą papildomo 
mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

(i) būtų pakankamai dažnai informuojami 
apie jų faktinį dujų suvartojimą ir kainas, 
kad galėtų reguliuoti suvartojimą. Už šią 
konkrečią paslaugą specialaus papildomo 
mokesčio vartotojams nustatyti 
neleidžiama;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas reikalavimas, kad vartotojai būtų informuojami kiekvieną mėnesį, yra pernelyg 
kategoriškas ir todėl gali būti neproporcingas atsižvelgiant į dideles skaitiklių duomenų 
nurašymo išlaidas. Be to, šis klausimas jau reglamentuojamas Energetinių paslaugų 
direktyvos 13 straipsnyje. Konkurencingoje rinkoje visas papildomas išlaidas galiausiai 
dengs vartotojai apmokėdami jiems pateikiamas sąskaitas. Redakcinio pobūdžio pakeitimas, 
patikslinantis ketinimą.

Pakeitimas 545
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) galėtų pakeisti tiekėją bet kuriuo metu, 
o ankstesnio tiekėjo sąskaitą apmokėtų ne 
vėliau kaip praėjus vienam mėnesiui nuo 
to laiko, kai ankstesnis tiekėjas paskutinį
kartą tiekė dujas.

(j) galėtų pakeisti tiekėją bet kuriuo metu, 
o perėjimas prie kito tiekėjo – nuo visos 
tam būtinos informacijos pateikimo ir 
vartotojo ir naujojo tiekėjo sutarties 
pasirašymo dienos iki faktinio perėjimo 
prie kito tiekėjo dienos – truktų ne ilgiau 
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kaip vieną mėnesį.

Or. en

Pagrindimas

Perėjimo prie kito tiekėjo procesas vartotojui neturi būti neproporcingai ilgas ir reikalauti iš 
jo kokių nors pastangų. Todėl svarbu nustatyti jam terminą. 

Šis procesas turėtų būti paprastas ir greitas ir be jokios rizikos nei tiekėjui, nei vartotojui. 
Nustatant jam terminą atsižvelgiama į techninius reikalavimus, tačiau jis negali būti kliūtis, 
atgrasanti vartotojus keisti tiekėjus ir neleidžianti naujiems tiekėjams įsitvirtinti rinkoje.

Pakeitimas 546
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) galėtų pakeisti tiekėją bet kuriuo metu, 
o ankstesnio tiekėjo sąskaitą apmokėtų ne 
vėliau kaip praėjus vienam mėnesiui nuo to 
laiko, kai ankstesnis tiekėjas paskutinį 
kartą tiekė dujas.

(j) galėtų pakeisti tiekėją bet kuriuo metu, 
o perėjimas prie kito tiekėjo – nuo visos 
tam būtinos informacijos pateikimo ir 
vartotojo ir naujojo tiekėjo sutarties 
įsigaliojimo dienos iki faktinio perėjimo 
prie kito tiekėjo dienos – truktų ne ilgiau 
kaip vieną mėnesį. Ankstesnio tiekėjo 
sąskaitą vartotojas apmoka ne vėliau kaip 
praėjus vienam mėnesiui nuo to laiko, kai 
ankstesnis tiekėjas paskutinį kartą tiekė 
dujas.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš svarbiausių konkurencingos ir veiksmingos energetikos rinkos rodiklių yra tai, kaip 
lengvai vartotojai gali keisti tiekėją. Būtent todėl svarbu perėjimo prie kito tiekėjo procesui 
nustatyti konkretų terminą.
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Pakeitimas 547
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) galėtų pakeisti tiekėją bet kuriuo metu, 
o ankstesnio tiekėjo sąskaitą apmokėtų ne 
vėliau kaip praėjus vienam mėnesiui nuo 
to laiko, kai ankstesnis tiekėjas paskutinį 
kartą tiekė dujas.

(j) galėtų pakeisti tiekėją bet kuriuo metu, 
o ankstesnio tiekėjo sąskaitą pateiktų ne 
vėliau kaip praėjus dviem mėnesiams nuo 
to laiko, kai ankstesnis tiekėjas paskutinį 
kartą tiekė dujas.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas turėtų būti sušvelnintas pripažįstant senojo tiekėjo priklausomybę užrašant 
paskutinius skaitiklio duomenis nuo paskirstymo įmonės / naujojo tiekėjo ir pramonės 
procesų. 

Pakeitimas 548
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo ja punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ja) ankstesnio tiekėjo sąskaitą vartotojas 
apmoka ne vėliau kaip praėjus vienam 
mėnesiui nuo to laiko, kai ankstesnis 
tiekėjas paskutinį kartą tiekė dujas.“

Or. en

Pagrindimas

Perėjimo prie kito tiekėjo procesas vartotojui neturi būti neproporcingai ilgas ir reikalauti iš 
jo kokių nors pastangų. Todėl svarbu nustatyti jam terminą. 
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Šis procesas turėtų būti paprastas ir greitas ir be jokios rizikos nei tiekėjui, nei vartotojui. 
Nustatant jam terminą atsižvelgiama į techninius reikalavimus, tačiau jis negali būti kliūtis, 
atgrasanti vartotojus keisti tiekėjus ir neleidžianti naujiems tiekėjams įsitvirtinti rinkoje.

Pakeitimas 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo ja punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ja) Komisijos pasiūlyta Europos 
energijos vartotojų teisių chartija 
remiamasi kaip pagrindu vartotojų teisių 
gynimo gairėms rengti, kurias Agentūra 
teikia Komisijai.“

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB A priede įterpiamas naujas ja punktas)

Pagrindimas

Europos energijos vartotojų teisių chartijoje atsižvelgiama į atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų ir socialinių partnerių požiūrį į vartotojų teises, todėl ji turėtų pripažinta šioje 
direktyvoje.

Pakeitimas 550
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo ja punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ja) Komisijos pasiūlyta Europos 
energijos vartotojų teisių chartija 
remiamasi kaip pagrindu vartotojų teisių 
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gynimo gairėms rengti, kurias Agentūra 
teikia Komisijai.“

Or. en

Pagrindimas

Europos energijos vartotojų teisių chartijoje atsižvelgiama į atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų ir socialinių partnerių požiūrį į vartotojų teises, todėl ji turėtų pripažinta šioje 
direktyvoje.

Pakeitimas 551
Mia De Vits

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo ja punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(ja) Komisijos pasiūlyta Europos 
energijos vartotojų teisių chartija 
remiamasi kaip pagrindu vartotojų teisių 
gynimo gairėms rengti, kurias Agentūra 
teikia Komisijai.“

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB A priede įterpiamas naujas ja punktas)

Pagrindimas

Europos energijos vartotojų teisių chartijoje atsižvelgiama į atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų ir socialinių partnerių požiūrį į vartotojų teises, todėl ji turėtų pripažinta šioje 
direktyvoje.
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Pakeitimas 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo jb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(jb) Kiekvienoje valstybėje narėje 
įstatymu įkuriama nepriklausoma 
institucija, atstovaujanti vartotojams 
energetikos srityje. Ši institucija 
atstovauja vartotojams oficialiose 
konsultacijose su atitinkamomis 
tarnybomis, susijusiose su energetikos 
vidaus rinka. Ši institucija užtikrina, kad 
galutinių vartotojų teisės būtų tinkamai 
ginamos pagal šios direktyvos nuostatas, 
ir yra visų pirma atsakinga už 
nepriklausomų konsultacijų ir patikimos 
informacijos teikimą vartotojams.“

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB A priede įterpiamas naujas jb punktas)

Pagrindimas

Nors vartotojų teises ginti yra įgaliojami nacionaliniai reguliuotojai, vartotojams taip pat 
būtina suteikti galimybę būti oficialiai atstovaujamiems. Nacionaliniai reguliuotojai ir 
vartotojams atstovaujanti institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir nuosekliai 
sprendžia abiem organizacijoms aktualius klausimus. 

Pakeitimas 553
Mia De Vits

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo jb punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(jb) Kiekvienoje valstybėje narėje 
įstatymu įkuriama nepriklausoma 
institucija, atstovaujanti vartotojams 
energetikos srityje. Ši institucija 
atstovauja vartotojams oficialiose 
konsultacijose su atitinkamomis 
tarnybomis, susijusiose su energetikos 
vidaus rinka. Ši institucija užtikrina, kad 
galutinių vartotojų teisės būtų tinkamai 
ginamos pagal šios direktyvos nuostatas, 
ir yra visų pirma atsakinga už 
nepriklausomų konsultacijų ir patikimos 
informacijos teikimą vartotojams.“

Or. en

(Direktyvos 2003/55/EB A priede įterpiamas naujas punktas)

Pagrindimas

Nors vartotojų teises ginti yra įgaliojami nacionaliniai reguliuotojai, vartotojams taip pat 
būtina suteikti galimybę būti oficialiai atstovaujamiems. Nacionaliniai reguliuotojai ir 
vartotojams atstovaujanti institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir nuosekliai 
sprendžia abiem organizacijoms aktualius klausimus. 

Pakeitimas 554
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/55/EB
A priedo jb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(jb) Kiekvienoje valstybėje narėje 
įstatymu įkuriama nepriklausoma 
institucija, atstovaujanti vartotojams 
energetikos srityje. Ši institucija 
atstovauja vartotojams oficialiose 
konsultacijose su atitinkamomis 
tarnybomis, susijusiose su energetikos 
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vidaus rinka. Ši institucija užtikrina, kad 
galutinių vartotojų teisės būtų tinkamai 
ginamos pagal šios direktyvos nuostatas, 
ir yra visų pirma atsakinga už 
nepriklausomų konsultacijų ir patikimos 
informacijos teikimą vartotojams.“

Or. en

Pagrindimas

Nors vartotojų teises ginti yra įgaliojami nacionaliniai reguliuotojai, vartotojams taip pat 
būtina suteikti galimybę būti oficialiai atstovaujamiems. Nacionaliniai reguliuotojai ir 
vartotojams atstovaujanti institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir nuosekliai 
sprendžia abiem organizacijoms aktualius klausimus. 

Pakeitimas 555
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės paskelbia 
negaliojančiais visus įstatymus ir kitus 
teisės aktus bei administracines nuostatas, 
dėl kurių bet kuri gamtinių dujų įmonė, 
reguliavimo ar kitokia valdžios institucija 
negali atlikti savo pareigų ar vykdyti 
įgaliojimų ar įpareigojimų pagal šią 
direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos gali būti nepajėgios vykdyti savo teisėtų įgaliojimų ir pareigų dėl 
nacionalinės teisės aktų. Dėl nacionalinėje teisėje nustatytų dirbtinai sumažintų reguliuojamų 
tarifų nacionalinės reguliavimo institucijos gali nepajėgti užtikrinti, kad nebūtų jokio 
tarpusavio subsidijavimo; kai kuriose valstybėse narėse nacionalinė teisė gali drausti taikyti 
kai kurias priemones (pvz., dujų pajėgumus pardavinėti aukcionuose). Kad direktyva būtų 
įgyvendinta, reikia pašalinti ir kliūtis veiksmingai konkurencijai. 
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Pakeitimas 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija kiekvienais metais Europos 
Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą 
apie oficialų ir praktinį šios direktyvos 
įgyvendinimą kiekvienoje valstybėje 
narėje. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas direktyvos nuostatų įgyvendinimas praktikoje. 

Pakeitimas 557
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai valstybės valdoma įmonė tiesiogiai 
arba netiesiogiai įsigyja vertikalios 
integracijos įmonės dalių, Komisijai 
pranešama tokio sandorio kaina. 
Pranešime taip pat nurodoma tarptautinės 
audito bendrovės patvirtinta įsigyjamo 
turto vertė. Komisija šią informaciją 
naudoja tik valstybės pagalbos kontrolės 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti tikrai vienodas sąlygas valstybės valdomoms ir privačioms įmonėms.
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Praėjus šešeriems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo Komisija, 
surengusi viešas konsultacijas, 
remdamasi diskusijų su 
kompetentingomis institucijos rezultatais 
ir gavusi Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūros 
nuomonę, informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą, ar šią direktyvą 
reikėtų palikti nekeistą, ar keisti iš dalies. 
Ypač reikėtų įvertinti, ar pasiteisina 
Direktyvos 2003/55/EB 7a–7d, 9 ir 9b 
straipsniuose nurodyti dujų įmonių 
restruktūrizavimo variantai – ar jie 
veiksmingai padeda užtikrinti tinklo 
prieigą ir būtinas investicijas. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas direktyvos nuostatų įgyvendinimas praktikoje.


