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Pakeitimas 36
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Nuo pat įsteigimo ERGEG savo veikla 
skatino gamtinių elektros energijos ir dujų 
vidaus rinkos vystymąsi. Tačiau sektoriaus 
atstovai plačiai pripažįsta, o pati ERGEG 
siūlo, kad savanoriškas nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimas 
vyktų Bendrijos struktūroje, kuri turėtų 
aiškią kompetenciją ir tam tikrais 
konkrečiais atvejais teisę priimti 
savarankiškus reguliavimo sprendimus.

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. lt

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas37
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atsižvelgiant į centriniam subjektui 
reikalingus išteklius, nustatytus remiantis 
poveikio įvertinimu, padaryta išvada, kad 
nepriklausomas centrinis subjektas, 
palyginti su kitomis pasirinkimo 
galimybėmis, turi daug ilgalaikių 
privalumų. Todėl reikėtų įsteigti 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrą (toliau –
Agentūra).

(5) Atsižvelgiant į centriniam subjektui 
reikalingus išteklius, nustatytus remiantis 
poveikio įvertinimu, padaryta išvada, kad 
nepriklausomas centrinis subjektas, 
palyginti su kitomis pasirinkimo 
galimybėmis, turi daug ilgalaikių 
privalumų. Todėl reikėtų įsteigti 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo tinklą (toliau – Tinklas).
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(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. 
Patvirtinus šį pakeitimą, bus būtina 
atitinkamai pataisyti visą tekstą.)

Or. fr

Pakeitimas 38
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Agentūra turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų 
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu. Todėl svarbu užtikrinti 
Agentūros nepriklausomumą, labai gerą 
techninę ir reguliavimo kompetenciją, 
skaidrumą ir veiksmingumą.

(6) Tinklas turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų 
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Agentūra turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų 
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu. Todėl svarbu užtikrinti 
Agentūros nepriklausomumą, labai gerą 
techninę ir reguliavimo kompetenciją, 

(6) Agentūra, kaip nacionalinių 
reguliavimo institucijų delegacija, turėtų 
užtikrinti tinkamą reguliavimo institucijų 
funkcijų, vykdomų nacionaliniu lygmeniu 
pagal Direktyvą 2003/54/EB ir 
Direktyvą 2003/55/EB, koordinavimą, o 
prireikus, kad šios funkcijos būtų 
vykdomos Europos ir regioniniais 
lygmenimis. Todėl svarbu užtikrinti 
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skaidrumą ir veiksmingumą. Agentūros nepriklausomumą, labai gerą 
techninę ir reguliavimo kompetenciją, 
skaidrumą ir veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti nacionalinių reguliavimo institucijų delegacija, o ne Komisijos 
įgaliojimų perdavimo įstaiga. Be to, siekiant apsaugoti niekieno nereguliuojamą sritį, 
nacionalinėms rinkoms integravusis į regionines rinkas, Agentūrai bus suteikti įgaliojimai 
derinti atitinkamų nacionalinių institucijų darbą, šioms teikiant gaires, nustatant taisykles ir 
stebint regionines rinkas.

Pakeitimas 40
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Agentūra turėtų stebėti, kaip vyksta
elektros energijos ir dujų sektorių 
perdavimo linijų operatorių 
bendradarbiavimas ir kaip Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklas ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
vykdo savo funkcijas. Agentūros 
dalyvavimas yra būtinas siekiant 
užtikrinti, kad perdavimo sistemos 
operatoriai bendradarbiautų veiksmingai 
ir skaidriai, o jų bendradarbiavimas būtų 
naudingas vidaus rinkai.

(7) Tinklas turėtų organizuoti elektros 
energijos ir dujų sektorių perdavimo linijų 
operatorių bendradarbiavimą.

Or. fr
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Pakeitimas 41
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Tikslinga sukurti sistemą, pagal kurią 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
galėtų bendradarbiauti. Ši sistema padėtų 
vienodai taikyti teisės aktus Bendrijos 
elektros energijos ir dujų vidaus rinkoje. 
Atsižvelgiant į tai, kad įvairios situacijos 
gali susidaryti ne vienoje valstybėje 
narėje, Agentūrai turėtų būti suteiktas 
įgaliojimas priimti savarankiškus 
sprendimus. Šį įgaliojimą turėtų būti 
galima taikyti bent dvi valstybes nares 
jungiančios infrastruktūros reguliavimo 
tvarkai, naujų jungiamųjų linijų vidaus 
rinkos taisyklių išimtis ir daugiau nei 
vienoje valstybėje narėje esančioms 
naujoms dujų infrastruktūroms.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 42
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Tikslinga sukurti sistemą, pagal kurią 
nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
bendradarbiauti. Ši sistema padėtų vienodai 
taikyti teisės aktus Bendrijos elektros 
energijos ir dujų vidaus rinkoje. 
Atsižvelgiant į tai, kad įvairios situacijos 
gali susidaryti ne vienoje valstybėje narėje, 
Agentūrai turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti savarankiškus sprendimus. Šį 
įgaliojimą turėtų būti galima taikyti bent 
dvi valstybes nares jungiančios 

(8) Tikslinga sukurti sistemą, pagal kurią 
nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų 
bendradarbiauti. Ši sistema padėtų vienodai 
taikyti teisės aktus Bendrijos elektros 
energijos ir dujų vidaus rinkoje. 
Atsižvelgiant į tai, kad įvairios situacijos 
gali susidaryti ne vienoje valstybėje narėje, 
Agentūrai turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti savarankiškus sprendimus. Šį 
įgaliojimą turėtų būti galima taikyti bent 
dvi valstybes nares jungiančios 
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infrastruktūros reguliavimo tvarkai, naujų 
jungiamųjų linijų vidaus rinkos taisyklių 
išimtis ir daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje esančioms naujoms dujų 
infrastruktūroms.

infrastruktūros reguliavimo tvarkai ir naujų 
jungiamųjų linijų vidaus rinkos taisyklių 
išimtis.

Or. en

Pagrindimas

Visus reikalavimus dėl naujų dujų infrastruktūrų pirmiausia turi tvarkyti su tuo susijusių 
valstybių narių reguliavimo institucijos, siekiant palengvinti ir paskatinti pagrindinių naujų 
infrastruktūrų statybą, o po to tokie reikalavimai turi būti pateikti Komisijai tvirtinti, kuri dėl
savo konstitucinės Sutarčių sergėtojos misijos yra geriausia Europos interesų saugotoja.

Pakeitimas 43
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kadangi Agentūra prižiūri 
nacionalines reguliavimo institucijas, ji 
turėtų galėti patarti Komisijai rinkos 
reguliavimo klausimais. Taip pat turėtų 
būti reikalaujama, kad kai Agentūra 
nustato, jog perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimas neduoda reikiamų 
rezultatų arba kad nacionalinė 
reguliavimo institucija, kurios sprendimas 
pažeidė gaires, nenori atsižvelgti į 
Agentūros nuomonę, ji apie tai praneštų 
Komisijai.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kadangi Agentūra prižiūri nacionalines 
reguliavimo institucijas, ji turėtų galėti 
patarti Komisijai rinkos reguliavimo 
klausimais. Taip pat turėtų būti 
reikalaujama, kad kai Agentūra nustato, 
jog perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimas neduoda reikiamų 
rezultatų arba kad nacionalinė 
reguliavimo institucija, kurios sprendimas 
pažeidė gaires, nenori atsižvelgti į 
Agentūros nuomonę, ji apie tai praneštų 
Komisijai.

(9) Kadangi Agentūra prižiūri nacionalines 
reguliavimo institucijas, jai turėtų tekti su
rinkos reguliavimo klausimais susijęs 
vaidmuo.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turi būti pagrindinė veikimo rinkoje kodeksų rengėja ir taikytoja.

Pakeitimas 45
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Agentūra taip pat turėtų parengti 
neprivalomas gaires, kurios padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 46
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Agentūra taip pat turėtų parengti 
neprivalomas gaires, kurios padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

(10) Agentūra taip pat turėtų parengti 
neprivalomas nuomones, kurios padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi. Jei 
nacionalinė valdžios institucija nesutinka 
su Agentūros nuomone, su tuo susijusios
valstybės nacionalinė valdžia privalo 
viešai pateikti tinkamą paaiškinimą. Jei 
Agentūra mano, kad būtina, pateikusi 
tinkamą pagrindimą, ji gali parengti 
naują privalomą nuomonę.

Or. it

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti suteikti įgaliojimai teikti neprivalomas nuomones, kurios padėtų 
nacionalinės valdžios institucijoms ir rinkos dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

Pakeitimas 47
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Agentūros struktūra turėtų būti 
pritaikyta tam, kad būtų tenkinami 
konkretūs energetikos reguliavimo 
poreikiai. Pirmiausia būtina visapusiškai 
atsižvelgti į specifinį nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį ir jų 
nepriklausomumą.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 48
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Agentūros struktūra turėtų būti 
pritaikyta tam, kad būtų tenkinami 
konkretūs energetikos reguliavimo 
poreikiai. Pirmiausia būtina visapusiškai 
atsižvelgti į specifinį nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį ir jų 
nepriklausomumą.

(11) Agentūros struktūra turėtų būti 
pritaikyta tam, kad būtų tenkinami 
konkretūs energetikos reguliavimo 
poreikiai. Pirmiausia būtina visapusiškai 
atsižvelgti į specifinį nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį ir 
užtikrinti jų nepriklausomumą.

Or. lt

Pagrindimas

Reikia ne tik atsižvelgti į nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumą, bet ir 
užtikrinti jį kuriant ir vėliau taikant 3 energetikos paketo nuostatas.

Pakeitimas 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Agentūros administracinei valdybai 
reikėtų suteikti būtinus įgaliojimus 
sudaryti biudžetą, tikrinti jo vykdymą, 
rengti vidaus tvarkos taisykles, priimti 
finansines taisykles ir skirti direktorių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Administracinės valdybos vaidmenį ir kompetenciją reikia paaiškinti. Todėl tokia
konstatuojamoji dalis šiuo proceso metu yra per ankstyva ir ją reikia išbraukti.
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Pakeitimas 50
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Agentūros administracinei valdybai 
reikėtų suteikti būtinus įgaliojimus sudaryti 
biudžetą, tikrinti jo vykdymą, rengti vidaus 
tvarkos taisykles, priimti finansines 
taisykles ir skirti direktorių.

(12) Tinklo administracinei valdybai 
reikėtų suteikti būtinus įgaliojimus sudaryti 
biudžetą, tikrinti jo vykdymą, rengti vidaus 
tvarkos taisykles, priimti finansines 
taisykles ir skirti direktorių.

Or. fr

Pakeitimas 51
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Agentūrai reikėtų suteikti būtinus 
įgaliojimus veiksmingai ir, svarbiausia, 
nepriklausomai atlikti reguliavimo 
funkcijas. Reguliavimo institucijų 
nepriklausomumas – ne tik pagrindinis 
gero valdymo principas, bet ir esminė 
rinkos dalyvių pasitikėjimo užtikrinimo 
sąlyga. Todėl gerai išmanydama padėtį 
valstybėse, Reguliavimo valdyba turėtų 
likti nepriklausoma nuo rinkos dalyvių 
interesų ir neturėtų siekti gauti arba 
vykdyti vyriausybių, kitų viešųjų ar 
privačiųjų subjektų nurodymų.

(13) Tinklui reikėtų suteikti būtinus 
įgaliojimus veiksmingai ir, svarbiausia, 
nepriklausomai atlikti reguliavimo 
funkcijas. Reguliavimo institucijų 
nepriklausomumas – ne tik pagrindinis 
gero valdymo principas, bet ir esminė 
rinkos dalyvių pasitikėjimo užtikrinimo 
sąlyga. Todėl gerai išmanydamas padėtį 
valstybėse, Reguliavimo tinklas turėtų likti 
nepriklausomas nuo rinkos dalyvių 
interesų ir neturėtų siekti gauti arba 
vykdyti vyriausybių, kitų viešųjų ar 
privačiųjų subjektų nurodymų.

Or. fr
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Pakeitimas 52
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Jei Agentūrai suteikiami įgaliojimai 
priimti sprendimus, suinteresuotosioms 
šalims (siekiant pagreitinti procesą) turi 
būti suteikta teisė apskųsti sprendimus 
Apeliacinei tarybai, kuri būtų Agentūros 
dalis, tačiau nepriklausytų jos 
administravimo ir reguliavimo struktūrai.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 53
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Jei Agentūrai suteikiami įgaliojimai 
priimti sprendimus, suinteresuotosioms 
šalims (siekiant pagreitinti procesą) turi 
būti suteikta teisė apskųsti sprendimus 
Apeliacinei tarybai, kuri būtų Agentūros 
dalis, tačiau nepriklausytų jos 
administravimo ir reguliavimo struktūrai.

(14) Kadangi Agentūrai suteikiami 
įgaliojimai priimti sprendimus, 
suinteresuotosioms šalims (siekiant 
pagreitinti procesą) turi būti suteikta teisė 
apskųsti sprendimus Apeliacinei tarybai,
kuri būtų Agentūros dalis, tačiau 
nepriklausytų jos administravimo ir 
reguliavimo struktūrai.

Or. lt

Pagrindimas

Šiame dokumente numatoma, kad Agentūra priiminės įvairaus profilio ir lygio sprendimus. 
Techninė vertimo į lietuvių kalbą klaida.
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Pakeitimas 54
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Komisija ne vėliau kaip po ketverių 
metų nuo faktinės Agentūros veiklos 
pradžios ir po to kas penkerius metus 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
Agentūros specialių užduočių ir pasiektų 
rezultatų ataskaitą kartu su atitinkamais 
pasiūlymais, skirtais pagerinti Agentūros
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 55
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Steigimas Energetikos reguliavimo institucijų tinklo 
steigimas

Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (toliau –
Agentūra) steigiama tam, kad Bendrijos 
lygmeniu padėtų vykdyti reguliavimo 
institucijų nacionaliniu lygmeniu 
vykdomas užduotis, nurodytas Direktyvos 
2003/54/EB 22a straipsnyje ir Direktyvos 
2003/55/EB 24a straipsnyje, ir prireikus, 
koordinuotų šių institucijų veiklą.

Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo tinklas (toliau –
Tinklas) steigiamas Komisijos, pritarus 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. fr
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Pakeitimas 56
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (toliau –
Agentūra) steigiama tam, kad Bendrijos 
lygmeniu padėtų vykdyti reguliavimo 
institucijų nacionaliniu lygmeniu 
vykdomas užduotis, nurodytas Direktyvos 
2003/54/EB 22a straipsnyje ir Direktyvos 
2003/55/EB 24a straipsnyje, ir prireikus, 
koordinuotų šių institucijų veiklą.

Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (toliau –
Agentūra) steigiama tam, kad – kai 
bendradarbiauti siekia bent dvi valstybės 
narės – Bendrijos lygmeniu padėtų vykdyti 
reguliavimo institucijų nacionaliniu 
lygmeniu vykdomas užduotis, nurodytas 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, ir 
prireikus koordinuotų šių institucijų veiklą.

Or. de

Pagrindimas

Norima patikslinti, kad Agentūra imasi veiksmų tada, kai tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui nepakanka reguliuojančių teisės aktų.

Pakeitimas 57
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.
Teisinis statusas ir būstinė

1. Agentūra yra juridinio asmens statusą 
turinti Bendrijos įstaiga.
2. Kiekvienoje valstybėje narėje Agentūra 
naudojasi plačiausiu veiksnumu, 
suteikiamu juridiniams asmenims pagal 
tos valstybės narės įstatymus. Visų pirma 
ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo 
turto arba disponuoti juo ir būti teismo 
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proceso šalis.
3. Agentūrai atstovauja direktorius.
4. Agentūros būstinė yra [vieta]. Kol bus 
įrengtos patalpos, Agentūra dirbs 
Komisijos patalpose.

Or. fr

Pakeitimas 58
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienoje valstybėje narėje Agentūra 
naudojasi plačiausiu veiksnumu, 
suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos 
valstybės narės įstatymus. Visų pirma ji 
gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo 
turto arba disponuoti juo ir būti teismo 
proceso šalis.

2. Kiekvienoje valstybėje narėje Agentūra 
naudojasi plačiausiu veiksnumu, 
suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos 
valstybės narės įstatymus. Ji gali būti 
teismo proceso šalis.

Or. de

Pagrindimas

Agentūra neturėtų įsigyti nuosavo turto.

Pakeitimas 59
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūros būstinė yra [vieta]. Kol bus 
įrengtos patalpos, Agentūra dirbs 
Komisijos patalpose.

4. Agentūros būstinė yra Potsdame. Kol 
bus įrengtos patalpos, Agentūra dirbs 
Komisijos patalpose.
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Or. de

Pagrindimas

Potsdamas yra Brandenburgo žemėje, kurioje daug energijos gamybos įmonių. Į jį lengva 
atvykti visiems Agentūros nariams, todėl tai ideali vieta jos būstinei.

Pakeitimas 60
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūros būstinė yra [vieta]. Kol bus 
įrengtos patalpos, Agentūra dirbs 
Komisijos patalpose.

4. Agentūros būstinė yra Bukarešte, 
Rumunijoje. Kol bus įrengtos patalpos, 
Agentūra dirbs Komisijos patalpose.

Or. ro

Pagrindimas

Europos agentūros ir ES įstaigos turėtų būti nešališkai išdėstytos visose valstybėse narėse. 
Rumunijos sostinė Bukareštas yra išvystytas miestas, turintis Europos lygio infrastruktūrą ir 
du tarptautinius oro uostus. Skrydis į Bukareštą iš bet kurios Europos sostinės trunka ne 
ilgiau kaip 4 valandas (iš Briuselio – 2 val. 45 min.) Rumunijos Prezidentas ir vyriausybė 
pritaria minčiai atidaryti Agentūrą Bukarešte.

Pakeitimas 61
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.
Sudėtis

Agentūrą sudaro:
(a) Administracinė valdyba, kuri vykdo 10 
straipsnyje nurodytas pareigas;
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(b) Reguliavimo valdyba, kuri vykdo 12 
straipsnyje nurodytas pareigas;
(c) direktorius, kuris vykdo 14 straipsnyje 
nurodytas pareigas;
(d) Apeliacinė taryba, kuri vykdo 16 
straipsnyje nurodytas pareigas.

Or. fr

Pakeitimas 62
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Nuolatinė rinkos suinteresuotųjų 
šalių grupė, kuri vykdo 14a straipsnyje 
nurodytas pareigas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą dėl naujo 14a straipsnio.

Pakeitimas 63
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio cb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) Nuolatinė vartotojų grupė, kuri vykdo 
14b straipsnyje nurodytas pareigas.

Or. en



PE404.596v01-00 18/92 AM\716143LT.doc

LT

Pagrindimas

Žr. pagrindimą naujo 14b straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 64
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra gali: Agentūra:

(a) teikti nuomones, skirtas perdavimo 
sistemos operatoriams;

(a) teikia nuomones, skirtas perdavimo 
sistemos operatoriams;

(b) teikti nuomones, skirtas reguliavimo 
institucijoms;

(b) teikia nuomones, skirtas reguliavimo 
institucijoms;

(c) teikti nuomones ir rekomendacijas 
Komisijai;

(c) teikia nuomones ir rekomendacijas 
Komisijai;

(d) priimti savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 7 ir 8 
straipsniuose.

(d) priima savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 6, 7 ir 8 
straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti suteikta teisė priimti privalomus sprendimus vykdant su perdavimo 
sistemos operatorių bendradarbiavimu susijusias užduotis,  kad būtų  užkirstas  kelias  
savireguliavimui.

Pakeitimas 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra gali: Agentūra:

(a) teikti nuomones, skirtas perdavimo (a) teikia nuomones, skirtas perdavimo 



AM\716143LT.doc 19/92 PE404.596v01-00

LT

sistemos operatoriams; sistemos operatoriams;
(b) teikti nuomones, skirtas reguliavimo 
institucijoms;

(b) teikia nuomones, skirtas reguliavimo 
institucijoms;

(c) teikti nuomones ir rekomendacijas 
Komisijai;

(c) teikia nuomones ir rekomendacijas 
Komisijai;

(d) priimti savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 7 ir 8 
straipsniuose.

(d) priima savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 6, 7 ir 8 
straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti suteikta teisė priimti privalomus sprendimus vykdant su perdavimo 
sistemos operatorių bendradarbiavimu susijusias užduotis,  kad būtų  užkirstas  kelias  
savireguliavimui.

Pakeitimas 66
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikti nuomones, skirtas perdavimo 
sistemos operatoriams;

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 67
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) priimti savarankiškus sprendimus (d) priimti savarankiškus sprendimus 
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konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 7 ir 8 
straipsniuose. 

konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 6, 7 ir 8 
straipsniuose. 

Or. de

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti suteikta teisė priimti privalomus sprendimus vykdant su perdavimo 
sistemos operatorių bendradarbiavimu susijusias užduotis,  kad būtų  užkirstas  kelias  
savireguliavimui.

Pakeitimas 68
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) priimti savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 7 ir 8 
straipsniuose.

(d) priimti savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 6, 7 ir 8 
straipsniuose.

Or. de

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti suteikta teisė priimti privalomus sprendimus vykdant su perdavimo 
sistemos operatorių bendradarbiavimu susijusias užduotis,  kad būtų  užkirstas  kelias  
savireguliavimui.

Pakeitimas 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) derinti atitinkamų nacionalinių
reguliavimo institucijų, susijusių su 
regioninėmis elektros energijos ir dujų 
rinkomis, darbą.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti niekieno nereguliuojamą sritį,  kai  nacionalinės rinkos  bus  integruotos  į 
regionines rinkas, Agentūrai bus suteikti įgaliojimai derinti atitinkamų nacionalinių 
institucijų darbą,  kai  šios teiks  gaires, nustatys  taisykles ir stebės  regionines rinkas.

Pakeitimas 70
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) teikti nuomones dėl techninių 
kodeksų, kuriuos parengia perdavimo 
sistemų operatorių asociacija.

Or. ro

Pagrindimas

Agentūra turi patikrinti, suprasti ir patvirtinti TSO asociacijos parengtus techninius kodeksus, 
o juos patvirtinus – stebėti jų laikymąsi.

Pakeitimas 71
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) turi teisę persvarstyti nacionalinių 
reguliavimo institucijų priimtus 
sprendimus dėl sertifikavimo;

Or. lt
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Pakeitimas 72
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio db punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) kartu su Komisija skatina 
tarpregioninį energetikos rinkų 
bendradarbiavimą ir atsako už jų 
integravimąsi į vieną bendrą Europos 
energetikos rinką;

Or. lt

Pakeitimas 73
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio dc punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dc) tvirtina valstybių narių paskirtus 
nepriklausomus sistemos operatorius, 
kaip numatyta Direktyvos 2003/54/EB 
(pakeistos COM(2007)528) 10 straipsnio 1
dalyje.

Or. lt

Pakeitimas 74
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai paprašius arba savo iniciatyva 
Agentūra gali teikti nuomonę Komisijai 
visais klausimais, kuriuos spręsti ji buvo 
įsteigta.

Tinklas gali teikti nuomonę Komisijai 
visais klausimais, kuriuos spręsti jis buvo 
įsteigtas.
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Or. fr

Pakeitimas 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai paprašius arba savo iniciatyva 
Agentūra gali teikti nuomonę Komisijai 
visais klausimais, kuriuos spręsti ji buvo 
įsteigta. 

Europos Parlamentui, Tarybai ar 
Komisijai paprašius arba savo iniciatyva 
Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
Parlamentui, Tarybai arba Komisijai 
visais klausimais, kuriuos spręsti ji buvo 
įsteigta. 

Or. de

Pagrindimas

Agentūra glaudžiau bendradarbiaus su Europos Parlamentu.

Pakeitimas 76
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
5a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Konsultavimas

Agentūra plačiai ir anksti, viešai ir 
skaidriai konsultuojasi su rinkos 
dalyviais, vartotojais ir galutiniais 
vartotojais, ypač dėl jos funkcijų, 
susijusių su perdavimo sistemos 
operatoriais.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo metu viešas konsultacijas ES lygmeniu rengia Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupė (angl. ERGEG). Šią funkciją turėtų perimti Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra, nes ji jau turi nusistovėjusias taisykles ir yra 
sukaupusi viešų konsultacijų organizavimo patirtį. Be to, Agentūra vykdo savo veiklą 
siekdama visų rinkos dalyvių interesų, o perdavimo sistemos operatoriai ir yra galima 
suinteresuotoji šalis.

Pakeitimas 77
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
5a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Konsultavimas

Agentūra plačiai ir anksti, viešai ir 
skaidriai konsultuojasi su rinkos 
dalyviais, vartotojais ir galutiniais 
vartotojais, ypač dėl jos funkcijų, 
susijusių su perdavimo sistemos 
operatoriais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu viešas konsultacijas ES lygmeniu rengia Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupė (angl. ERGEG). Šią funkciją turėtų perimti Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra, nes ji jau turi nusistovėjusias taisykles ir yra 
sukaupusi viešų konsultacijų organizavimo patirtį. Be to, Agentūra vykdo savo veiklą 
siekdama visų rinkos dalyvių interesų, o perdavimo sistemos operatoriai ir yra galima 
suinteresuotoji šalis.
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Pakeitimas 78
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
5a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Konsultavimas

Agentūra plačiai ir anksti, viešai ir 
skaidriai konsultuojasi su rinkos 
dalyviais, vartotojais ir galutiniais 
vartotojais, ypač dėl jos funkcijų, 
susijusių su perdavimo sistemos 
operatoriais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu viešas konsultacijas ES lygmeniu rengia Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupė (angl. ERGEG). Šią funkciją turėtų perimti Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra, nes ji jau turi nusistovėjusias taisykles ir yra 
sukaupusi viešų konsultacijų organizavimo patirtį. Be to, Agentūra vykdo savo veiklą 
siekdama visų rinkos dalyvių interesų, o perdavimo sistemos operatoriai ir yra galimai 
suinteresuotoji šalis.

Pakeitimas 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Konsultavimas

Agentūra plačiai ir anksti, viešai ir 
skaidriai konsultuojasi su rinkos 
dalyviais, vartotojais ir galutiniais 
vartotojais, ypač dėl jos funkcijų, 
susijusių su perdavimo sistemos 
operatoriais.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu viešas konsultacijas ES lygmeniu rengia Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupė (angl. ERGEG). Šią funkciją turėtų perimti Energetikos reguliavimo
institucijų bendradarbiavimo agentūra, nes ji jau turi nusistovėjusias taisykles ir yra 
sukaupusi viešų konsultacijų organizavimo patirtį.

Pakeitimas 80
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
5a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Konsultacijos su rinkos dalyviais ir 

vartotojais
Vykdydama savo pareigas, Agentūra 
plačiai ir anksti, viešai ir skaidriai 
konsultuojasi su visais atitinkamais 
rinkos dalyviais ir vartotojais, ypač dėl jos 
funkcijų, susijusių su perdavimo sistemos 
operatoriais.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu viešas konsultacijas ES lygmeniu rengia Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupė (angl. ERGEG). Šią funkciją turėtų perimti Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra, nes ji jau turi nusistovėjusias taisykles ir yra 
sukaupusi viešų konsultacijų organizavimo patirtį. Be to, Agentūra vykdo savo veiklą 
siekdama visų rinkos dalyvių interesų, o perdavimo sistemos operatoriai ir yra galima 
suinteresuotoji šalis.
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Pakeitimas 81
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
5a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Konsultacijos su rinkos dalyviais ir 

vartotojais
Vykdydama savo pareigas, Agentūra 
plačiai ir anksti, viešai ir skaidriai 
konsultuojasi su visais atitinkamais 
rinkos dalyviais ir vartotojais, ypač dėl jos 
funkcijų, susijusių su perdavimo sistemos 
operatoriais.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu viešas konsultacijas ES lygmeniu rengia Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupė (angl. ERGEG). Šią funkciją turėtų perimti Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra, nes ji jau turi nusistovėjusias taisykles ir yra 
sukaupusi viešų konsultacijų organizavimo patirtį. Be to, Agentūra vykdo savo veiklą 
siekdama visų rinkos dalyvių interesų, o perdavimo sistemos operatoriai ir yra galimai 
suinteresuotoji šalis.

Pakeitimas 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
5a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Gairių parengimas

1. Agentūra ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius parengia gairių projektą, 
kuriame nustatyti pagrindiniai aiškūs ir 
objektyvūs rinkos ir techninių taisyklių 
suderinimo principai.
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2. Rengdama šias gaires, Agentūra 
išsamiai ir atvirai konsultuojasi su 
visomis atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir jas 
informuoja.
3. Remdamasi konsultacijomis, Agentūra 
užbaigia ir patvirtina gairių projektą. 
Agentūra viešai paskelbia visas gautas 
pastabas ir paaiškina, kaip į jas  
atsižvelgta rengiant galutinį gairių 
variantą, arba pagrindžia, kodėl jos 
atmestos.
4. Savo iniciatyva arba pareikalavus 
Europos Parlamentui arba Komisijai, 
Agentūra gali pradėti tokią pat procedūrą 
gairėms atnaujinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nustatyti pagrindinius taisyklių suderinimo principus, gairės turėtų būti sukurtos ir 
patvirtintos po išsamių Agentūros konsultacijų. Tik patvirtinus išsamias gaires galima 
tinkamai rengti kodeksus. Nustačius galimybę Europos Parlamentui inicijuoti šių gairių 
peržiūrėjimą, sustiprinamas Europos Parlamento vaidmuo.

Pakeitimas 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
5b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Veikimo rinkoje kodeksų rengimas

1. Pagal 5a straipsnį patvirtinusi gaires, 
Agentūra ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius parengia veikimo rinkoje
kodeksų projektą, kuris visiškai atitinka 
gairėse nustatytus principus.
2. Rengdama šiuos kodeksus, Agentūra 
išsamiai ir atvirai konsultuojasi su 
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visomis atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir jas 
informuoja. 
3. Remdamasi konsultacijomis, Agentūra 
užbaigia ir patvirtina gairių projektą. 
Agentūra viešai paskelbia visas gautas 
pastabas ir paaiškina, kaip į jas  
atsižvelgta rengiant galutinį gairių 
variantą, arba pagrindžia, kodėl jos 
atmestos.
4. Savo iniciatyva arba pareikalavus 
Europos Parlamentui arba Komisijai, 
Agentūra gali pradėti tokią pat procedūrą 
veikiantiems kodeksams atnaujinti, 
vykdydama procesą, nustatytą pradedant 2 
šio straipsnio dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Veikimo rinkoje kodeksai turėtų būti sukurti ir patvirtinti po išsamių Agentūros konsultacijų. 
Nustatant galimybę Europos Parlamentui inicijuoti šių kodeksų peržiūrėjimą, sustiprinamas 
Europos Parlamento vaidmuo.

Pakeitimas 84
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimo užduotys
1. Agentūra teikia Komisijai nuomonę 
apie Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo (pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2b straipsnio 2 dalį) ir 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo (pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 2b straipsnio 2 dalį) įstatų 
projektus, narių sąrašus ir darbo tvarkos 
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taisyklių projektus.
2. Agentūra stebi Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2d straipsnyje nurodyto 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo ir Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnyje 
nurodyto Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklo veiklą. 
3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2d 
straipsnio 2 dalyje, ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui, 
numatytam Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, apie 
techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.
4. Jei Agentūra nustato, kad metinės 
veiklos programos projektu ar 10 metų 
investavimo plano projektu, kurie jai 
pateikti pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2d 
straipsnio 2 dalį, neužtikrinama 
nediskriminacinė aplinka, veiksminga 
konkurencija ir tinkamas rinkos veikimas, 
ji pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą 
nuomonę.
5. Jei Agentūra nustato, kad techninės 
taisyklės ar veikimo rinkoje kodeksas 
neužtikrina nediskriminacinės aplinkos, 
veiksmingos konkurencijos ir tinkamo 
rinkos veikimo, kad tokie kodeksai nebuvo 
priimti per tinkamą laikotarpį arba kad 
perdavimo sistemos operatoriai 
neįgyvendino šių kodeksų, ji pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį. 
6. Agentūra stebi regioninį perdavimo 
sistemų operatorių bendradarbiavimą, 
nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
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2h straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2h straipsnyje.

Or. fr

Pakeitimas 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje, 
ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2d 
straipsnio 2 dalyje, apie techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksus, apie 
metinės darbo programos projektą ir 10 
metų investavimo plano projektą.

3. Agentūra tvirtina Europos elektros 
energijos ir dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklų, numatytų Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2c straipsnyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2c 
straipsnyje, 10 metų investavimo planą, 
užtikrindama nediskriminavimą, 
veiksmingą konkurenciją ir efektyvų bei 
saugų rinkos veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatorių tinklų 10 metų investavimo planą turėtų tvirtinti Agentūra. 
Būtina išvengti savireguliavimo ES lygmeniu. Tvirtinti perdavimo sistemų operatorių 
investavimo planus yra nacionalinės reguliavimo institucijos pareiga. Taigi ES lygmeniu 
visos ES 10 metų investavimo planą turėtų patvirtinti Agentūra. Investuotojams reikia aiškios 
ir nuspėjamos reguliavimo sistemos.
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Pakeitimas 86
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos
operatorių tinklui, numatytam 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2d 
straipsnio 2 dalyje, ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui, 
numatytam Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, apie 
techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.

3. Agentūra tvirtina kodeksus ir taisykles 
(taip pat ir 10 metų investavimo planą su 
nurodytomis kliūtimis tarpvalstybiniam 
tinklui sukurti, atsirandančiomis dėl 
įvairių leidimų gavimo procedūrų ar šios 
srities praktikos specifikos), 
užtikrinančias nediskriminavimo principo 
taikymą, veiksmingą konkurenciją ir našų 
bei stabilų vidaus rinkos veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti aiškumo ir papildomos informacijos, atsižvelgiant į 
pakeitimus, padarytus Reglamente dėl dujų rinkos.

Pakeitimas 87
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje, 
ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
apie techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 

3. Pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis pagal 5a 
straipsnį, Agentūra parengia strategines 
gaires Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklui, 
numatytam Reglamento (EB) Nr. 
1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje, ir 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
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projektą. apie techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
2c straipsnio 3 ir 5 dalyse ir Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2c straipsnio 3 ir 5 
dalyse išvardytose srityse. Pagal šias
strategines gaires užtikrinamas 
nediskriminavimo principo taikymas, 
veiksminga konkurencija ir veiksmingas 
rinkos veikimas. Parengtą strateginių 
gairių projektą Agentūra teikia Komisijai, 
kuri gali patvirtinti šias strategines gaires 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 13 
straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 14 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą reguliavimo su tikrinimu
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo proceso pradžioje Agentūra turėtų Komisijai teikti teisinius patarimus ENTSO 
skirtų strateginių gairių, kurios bus kodeksų rengimo pagrindu, forma. Remiantis šiuo teisiniu 
patarimu, siūloma nustatyti komitologijos procedūrą, kad būtų parengtos privalomos gairės, 
kuriomis bus grindžiamas tolesnis darbas.

Pakeitimas 88
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje, 
ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
apie techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 

3. Pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis pagal 5a 
straipsnį, Agentūra parengia strategines 
gaires Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklui, 
numatytam Reglamento (EB) Nr. 
1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje, ir 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
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projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.

(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnio 3 ir 5 dalyse ir Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2c straipsnio 3 ir 5 
dalyse išvardytose srityse. Pagal šias 
strategines gaires užtikrinamas
nediskriminavimo principo taikymas, 
veiksminga konkurencija ir veiksmingas 
rinkos veikimas. Parengtą strateginių 
gairių projektą Agentūra teikia Komisijai, 
kuri gali patvirtinti šias strategines gaires 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 13 
straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 14 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
reguliavimo su tikrinimu procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia iš anksto apibrėžti siūlomų techninių kodeksų ir 10 metų investavimo plano, kurį turi 
parengti ENTSO, pagrindinių principų taikymo sritį ir reikalavimų lygį pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1225/2003 2e straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2e straipsnį.

Pakeitimas 89
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje,
ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
apie techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.

3. Pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis pagal 5a 
straipsnį, Agentūra parengia strategines 
gaires Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklui ir 
Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, Reglamento (EB) Nr. 
1228/2003 2c straipsnio 3 ir 5 dalyse ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2c 
straipsnio 3 ir 5 dalyse išvardytose srityse. 
Pagal šias strategines gaires užtikrinamas
nediskriminavimo principo taikymas, 
veiksminga konkurencija ir veiksmingas 
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rinkos veikimas. Parengtą strateginių 
gairių projektą Agentūra teikia Komisijai, 
kuri gali patvirtinti šias strategines gaires 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 13 
straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 14 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
reguliavimo su tikrinimu procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į komitologijos procesą, kuriame dalyvauja visos institucijos, reikia iš anksto 
apibrėžti siūlomų techninių kodeksų ir 10 metų investavimo plano, kurį turi parengti elektros 
energijos ir dujų TSO, pagrindinių principų taikymo sritį ir reikalavimų lygį pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1225/2003 2e straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2e straipsnį.

Pakeitimas 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje, 
ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
apie techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.

3. Pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, Agentūra 
parengia strategines gaires Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje, 
ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnio 3 ir 5 dalyse ir Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2c straipsnio 3 ir 5 
dalyse išvardytose srityse. Pagal šias 
strategines gaires užtikrinamas
nediskriminavimo principo taikymas, 
veiksminga konkurencija ir veiksmingas 
rinkos veikimas. Parengtą strateginių 
gairių projektą Agentūra teikia Komisijai, 
kuri gali patvirtinti šias strategines gaires.



PE404.596v01-00 36/92 AM\716143LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti suteikti įgaliojimai pasikonsultavus su suinteresuotosiomis šalimis 
parengti strategines gaires.

Pakeitimas 91
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje,
ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
apie techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.

3. Pasikonsultavusi su nacionalinės 
valdžios institucijomis dėl jurisdikcijos 
srities, Agentūra Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių 
tinklui ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui privalo parengti 
techninių kodeksų strategines gaires. 
Remdamiesi šiomis gairėmis, Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklas (ENTSO) ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas
(ENTSOG) privalo parengti techninių 
kodeksų projektą ir pateikti jį Agentūrai 
tvirtinti.
Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
privalo susitarti ir Agentūrai pateikti 
metinės darbo programos projektą ir 10 
metų investavimo plano projektą.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į specifines nacionalines aplinkybes, nacionalinės valdžios institucijoms turėtų 
būti skirtas konsultacinis vaidmuo. Be to, kadangi yra techninė organizacija, Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas neturėtų nustatyti rinkos taisyklių. Komisija 
turėtų patvirtinti rinkos taisykles, atsižvelgdama į operatorių nuomonę, o Agentūra turėtų 
patvirtinti techninius kodeksus, remdamasi ENTSO ir ENTSOG pateiktu projektu.
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Pakeitimas 92
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje, 
ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
apie techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą. 

3. Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje, 
ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
apie techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksų projektą, apie metinės darbo 
programos projektą ir 10 metų investavimo 
plano projektą. 

Or. en

Pakeitimas 93
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veikimo rinkoje kodeksai
3a. Agentūra pateikia tvirtinti Komisijai 
veikimo rinkoje kodeksų strategines 
gaires. Kai gairės patvirtinamos, 
Agentūra gali rengti veikimo rinkoje 
kodeksų projektą.
Vėliau Agentūra viešai ir skaidriai 
konsultuojasi su visais susijusiais rinkos 
dalyviais, juos išsamiai informuoja ir 
įtraukia į projekto rengimą. Remdamasi 
šiomis konsultacijomis Agentūra parengia 
veikimo rinkoje kodeksų projektą ir 
pateikia jį Komisijai tvirtinti ir atitinkamai
priežiūrai.
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Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į specifines nacionalines aplinkybes, nacionalinės valdžios institucijoms turėtų 
būti skirtas konsultacinis vaidmuo. Be to, kadangi yra techninė organizacija, Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas neturėtų nustatyti rinkos taisyklių. Komisija 
turėtų patvirtinti rinkos taisykles, atsižvelgdama į operatorių nuomonę, o Agentūra turėtų 
patvirtinti techninius kodeksus, remdamasi ENTSO ir ENTSOG pateiktu projektu.

Pakeitimas 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Į 10 metų investavimo planus 
įtraukiamos nuostatos dėl perėjimo prie 
išmaniųjų tinklų sistemų. Agentūra ir 
nacionalinės reguliavimo institucijos 
perdavimo sistemų operatoriams pateikia 
aiškius nurodymus dėl daromos pažangos 
plėtojant išmaniųjų tinklų sistemas. Šiuo 
tikslu sudaromas palaipsnis tvarkaraštis ir 
nurodomas siektinas tikslas.

Or. en

Pagrindimas

Išmaniojo tinklo technologija yra svarbus laimėjimas, į kurį reikia deramai atsižvelgti 
rengiant 10 metų investicinį planą.
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Pakeitimas 95
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Į 10 metų investavimo planą 
įtraukiamos nuostatos dėl perėjimo prie 
išmaniųjų tinklų sistemų per 10 metų 
laikotarpį nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Perdavimo sistemų 
operatoriai konsultuojasi su Agentūra ir 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
dėl daromos pažangos plėtojant išmaniųjų 
tinklų sistemas. Šiuo tikslu sudaromas 
palaipsnis tvarkaraštis ir nurodomas 
siektinas tikslas.

Or. en

Pagrindimas

Išmaniojo tinklo technologija yra svarbus pasiekimas, į kurį reikia deramai atsižvelgti 
rengiant 10 metų investicinį planą.

Pakeitimas 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atsižvelgdama į Komisijos parengtą 
prioritetinį sąrašą, Agentūra Komisijos 
prašymu parengia gairių projektą, kuriuo 
vadovausis ENTSO rengdami kodeksus ir 
vykdydami kitas užduotis, numatytas 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2c straipsnyje. Rengdama
minėtas gaires, Agentūra plačiai
konsultuojasi. Agentūra pateikia gairių 
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projektą Komisijai, kuri šias gaires 
pateikia 13 straipsnio 1 dalyje nustatytam
komitetui galutinai tvirtinti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 13 
straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 13 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
procedūrą. ENTSO parengia kodeksų 
projektą taip, kad jis atitiktų visus pagal 
anksčiau nustatytą procedūrą 
patvirtintose gairėse nustatytus kriterijus. 
Agentūra užbaigia ir patvirtina ENTSO 
parengtus kodeksų projektus ir yra 
atsakinga už tai, kaip juos įgyvendina 
ENTSO.

Or. en

Pagrindimas

Siekdama padėti ENTSO rengti kodeksus ir vykdyti kitas svarbias užduotis, Komisija parengia 
įgaliojimą, kuriame išdėstomi tikslai ir kriterijai, kuriuos turi atitikti minėtieji kodeksai ir 
užduotys. Taip bus užtikrinta, kad ENTSO visų pirma spręstų prioritetinius klausimus, kurie 
padeda kurti iš tiesų konkurencingą ES rinką. Rengiant šį įgaliojimą Agentūra turėtų atlikti 
esminį vaidmenį. Šiame įgaliojime turėtų būti numatyti tik techniniai klausimai, o su techniniu 
veikimu susiję kodeksai turėtų būti palikti rengti ENTSO.

Pakeitimas 97
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra savo iniciatyva ar Komisijai 
paprašius teikia pastarajai pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2d 
straipsnio 1 dalies a ir c punktų bei 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2d 
straipsnio 1 dalies a ir c punktų nuostatas 
patarimus klausimais, susijusiais su 
gairių, skirtų ENTSO, rengimu; šių gairių 
pagrindu sudaromi kodeksai ir taisyklės 
(techniniai kodeksai, bendrosios tinklo 
valdymo priemonės, bendrieji mokslinių 



AM\716143LT.doc 41/92 PE404.596v01-00

LT

tyrimų planai, o kas treji metai – 10 metų 
investavimo planas, kuriame numatomos 
gamybos pajėgumų atitikties poreikiams 
perspektyvos, ir metinis veiklos planas). 
Prireikus ji teikia patarimus ir 
privalomųjų gairių priėmimo klausimais. 
Agentūra savo iniciatyva ar Komisijai 
paprašius teikia pastarajai patarimus 
klausimais, susijusiais su veikimo rinkoje 
kodeksais, taip pat ir privalomųjų gairių 
priėmimo klausimais.

Or. en

Pakeitimas 98
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis pagal 5a 
straipsnį, Agentūra parengia strategines 
gaires dėl veikimo rinkoje kodeksų . 
Parengtą strateginių gairių dėl veikimo 
rinkoje kodeksų projektą Agentūra teikia 
Komisijai, kuri gali patvirtinti šias 
strategines gaires pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 13 straipsnio 2 dalyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 14 
straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo 
su tikrinimu procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Be to, siūloma, kad Agentūra rengtų strategines gaires dėl veikimo rinkoje kodeksų, kuriuos 
vėliau rengs Agentūra jau bendradarbiaudama su tinkamiausiomis suinteresuotosiomis 
šalimis.
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Pakeitimas 99
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis pagal 5a 
straipsnį, Agentūra parengia strategines 
gaires dėl veikimo rinkoje kodeksų. 
Parengtą strateginių gairių dėl veikimo 
rinkoje kodeksų projektą Agentūra teikia 
Komisijai, kuri gali patvirtinti šias 
strategines gaires pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 13 straipsnio 2 dalyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 14 
straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo 
su tikrinimu procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Be to, siūloma, kad Agentūra rengtų strategines gaires dėl veikimo rinkoje kodeksų, kuriuos 
vėliau rengs Agentūra jau bendradarbiaudama su tinkamiausiomis suinteresuotosiomis 
šalimis.

Pakeitimas 100
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis pagal 5a 
straipsnį, Agentūra parengia strategines 
gaires dėl veikimo rinkoje kodeksų. 
Parengtą strateginių gairių dėl veikimo 
rinkoje kodeksų projektą Agentūra teikia 
Komisijai, kuri gali patvirtinti šias 
strategines gaires pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 13 straipsnio 2 dalyje ir 
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Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 14 
straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo 
su tikrinimu procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

At the beginning of the regulatory process, the Agency should send the Commission proposals 
in the form of Strategic Guidelines for the European Networks of Transmission System 
Operators (ENTSOs), on the basis of which the technical codes will be drawn up. We propose 
that, based on these proposals, a comitology process should be initiated leading to the issuing 
of 'binding' Strategic Guidelines, which will in turn become the basis for the future work of 
the ENTSOs. We further propose that the Agency should also prepare Strategic Guidelines for 
market codes and then develop these jointly with the most appropriate stakeholders.

Pakeitimas 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pasikonsultavusi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, Agentūra
parengia strategines gaires dėl veikimo 
rinkoje kodeksų. Parengtą strateginių 
gairių dėl veikimo rinkoje kodeksų 
projektą Agentūra teikia Komisijai, kuri 
gali patvirtinti šias strategines gaires.

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti suteikti įgaliojimai pasikonsultavus su suinteresuotosiomis šalimis 
parengti strategines gaires.
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Pakeitimas 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Parengęs gaires pagal 5a straipsnį, 
ENTSO per šešis mėnesius parengia 
visiškai gairėse nustatytus principus 
atitinkantį techninių kodeksų projektą, 
kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1228/2003 2c straipsnyje ir Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2c straipsnyje.
Rengdamas šiuos kodeksus ENTSO 
atsižvelgia į rinkos dalyvių techninę patirtį 
ir juos informuoja. 
ENTSO pateikia kodeksų projektą 
Agentūrai.
Agentūra visapusiškai, atvirai ir
laikydamasi skaidrumo principo
konsultuojasi dėl kodeksų projekto.
Remdamasi konsultacijomis, Agentūra 
užbaigia ir patvirtina kodeksų projektą. 
Agentūra viešai paskelbia visas gautas 
pastabas ir paaiškina, kaip į jas  
atsižvelgta rengiant galutinį gairių 
variantą, arba pagrindžia, kodėl jos 
atmestos.
Savo iniciatyva arba pareikalavus 
ENTSO, Agentūra gali persvarstyti 
veikiančius kodeksus šio straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Visapusiškai laikydamasi patvirtintų gairių, techninius kodeksus turėtų rengti ENTSO. Po 
išsamių konsultacijų Agentūra užbaigia ir patvirtina šiuos kodeksus.
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Pakeitimas 103
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Agentūra patvirtina dokumentus, 
kuriuos Europos perdavimo sistemų 
operatorių tinklas parengia pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnio 1 dalies a–f punkto ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2c 
straipsnio 1 dalies a–f punkto nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval.  Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Pakeitimas 104
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Agentūra patvirtina dokumentus, 
kuriuos Europos perdavimo sistemų 
operatorių tinklas parengia pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnio 1 dalies a–f punkto ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2c 
straipsnio 1 dalies a–f punkto nuostatas.
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Or. de

Pagrindimas

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval.  Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Pakeitimas 105
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Agentūra patvirtina dokumentus, 
kuriuos Europos perdavimo sistemų 
operatorių tinklas parengia pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnio 1 dalies a–f punkto ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2c 
straipsnio 1 dalies a–f punkto nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Tvirtinant techninius kodeksus ENTSO turėtų parengti techninių kodeksų projektą pagal 
įpareigojančias strategines gaires, kurias pateiks Agentūra. Procesas užbaigiamas tuomet, 
kai Agentūra oficialiai patvirtina techninius kodeksus. Laikantis kitokio metodo ES, kiltų 
pavojus kuriant tikrą konkurencingą rinką, nes atsirastų reali TSO savireguliacijos galimybė.



AM\716143LT.doc 47/92 PE404.596v01-00

LT

Pakeitimas 106
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Agentūra patvirtina dokumentus, 
kuriuos Europos perdavimo sistemų 
operatorių tinklas parengia pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2c 
straipsnio 1 dalies a–f punkto ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2c 
straipsnio 1 dalies a–f punkto nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Tvirtinant techninius kodeksus ENTSO turėtų parengti techninių kodeksų projektą pagal 
įpareigojančias strategines gaires, kurias pateiks Agentūra. Procesas užbaigiamas tuomet, 
kai Agentūra oficialiai patvirtina techninius kodeksus. Laikantis kitokio metodo ES, kiltų 
pavojus kuriant tikrą konkurencingą rinką, nes atsirastų reali TSO savireguliacijos galimybė. 
Toks pat procesas taikomas ir 10 metų investavimo planui.

Pakeitimas 107
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Agentūra koordinuoja Europos 
perdavimo operatorių mainus su trečiųjų 
šalių perdavimo operatoriais.

Or. fr
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Pakeitimas 108
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei Agentūra nustato, kad metinės 
veiklos programos projektu ar 10 metų 
investavimo plano projektu, kurie jai 
pateikti pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2d 
straipsnio 2 dalį, neužtikrinama 
nediskriminacinė aplinka, veiksminga 
konkurencija ir tinkamas rinkos veikimas, 
ji pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą 
nuomonę.

4. Jei Agentūra nustato, kad metinės 
veiklos programos projektu ar 10 metų 
investavimo plano projektu, kurie jai 
pateikti pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2d 
straipsnio 2 dalį, neužtikrinama 
nediskriminacinė aplinka, ypač mažas 
pajamas gaunančių asmenų ir atskirtų 
regionų atžvilgiu, veiksminga 
konkurencija ir saugus bei tinkamas rinkos 
veikimas, ji pateikia Komisijai tinkamai 
pagrįstą nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 109
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei Agentūra nustato, kad metinės 
veiklos programos projektu ar 10 metų 
investavimo plano projektu, kurie jai 
pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 
1228/2003 2d straipsnio 2 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2d 
straipsnio 2 dalį, neužtikrinama 
nediskriminacinė aplinka, veiksminga 
konkurencija ir tinkamas rinkos veikimas, 
ji pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą 
nuomonę.

4. Jei Agentūra nustato, kad metinės 
veiklos programos projektu ar 10 metų 
investavimo plano projektu, kurie jai 
pateikti pagal Reglamento (EB) Nr. 
1228/2003 2d straipsnio 2 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2d 
straipsnio 2 dalį, neužtikrinama 
nediskriminacinė aplinka, veiksminga 
konkurencija ir tinkamas rinkos veikimas, 
ji pateikia Komisijai, Europos 
Parlamentui ir Tarybai tinkamai pagrįstą 
nuomonę.

Or. lt
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Pagrindimas

Sutinkama su pranešėjo 9 pakeitimu, kuriuo teigiama, kad Europos Parlamentas ir Taryba 
turi būti labiau įtraukti į Agentūros veiklą.

Pakeitimas 110
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Agentūra nustato, kad techninės 
taisyklės ar veikimo rinkoje kodeksas
neužtikrina nediskriminacinės aplinkos, 
veiksmingos konkurencijos ir tinkamo 
rinkos veikimo, kad tokie kodeksai nebuvo 
priimti per tinkamą laikotarpį arba kad 
perdavimo sistemos operatoriai 
neįgyvendino šių kodeksų, ji pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.

5. Jei Agentūra nustato, kad techninio 
kodekso projektas neužtikrina 
nediskriminacinės aplinkos, veiksmingos 
konkurencijos ir tinkamo rinkos veikimo, 
kad toks projektas nebuvo priimtas per 
tinkamą laikotarpį arba kad perdavimo 
sistemos operatoriai neįgyvendino šio
techninio kodekso, ji pateikia Komisijai 
tinkamai pagrįstą nuomonę pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.

Or. de

Pakeitimas 111
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Agentūra nustato, kad techninės 
taisyklės ar veikimo rinkoje kodeksas
neužtikrina nediskriminacinės aplinkos, 
veiksmingos konkurencijos ir tinkamo 
rinkos veikimo, kad tokie kodeksai nebuvo 
priimti per tinkamą laikotarpį arba kad 
perdavimo sistemos operatoriai 
neįgyvendino šių kodeksų, ji pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę 

5. Jei Agentūra nustato, kad techninio 
kodekso projektas neužtikrina 
nediskriminacinės aplinkos, veiksmingos 
konkurencijos ir tinkamo rinkos veikimo, 
kad toks projektas nebuvo priimtas per 
tinkamą laikotarpį arba kad perdavimo 
sistemos operatoriai neįgyvendino šio
techninio kodekso, ji pateikia Komisijai 
tinkamai pagrįstą nuomonę pagal 
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pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.

Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.

Or. de

Pakeitimas 112
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Agentūra nustato, kad techninės 
taisyklės ar veikimo rinkoje kodeksas 
neužtikrina nediskriminacinės aplinkos, 
veiksmingos konkurencijos ir tinkamo 
rinkos veikimo, kad tokie kodeksai nebuvo 
priimti per tinkamą laikotarpį arba kad 
perdavimo sistemos operatoriai 
neįgyvendino šių kodeksų, ji pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.

5. Jei Agentūra nustato, kad techninio 
kodekso projektas nebuvo priimtas per 
tinkamą laikotarpį arba kad perdavimo 
sistemos operatoriai neįgyvendino šio 
techninio kodekso, ji pateikia Komisijai 
tinkamai pagrįstą nuomonę pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Minėtų kodeksų ir taisyklių įgyvendinimo priežiūrą turėtų vykdyti reguliavimo institucijos, 
t. y. Agentūra, o ne patys perdavimo sistemos operatoriai. Perdavimo sistemos operatoriai 
yra monopolinės infrastruktūros operatoriai, nedalyvaujantys konkuruojančioje rinkos dalyje. 
Nepaisant to, jie yra labai suinteresuoti valdyti rinkos taisykles (nes jos daro įtaką perdavimo 
sistemos operatorių išlaidoms), todėl jie neturėtų rengti veikimo rinkoje kodeksų.
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Pakeitimas 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Agentūra nustato, kad techninės 
taisyklės ar veikimo rinkoje kodeksas 
neužtikrina nediskriminacinės aplinkos, 
veiksmingos konkurencijos ir tinkamo 
rinkos veikimo, kad tokie kodeksai nebuvo 
priimti per tinkamą laikotarpį arba kad 
perdavimo sistemos operatoriai 
neįgyvendino šių kodeksų, ji pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.

5. Jei Agentūra nustato, kad techninio 
kodekso projektas nebuvo priimtas per 
tinkamą laikotarpį arba kad perdavimo 
sistemos operatoriai neįgyvendino šio 
techninio kodekso, ji pateikia Komisijai 
tinkamai pagrįstą nuomonę pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Procesas užbaigiamas tuomet, kai Agentūra oficialiai patvirtina techninius kodeksus. 
Laikantis kitokio metodo ES, kiltų pavojus kuriant tikrą konkurencingą rinką.

Pakeitimas 114
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei Agentūra nustato, kad techninės 
taisyklės ar veikimo rinkoje kodeksas 
neužtikrina nediskriminacinės aplinkos, 
veiksmingos konkurencijos ir tinkamo 
rinkos veikimo, kad tokie kodeksai nebuvo 
priimti per tinkamą laikotarpį arba kad 
perdavimo sistemos operatoriai 
neįgyvendino šių kodeksų, ji pateikia 
Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę 

5. Jei Agentūra nustato, kad techninio 
kodekso projektas nebuvo priimtas per 
tinkamą laikotarpį arba kad perdavimo 
sistemos operatoriai neįgyvendino šio 
techninio kodekso, ji pateikia Komisijai 
tinkamai pagrįstą nuomonę pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.
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pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2e 
straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2e straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai atspindi Elektros energijos ir dujų reglamentuose padarytus pakeitimus.

Pakeitimas 115
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Agentūra stebi regioninį perdavimo 
sistemų operatorių bendradarbiavimą, 
nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
2h straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2h straipsnyje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Regioninių perdavimo sistemų stebėjimas neįeina į Agentūros įgaliojimų sritį.

Pakeitimas 116
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nacionalinių reguliavimo institucijų 
atstovai Agentūroje sudaro regioninio 
bendradarbiavimo komitetus, apimančius 
geografines sritis, kurios nustatytos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2h 
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straipsnio 3 dalį (su pakeitimais) ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 3 dalį (su pakeitimais). Šie 
regioninio bendradarbiavimo komitetai 
rengia ir tvirtina regionines gaires, kurios 
atitinka Komisijos strategines gaires pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 2 
straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2 straipsnį ir kurios parengtos, 
siekiant reguliuoti perdavimo sistemos 
operatorių veiklą, nustatytą Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2h straipsnio 1 dalyje 
ir Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 2h 
straipsnio 1 dalyje, ir reguliuoti praktinį 
Elektros energijos direktyvos 11 straipsnio
2 dalies taikymą.
Europos perdavimo sistemos operatorių 
tinklas pateikia regioninio 
bendradarbiavimo komitetui tvirtinti 
techninių dokumentų projektą, kuris 
parengtas pagal regioninėse gairėse 
nustatytas procedūras. 
Regioninio bendradarbiavimo komitetui 
priimant sprendimus, susijusio regiono 
kiekvienos valstybės narės nacionalinės 
reguliavimo institucijos atstovai turi 
sprendimo priėmimo balso teisę, o kitų
nacionalinių reguliavimo institucijų 
atstovai turi tik konsultacinio balso teisę. 
Tačiau pastarieji gali vetuoti su tuo 
susijusio regiono atstovų priimtą 
sprendimą, jei taip nuspręs bent pusė 
konsultacinio balso teisę turinčių atstovų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sukurti būsimą teisinį regioninių iniciatyvų pagrindą, nes šiuo metu 
tokias iniciatyvas globoja ERGEG. Atsižvelgiant į regioninę integraciją, įvairių regiono 
valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms turi būti suteiktos tinkamos 
priemonės išsamiai apibrėžti Komisijos strategines gaires ir patvirtinti regiono perdavimo 
operatorių parengtus regioninius projektus .
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Pakeitimas 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Perdavimo sistemų operatorių 
išlaidos, kurių jie turi dėl Agentūros 
priimtų sprendimų, grąžinamos pagal 
nacionalines perdavimo tarifų sistemas, 
nebent tai būtų išlaidos dėl pareigų, 
nustatytų perdavimo sistemų operatoriams 
pagal šį reglamentą, Reglamentą (EB) Nr. 
1228/2003 arba Reglamentą (EB) Nr. 
1775/2005, pažeidimo arba nevykdymo.

Or. en

Pagrindimas

Su Agentūros sprendimais dėl perdavimo sistemų operatorių susijusias išlaidas apmokės 
pastarieji. Į šias išlaidas bus atsižvelgiama skaičiuojant tarifus, nebent tai būtų išlaidos dėl 
perdavimo sistemų operatorių pareigų nevykdymo.

Pakeitimas 118
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Agentūra prižiūri, kaip išduodami 
leidimai statyti naujus tarpvalstybinius
pajėgumus, ir užtikrina šio proceso 
paspartinimą, kiek įmanoma vykdant
glaudesnį regioninį bendradarbiavimą.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra užtikrinti greitą ir veiksmingą naujų tarpvalstybinių pajėgumų 
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statybos proceso tvirtinimą ir išvengti investicinių projektų sulėtėjimo.

Pakeitimas 119
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Agentūra stebi, kaip siekiama Europos 
Vadovų Tarybos užsibrėžto tikslo – iki 
2020 m. pasiekti, kad 20 proc. energijos 
derinio sudarytų energija iš 
atsinaujinančių šaltinių – ir parengia 
metinę pažangos siekiant šio tikslo 
ataskaitą. Agentūra šią ataskaitą teikia 
Komisijai, Tarybai ir kompetentingam 
Europos Parlamento komitetui.

Or. ro

Pagrindimas

Agentūra turi skatinti sukurti konkurencingą, veiksmingą ir gerai organizuotą Europos 
energetikos rinką. Dėl to Agentūra turi stebėti Bendrijos energetikos tikslus.

Pakeitimas 120
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Agentūra nagrinėja ir stebi Bendrijos 
energetikos rinkos reikalavimus ir 
skaidrumo lygį.

Or. ro
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Pagrindimas

Agentūra turi skatinti sukurti konkurencingą, veiksmingą ir gerai organizuotą Europos 
energetikos rinką. Dėl to Agentūra turėtų dirbti kartu su konkurencijos taryba ir stebėti 
energetikos rinkos skaidrumo lygį.

Pakeitimas 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Agentūra prižiūri perdavimo sistemos 
operatorių atliekamą tarpvalstybinių 
pajėgumų apskaičiavimą ir faktinį 
(bendrą) sujungimų tarp energetikos 
sistemų pajėgumų naudojimą, taip pat 
prižiūri, kaip sprendžiamos problemos, 
susijusios su nesąžininga, 
diskriminuojančia arba neefektyvia 
prieiga tarptautiniu lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

6 straipsnį reikia sustiprinti siekiant, kad Agentūra turėtų tikras galias prižiūrėti 
tarpvalstybinę prekybą.

Pakeitimas 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c. Agentūra turi teisę ir pareigą priimti 
privalomus sprendimus dėl problemų, 
susijusių su prieiga prie sujungtų 
perdavimo sistemų ir jų naudojimu 
dalyvaujant daugiau nei vienai valstybei 
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narei, jei atitinkamos nacionalinės 
reguliavimo institucijos nesudaro bendro 
susitarimo.

Or. en

Pagrindimas

6 straipsnį reikia sustiprinti siekiant, kad Agentūra turėtų tikras galias prižiūrėti 
tarpvalstybinę prekybą.

Pakeitimas 123
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Su nacionalinėmis reguliavimo 

institucijomis susijusios užduotys
1. Agentūra priima savarankiškus 
sprendimus techniniais klausimais, jeigu 
tokie sprendimai numatyti gairėse, 
nurodytose Direktyvoje 2003/54/EB, 
Direktyvoje 2003/55/EB, Reglamente 
(EB) Nr. 1228/2003 arba Reglamente 
(EB) Nr. 1775/2005.
2. Agentūra, remdamasi savo veiklos 
programa arba Komisijos prašymu, gali 
priimti neprivalomas gaires, kad padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.
3. Agentūra skatina nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą 
ir regioninių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą. Jei Agentūra mano, 
kad reikia privalomų tokio 
bendradarbiavimo taisyklių, ji teikia 
reikiamas rekomendacijas Komisijai. 
4. Bet kokios nacionalinės reguliavimo 
institucijos ar Komisijos prašymu 
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Agentūra pateikia nuomonę, ar 
reguliavimo institucijos sprendimas 
atitinka gaires, nurodytas Direktyvoje 
2003/54/EB, Direktyvoje 2003/55/EB, 
Reglamente (EB) Nr. 1228/2003 arba 
Reglamente (EB) Nr. 1775/2005. 
5. Jei nacionalinė reguliavimo institucija 
neatsižvelgia į 4 dalyje nurodytą 
Agentūros nuomonę per keturis mėnesius 
po jos gavimo dienos, Agentūra apie tai 
praneša Komisijai.
6. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
konkrečiais atvejais turi sunkumų 
taikydama gaires, nurodytas Direktyvoje 
2003/54/EB, Direktyvoje 2003/55/EB, 
Reglamente (EB) Nr. 1228/2003 arba 
Reglamente (EB) Nr. 1775/2005, ji gali 
paprašyti Agentūros pareikšti nuomonę. 
Agentūra, pasikonsultavusi su Komisija, 
pateikia nuomonę per keturis mėnesius. 
7. Agentūra nusprendžia, kokia turi būti 
mažiausiai dvi valstybes nares jungiančios 
infrastruktūros reguliavimo tvarka pagal 
Direktyvos 2003/54/EB 22d straipsnio 3 
dalį ir Direktyvos 2003/55/EB 24d 
straipsnio 3 dalį. 

Or. fr

Pakeitimas 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra skatina nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir 
regioninių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą. Jei Agentūra mano, 
kad reikia privalomų tokio 
bendradarbiavimo taisyklių, ji teikia 
reikiamas rekomendacijas Komisijai. 

3. Agentūra užtikrina nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir 
regioninių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą. Šiuo tikslu Agentūra 
sukuria tokio atitinkamų su regioninėmis 
rinkomis susijusių nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
taisykles. Priimant sprendimą dėl šių 
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taisyklių, visos minėtos susijusios 
institucijos turi po vieną balsą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti niekieno nereguliuojamą sritį, nacionalinėms rinkoms integravusis į 
regionines rinkas, Agentūrai bus suteikti įgaliojimai derinti atitinkamų nacionalinių 
institucijų darbą, šioms teikiant gaires, nustatant taisykles ir stebint regionines rinkas.

Pakeitimas 125
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra skatina nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir 
regioninių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą. Jei Agentūra mano, 
kad reikia privalomų tokio 
bendradarbiavimo taisyklių, ji teikia 
reikiamas rekomendacijas Komisijai. 

3. Agentūra užtikrina nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą 
Europos ir regioniniu lygmeniu. Jei 
Agentūra mano, kad reikia privalomų tokio 
bendradarbiavimo taisyklių, ji teikia 
reikiamas rekomendacijas Komisijai. 

Or. en

Pagrindimas

Skatinimo nepakanka, kad būtų pasiektas tikslas, dėl kurio įsteigiama Agentūra, t. y. pagal šio 
reglamento 1 straipsnį – „koordinuoti šių institucijų veiklą“.

Pakeitimas 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bet kokios nacionalinės reguliavimo 4. Bet kokios nacionalinės reguliavimo 
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institucijos ar Komisijos prašymu 
Agentūra pateikia nuomonę, ar reguliavimo 
institucijos sprendimas atitinka gaires, 
nurodytas Direktyvoje 2003/54/EB, 
Direktyvoje 2003/55/EB, Reglamente (EB) 
Nr. 1228/2003 arba Reglamente (EB) 
Nr. 1775/2005. 

institucijos prašymu Agentūra pateikia 
nuomonę, ar reguliavimo institucijos 
sprendimas atitinka gaires, nurodytas 
Direktyvoje 2003/54/EB, Direktyvoje 
2003/55/EB, Reglamente (EB) 
Nr. 1228/2003 arba Reglamente (EB) 
Nr. 1775/2005. 

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas.

Pakeitimas 127
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei nacionalinė reguliavimo institucija 
neatsižvelgia į 4 dalyje nurodytą Agentūros 
nuomonę per keturis mėnesius po jos 
gavimo dienos, Agentūra apie tai praneša 
Komisijai.

5. Jei nacionalinė reguliavimo institucija 
neatsižvelgia į 4 dalyje nurodytą Agentūros 
nuomonę per keturis mėnesius po jos 
gavimo dienos, Agentūra apie tai praneša 
suinteresuotosios valstybės narės 
vyriausybei.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas.
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Pakeitimas 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei nacionalinė reguliavimo institucija 
neatsižvelgia į 4 dalyje nurodytą Agentūros 
nuomonę per keturis mėnesius po jos 
gavimo dienos, Agentūra apie tai praneša 
Komisijai.

5. Jei nacionalinė reguliavimo institucija 
neatsižvelgia į 4 dalyje nurodytą Agentūros 
nuomonę per keturis mėnesius po jos 
gavimo dienos, Agentūra apie tai praneša 
Komisijai ir suinteresuotosios valstybės 
narės vyriausybei.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti informuojama ne tik Komisija, bet ir atitinkamos valstybės narės vyriausybė.

Pakeitimas 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
konkrečiais atvejais turi sunkumų 
taikydama gaires, nurodytas Direktyvoje 
2003/54/EB, Direktyvoje 2003/55/EB, 
Reglamente (EB) Nr. 1228/2003 arba 
Reglamente (EB) Nr. 1775/2005, ji gali 
paprašyti Agentūros pareikšti nuomonę. 
Agentūra, pasikonsultavusi su Komisija,
pateikia nuomonę per keturis mėnesius.

6. Kai nacionalinė reguliavimo institucija 
konkrečiais atvejais turi sunkumų 
taikydama gaires, nurodytas Direktyvoje 
2003/54/EB, Direktyvoje 2003/55/EB, 
Reglamente (EB) Nr. 1228/2003 arba
Reglamente (EB) Nr. 1775/2005, ji gali 
paprašyti Agentūros pareikšti nuomonę. 
Agentūra pateikia nuomonę per du
mėnesius.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas ir sutrumpinami terminai.
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Pakeitimas 130
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Agentūra stebi dujų ir elektros 
energijos rinkų pokyčius, ypač dujų ir 
elektros energijos mažmenines kainas, ir 
tai, ar gerbiamos vartotojų teisės, 
nurodytos pasiūlymuose dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvų, iš dalies 
keičiančių direktyvas 2003/55/EB ir
2003/54/EB.

Or. en

Pagrindimas

Agentūros atsakomybė apibrėžta per siaurai. Įsteigus Nuolatinę vartotojų grupę Agentūra 
turėtų nuolat stebėti rinkos pokyčius, kurie turi įtakos vartotojams.

Pakeitimas 131
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. 7 dalyje nurodyti tarpvalstybiniai
mažiausiai dvi valstybes nares regione 
liečiantys klausimai pateikiami 
regioniniam komitetui, o sprendimai 
priimami pagal 6 straipsnio 7 dalies 
trečioje įtraukoje nustatytas procedūras.

Or. fr
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Pagrindimas

Norėdamos žinoti, dėl ko balsuoja, netiesiogiai su tam tikru regionu susijusios reguliavimo 
institucijos turėtų gilintis į su tam tikru regionu susijusius klausimus. Siekiant to išvengti, būtų 
naudinga sprendimo priėmimo įgaliojimus suteikti tik iš tiesų susijusioms reguliavimo 
institucijoms, o kitoms valstybėms narėms suteikti konsultacinio balso teisę bei veto balso 
teisę ir taip užtikrinti nuoseklumą Bendrijos lygmeniu.

Pakeitimas 132
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Agentūra stebi dujų ir elektros 
energijos rinkų pokyčius, ypač 
atsinaujinančios energijos patekimą į 
tinklus, ir užtikrina, kad nacionaliniai 
ypatumai būtų panaudoti sudarant 
geresnes sąlygas tokiam patekimui ir šios 
praktikos taikymui kitose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad energija iš atsinaujinančių šaltinių būtų iš tikrųjų 
naudojama nacionalinėje praktikoje atsižvelgiant į nacionalines savybes bei siekiama 
palengvinti tokios teigiamos praktikos plitimą kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 133
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Kitos užduotys
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1. Agentūra gali suteikti išimčių, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
7 straipsnio 4 dalies a punkte. Agentūra 
taip pat gali suteikti Direktyvos 
2003/55/EB 22 straipsnio 3 dalies a 
punkte numatytų išimčių, jeigu 
infrastruktūra yra teritorijoje, 
priklausančioje daugiau kaip vienai 
valstybei narei. 
2. Agentūra siūlo nepriklausomą sistemos 
operatorių pagal Direktyvos 2003/54/EB 
10 straipsnio 4 dalį ir Direktyvos 
2003/55/EB 9 straipsnio 4 dalį.

Or. fr

Pakeitimas 134
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra gali suteikti išimčių, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
7 straipsnio 4 dalies a punkte. Agentūra
taip pat gali suteikti Direktyvos 
2003/55/EB 22 straipsnio 3 dalies a punkte 
numatytų išimčių, jeigu infrastruktūra yra 
teritorijoje, priklausančioje daugiau kaip 
vienai valstybei narei. 

1. Agentūra gali suteikti išimčių, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
7 straipsnio 4 dalies a punkte. Tarp savęs 
pasikonsultavusios ir gavusios Komisijos 
patvirtinimą, susijusių valstybių 
reguliavimo institucijos, taip pat gali 
suteikti Direktyvos 2003/55/EB 22 
straipsnio 3 dalies a punkte numatytų 
išimčių, jeigu infrastruktūra yra teritorijoje, 
priklausančioje daugiau kaip vienai 
valstybei narei.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas pagrindinių naujų infrastruktūrų statybai iri jas 
paspartinti, bet kokius prašymus dėl išimčių dėl naujų dujų infrastruktūrų pirmiausia turi 
apsvarstyti susijusių valstybių narių reguliavimo institucijos, o tuomet tokie prašymai turi būti 
teikiami Komisijai tvirtinti, kuri dėl savo konstitucinės Sutarčių sergėtojos misijos yra 
geriausia Europos interesų saugotoja.
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Pakeitimas 135
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra skatina pastangas parengti 
praktines gaires dėl transeuropinių 
energetikos tinklų, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 
1364/2006/EB. 
Agentūra ypač atsižvelgia į šias gaires 
tvirtindama 6 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus 10 metų investavimo planus.

Or. fr

Pakeitimas 136
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vykdydama nustatytas užduotis, 
Agentūra konsultuojasi su susijusiais 
rinkos dalyviais.

Or. en



PE404.596v01-00 66/92 AM\716143LT.doc

LT

Pakeitimas 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Sprendimų dėl išimčių priėmimo terminai
Jei Agentūra per tris mėnesius nuo 
suinteresuotosios šalies prašymo 
pateikimo datos nepriima sprendimo tais 
klausimais, kuriais ji pagal šio 
reglamento 8 straipsnį turi privalomojo 
sprendimo galią, sprendimą priima 
Europos Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti Agentūros institucinio paralyžiaus, nustatomas įsipareigojimų nevykdymo 
mechanizmas galutinio sprendimo teisę perduodant Europos Komisijai, jei Agentūra smarkiai 
vėluoja priimti sprendimą dėl išimčių.

Pakeitimas 138
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Energetikos sektoriaus stebėsena ir 

ataskaitos
1. Agentūra stebi dujų ir elektros 
energijos rinkos pokyčius, ypač dujų ir 
elektros energijos mažmenines kainas, ir 
tai, kaip gerbiamos vartotojų teisės, 
nurodytos Direktyvoje 2003/55/EB ir 
Direktyvoje 2003/54/EB.
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2. Agentūra skelbia metinę pokyčių dujų 
ir elektros energijos rinkose ataskaitą, 
kurioje aptariami ir vartotojų klausimai. 
Šiose ataskaitose įvardijamos visos 
likusios kliūtys, trukdančios baigti kurti 
elektros energijos ir dujų vidaus rinką, ir 
pažeidžiamų vartotojų poreikiai.
3. Paskelbdama metinę ataskaitą, 
Agentūra gali pateikti Europos 
Parlamentui ir Komisijai nuomonę apie 
priemones, kurių galima imtis siekiant 
pašalinti 2 dalyje minėtas kliūtis ir 
pagerinti pažeidžiamų vartotojų padėtį.

Or. en

Pakeitimas 139
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
1. Paskelbusi metinę ataskaitą Agentūra 
nustato ES reikalavimus saugykloms 
cikliškumo ir saugumo prasme ir nustato 
gaires dėl investicijų į produkciją ir 
perdavimo infrastruktūrą.
2. Agentūra Europos lygmeniu 
koordinuoja nacionalines energetikos 
krizių valdymo priemones.

3. Agentūra koordinuoja Europos 
operatorių mainus su trečiųjų šalių 
operatoriais.

Or. fr

Pagrindimas

Papildomas pranešėjo 18 pakeitimas.

Agentūrai turi tekti Europos energetikos rinkos ir Europos energetikos politikos priežiūros 
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vaidmuo.

Norint pagerinti rinkų veikimą, labai svarbu koordinuoti krizių valdymą ir mainus su 
trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 140
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Priežiūra, vykdymas ir baudos

1. Pasikonsultavusi su Komisija, 
Agentūra gali nustatyti finansines baudas 
perdavimo sistemos operatoriams, kurie 
nevykdo savo atitinkamų įpareigojimų 
pagal 7 straipsnį arba neteikia 
informacijos, kurios prašo Agentūra savo 
uždaviniams vykdyti. Baudos turi būti
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios.
2. Nacionalinės reguliavimo institucijos,
bendradarbiaudamos su Agentūra,
privalo užtikrinti, kad perdavimo sistemos 
operatoriai vykdytų įpareigojimus, kurių
randasi pagal šio reglamento nuostatas.
3. Jei remiantis šiuo straipsniu skiriamos 
baudos, Agentūra paskelbia susijusių 
perdavimo sistemos operatorių 
pavadinimus ir paskirtų finansinių baudų 
dydžius bei priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Agentūrai turėtų būti suteiktos veiksmingos priežiūros priemonės, kurios sudarytų galimybes 
veiksmingai vykdyti savo funkcijas.



AM\716143LT.doc 69/92 PE404.596v01-00

LT

Pakeitimas 141
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Administracinė valdyba

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba. Narių kadencija yra penkeri 
metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą.
2. Administracinė valdyba iš savo narių 
skiria pirmininką ir pirmininko 
pavaduotoją. Jei pirmininkas negali eiti 
savo pareigų, jį automatiškai pakeičia 
pirmininko pavaduotojas. Pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija trunka 
dvejus su puse metų ir gali būti pratęsta. 
Tačiau bet kokiu atveju pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija 
baigiasi, kai jie nustoja būti 
Administracinės valdybos nariais.
3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius dalyvauja svarstymuose, jeigu 
Administracinė valdyba nenusprendžia 
kitaip. Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.
4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma.
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5. Kiekvienas narys turi vieną balsą. 
Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma 
išsamesnė balsavimo tvarka, pirmiausia 
sąlygos, kuriomis vienas narys gali veikti 
kito nario vardu, taip pat, tam tikrais 
atvejais, kvorumą reglamentuojančios 
taisyklės.

Or. fr

Pakeitimas 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba. Narių kadencija yra penkeri metai, 
ji gali būti pratęsta vieną kartą.

1. Administracinę valdybą sudaro trys
nariai. Vieną iš jų skiria Komisija, vieną –
Taryba ir vieną – Europos Parlamentas. 
Narių kadencija yra penkeri metai, ji gali 
būti pratęsta vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Kad galėtų efektyviau dirbti, Administracinė valdyba turi būti sudaryta iš trijų narių: po vieną 
iš jų skiria kiekviena ES institucija. Tai leis išvengti papildomos biurokratijos ir užtikrinti, 
kad visos ES institucijos turi vienodas sprendimo priėmimo galias.

Pakeitimas 143
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba. Narių kadencija yra penkeri metai, 

1. Administracinę valdybą sudaro keturi
nariai. Du iš jų skiria Komisija ir du –
Taryba. Narių kadencija yra penkeri metai, 
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ji gali būti pratęsta vieną kartą. ji gali būti pratęsta vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Visa Agentūra palyginti nėra didelė (pasak Komisijos poveikio vertinimo, 40–50 darbuotojų, 
7 mln. EUR biudžetas). Siekiant efektyvumo ir norint išvengti išlaidų bei papildomos 
biurokratinės naštos , manytina, kad Administracinės valdybos narių skaičių reikia sumažinti 
iki keturių. Atsižvelgiant į tai, kad Administracinei valdybai nustatyti uždaviniai skiriami 
pagal ES vykdomąją funkciją, Taryba ir Komisija turėtų skirti vienodą narių skaičių 
(kiekviena po du).

Pakeitimas 144
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba. Narių kadencija yra penkeri metai, 
ji gali būti pratęsta vieną kartą.

1. Administracinę valdybą sudaro šeši
nariai iš įvairių valstybių narių. Du
narius skiria Komisija, du – Taryba ir du –
Europos Parlamentas. Narių kadencija yra 
penkeri metai, ji gali būti pratęsta vieną 
kartą, jei tam pritaria Komisija, Taryba ir 
Europos Parlamentas. Prieš paskyrimą 
Administracinės valdybos nariais 
kandidatai gali būti pakviesti į 
kompetentingą Europos Parlamento 
komitetą atakyti į komiteto narių 
klausimus.

Or. ro

Pagrindimas

Agentūros Administracinę valdybą turi sudaryti tiek narių, kiek reikia tinkamai vykdyti 
Reglamente nustatytus uždavinius ir funkcijas. Šeši nariai dirbtų efektyviau nei dvylika narių.
Šeši nariai turėtų būti iš skirtingų valstybių narių, kad būtų vienodai atstovaujama valstybių 
narių interesams ir užtikrintas kuo didesnis skaidrumas. Valdybos narių skaičius turėtų būti 
tiesiogiai proporcingas Agentūros darbuotojų skaičiui ir turėtų būti dedamos pastangos, kad 
būtų išvengta bet kokio nepateisinamų išlaidų iš agentūros biudžeto.
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Pakeitimas 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba. Narių kadencija yra penkeri metai, 
ji gali būti pratęsta vieną kartą.

1. Administracinę valdybą sudaro penki
nariai. Du iš jų skiria Komisija, du –
Taryba ir vieną – Europos Parlamentas. 
Narių kadencija yra penkeri metai, ji gali 
būti pratęsta vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Visa Agentūra palyginti nėra didelė. Siekiant efektyvumo ir norint išvengti išlaidų bei 
papildomos biurokratinės naštos, manytina, kad Administracinės valdybos narių skaičių 
reikia sumažinti iki penkių.

Pakeitimas 146
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba. Narių kadencija yra penkeri metai, 
ji gali būti pratęsta vieną kartą.

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių, o visoms valstybėms narėms 
atstovaujama pagal rotacijos principą. 
Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis – Taryba. 
Narių kadencija yra penkeri metai, ji gali 
būti pratęsta vieną kartą.

Or. en
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Pakeitimas 147
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba. Narių kadencija yra penkeri metai, 
ji gali būti pratęsta vieną kartą.

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių. Kiekvienas narys turi pakaitinį narį.
Tris narius ir jų pakaitinius skiria 
Komisija ir devynis narius ir jų 
pakaitinius – Taryba. Narių kadencija yra 
penkeri metai, ji gali būti pratęsta vieną 
kartą.

Or. en

Pagrindimas

1 punktas. Jei manoma, kad tai yra naudinga nepaisant valdybos uždavinių, 
konstatuojamojoje dalyje reikėtų pasakyti, kad skirdama valdybos narius, Taryba stengiasi 
užtikrinti subalansuotą valstybių narių dalyvavimą, ko gero, taikant rotacijos principą.

Pakeitimas 148
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba. Narių kadencija yra penkeri metai, 
ji gali būti pratęsta vieną kartą.

1. Administracinę valdybą sudaro dvylika 
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba. Narių kadencija yra penkeri metai.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas.
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Pakeitimas 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Administracinės valdybos nariai yra 
nepriklausomi nuo nacionalinių 
vyriausybių.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti kiek galima nepriklausoma.

Pakeitimas 150
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius dalyvauja svarstymuose, jeigu 
Administracinė valdyba nenusprendžia 
kitaip. Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.

3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius ir Reguliavimo valdybos 
pirmininkas arba jo paskirtas asmuo
dalyvauja svarstymuose be teisės balsuoti. 
Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.



AM\716143LT.doc 75/92 PE404.596v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Administracinės valdybos sprendimai turės esminį poveikį Reguliavimo valdybai, todėl 
pastarosios pirmininkas arba jo paskirtas asmuo iš Reguliavimo valdybos turėtų dalyvauti 
Administracinės valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

Pakeitimas 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius dalyvauja svarstymuose, jeigu 
Administracinė valdyba nenusprendžia 
kitaip. Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.

3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius ir Reguliavimo valdybos 
pirmininkas arba jo paskirtas asmuo
dalyvauja svarstymuose be teisės balsuoti,
jeigu Administracinė valdyba 
nenusprendžia kitaip Administracinė 
valdyba į eilinius posėdžius susirenka 
mažiausiai du kartus per metus. Ji taip pat 
susitinka pirmininko iniciatyva arba 
Komisijos ar ne mažiau kaip trečdalio jos 
narių prašymu. Administracinė valdyba 
gali pakviesti asmenis, kurių nuomonė gali 
būti svarbi, dalyvauti posėdžiuose stebėtojų 
teisėmis. Administracinės valdybos 
nariams, atsižvelgiant į jos darbo tvarkos 
taisykles, gali padėti patarėjai arba 
ekspertai. Sekretoriato paslaugas 
administracinei valdybai teikia Agentūra.

Or. en

Pagrindimas

Administracinės valdybos sprendimai turės esminį poveikį Reguliavimo valdybai, todėl 
pastarosios pirmininkas arba jo paskirtas asmuo iš Reguliavimo valdybos turėtų dalyvauti 
Administracinės valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis.
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Pakeitimas 152
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius dalyvauja svarstymuose, jeigu 
Administracinė valdyba nenusprendžia 
kitaip. Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi,
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.

3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius dalyvauja svarstymuose. 
Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva, Europos Parlamento, Tarybos, 
Komisijos ar ne mažiau kaip ketvirčio jos 
narių prašymu. Administracinė valdyba 
gali, vienbalsiai nusprendusi, pakviesti 
trečiuosius asmenis dalyvauti posėdžiuose 
stebėtojų teisėmis. Administracinės 
valdybos nariams, atsižvelgiant į jos darbo 
tvarkos taisykles, gali padėti patarėjai arba 
ekspertai. Sekretoriato paslaugas 
administracinei valdybai teikia Agentūra.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas.

Pakeitimas 153
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius dalyvauja svarstymuose, jeigu 
Administracinė valdyba nenusprendžia 
kitaip. Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 

3. Administracinės valdybos posėdžius 
sušaukia jos pirmininkas. Agentūros 
direktorius ir Reguliavimo valdybos 
pirmininkas arba jo paskirtas asmuo iš 
šios valdybos dalyvauja svarstymuose be 
teisės balsuoti, jeigu Administracinė 
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per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.

valdyba nenusprendžia kitaip 
Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.

Or. en

Pakeitimas 154
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Administracinės valdybos nariai yra 
nepriklausomi nuo nacionalinių 
vyriausybių.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti kiek galima nepriklausoma. Kadangi Administracinė valdybos narius 
skiria atitinkamai Taryba ir Komisija, jie gali gauti nurodymus iš šių institucijų, o ne iš kurios 
nors konkrečios valstybės narės.
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Pakeitimas 155
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Administracinės valdybos nariai yra 
nepriklausomi nuo nacionalinių 
vyriausybių.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti kiek galima nepriklausoma. Kadangi Administracinė valdybos narius 
skiria atitinkamai Taryba ir Komisija, jie gali gauti nurodymus iš šių institucijų, o ne iš kurios 
nors konkrečios valstybės narės.

Pakeitimas 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima pagal kvalifikuotos balsų
daugumos principą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Administracinė valdyba yra atsakinga už administracinius ir biudžeto reikalus, su 
šiais klausimais susijusius sprendimus labiau tinka priimti balsuojant pagal kvalifikuotos 
balsų daugumos principą, o ne pagal dviejų trečdalių daugumo principą.
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Pakeitimas 157
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma, jei 
šiame reglamente arba įstatuose nėra 
nurodyta kitaip.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas.

Pakeitimas 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Administracinės valdybos nariai yra 
nepriklausomi nuo nacionalinių ir 
regioninių vyriausybių.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų būti kiek galima nepriklausoma. Kadangi Administracinės valdybos narius 
skiria atitinkamai Taryba ir Komisija, jie gali gauti nurodymus iš šių institucijų, o ne iš kurios 
nors konkrečios valstybės narės.
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Pakeitimas 159
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Darbo 
tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė 
balsavimo tvarka, pirmiausia sąlygos, 
kuriomis vienas narys gali veikti kito 
nario vardu, taip pat, tam tikrais atvejais,
kvorumą reglamentuojančios taisyklės.

5. Kiekvienas narys turi vieną balsą. Darbo 
tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė 
balsavimo tvarka, pirmiausia kvorumą 
reglamentuojančios taisyklės.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas.

Pakeitimas 160
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Administracinės valdybos narys negali 
būti Reguliavimo valdybos nariu.

Or. en

Pakeitimas 161
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Administracinės valdybos nariai 
įsipareigoja veikti nepriklausomai 
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visuomenės labui. Šiuo tikslu jie pateikia 
įsipareigojimų deklaraciją ir interesų 
deklaraciją, kurioje nurodoma, kad nėra 
jokių interesų, kurie gali būti laikomi 
kenkiančiais jų nepriklausomumui, arba 
nurodomi visi tiesioginiai ir netiesioginiai 
interesai, kurie gali kenkti narių 
nepriklausomumui. Šios deklaracijos 
pateikiamos raštu, viešai ir kas metai.

Or. en

Pakeitimas 162
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Administracinės valdybos užduotys

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių. 
2. Administracinė valdyba pagal 11 
straipsnio 1 dalį skiria Reguliavimo 
valdybos narius.
3. Administracinė valdyba pagal 15 
straipsnio 1 dalį skiria Apeliacinės tarybos 
narius.
4. Pasikonsultavusi su Komisija ir pagal 
12 straipsnio 3 dalį gavusi patvirtinimą iš 
Reguliavimo valdybos, iki kiekvienų metų 
rugsėjo 30 d. Administracinė valdyba 
priima Agentūros kitų metų veiklos 
programą ir pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Ši 
darbo programa priimama nepažeidžiant 
kasmetinės biudžetinės procedūros.
5. Administracinė valdyba naudojasi savo 
biudžetiniais įgaliojimais pagal 18–21 
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straipsnius.
6. Administracinė valdyba, gavusi 
Komisijos sutikimą, nusprendžia, ar 
priimti kitų Bendrijos šaltinių palikimą, 
dovanas ar dotacijas.
7. Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.
8. Administracinė valdyba, jei būtina, 
parengia Agentūros personalo politiką 
pagal 25 straipsnio 2 dalį.
9. Administracinė valdyba pagal 27 
straipsnį priima specialias nuostatas dėl 
teisės susipažinti su Agentūros 
dokumentais.
10. Administracinė valdyba tvirtina 
Agentūros metinę veiklos ataskaitą, 
nurodytą 14 straipsnio 8 dalyje, ir ne 
vėliau kaip iki birželio 15 d. pateikia ją 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, 
Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Audito Rūmams. Į šią 
ataskaitą įtraukiamas atskiras skyrius, 
skirtas Agentūros reguliavimo veiklai per 
ataskaitinius metus, kurį tvirtina 
Reguliavimo valdyba.
11. Administracinė valdyba priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl direktoriaus paskyrimo turėtų balsuoti Europos Parlamentas. Direktoriaus paskyrimas 
nėra Administracinės valdybos funkcija.

Pakeitimas 164
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

1. Gavusi Reguliavimo valdybos 
pritarimą, Administracinė valdyba pagal 
13 straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas oficialus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus. Tas pats taikoma ir 7 dalies pakeitimui. Taip pat siekiama 
sustiprinti Reguliavimo valdybos nepriklausomumą.

Pakeitimas 165
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

1. Gavusi Reguliavimo valdybos 
pritarimą, Administracinė valdyba pagal 
13 straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

Or. de
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Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas oficialus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus. Tas pats taikoma ir 7 dalies pakeitimui. Taip pat siekiama 
sustiprinti Reguliavimo valdybos nepriklausomumą.

Pakeitimas 166
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

1. Reguliavimo valdybai pritarus, 
Administracinė valdyba pagal 13 straipsnio 
2 dalį skiria Agentūros direktorių.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinami Reguliavimo valdybai suteikiami įgaliojimai.

Pakeitimas 167
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

1. Reguliavimo valdybai pritarus, 
Administracinė valdyba pagal 13 straipsnio 
2 dalį skiria Agentūros direktorių.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas oficialus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.

Pakeitimas 168
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

1. Reguliavimo valdybai pritarus, 
Administracinė valdyba pagal 13 straipsnio 
2 dalį skiria Agentūros direktorių.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas oficialus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus. Tas pats taikoma ir 10 straipsnio 7 dalies pakeitimui.

Pakeitimas 169
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

1. Reguliavimo valdybai pritarus, 
Administracinė valdyba pagal 13 straipsnio 
2 dalį skiria Agentūros direktorių.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas oficialus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.

Pakeitimas 170
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 13 
straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba ir gavusi jos pritarimą kaip 
nustatyta 12 straipsnio 2 dalyje,
Administracinė valdyba pagal 13 straipsnio 
2 dalį skiria Agentūros direktorių.

Or. en

Pakeitimas 171
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinė valdyba pagal 11 
straipsnio 1 dalį skiria Reguliavimo 
valdybos narius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo valdybos sudėtis yra aiškiai nurodyta 11 straipsnio 1 dalyje. Reguliavimo 
valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės reguliavimo institucijų, įsteigtų 
pagal Direktyvas 2003/54/EB ir 2003/55/EB. Todėl nėra jokio reikalo nustatyti atskirą 
Administracinės valdybos vykdomą Reguliavimo valdybos paskyrimo procesą, nes tai jį tik 
apsunkintų.
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Pakeitimas 172
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinė valdyba pagal 11 
straipsnio 1 dalį skiria Reguliavimo 
valdybos narius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo valdybos sudėtis yra aiškiai nurodyta 11 straipsnio 1 dalyje (po CEER 
pakeitimo). Reguliavimo valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės 
reguliavimo institucijų, įsteigtų pagal Direktyvas 2003/54/EB ir 2003/55/EB. Todėl nėra jokio 
reikalo nustatyti atskirą Administracinės valdybos vykdomą Reguliavimo valdybos paskyrimo 
procesą, nes tai jį tik apsunkintų.

Pakeitimas 173
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasikonsultavusi su Komisija ir pagal 12 
straipsnio 3 dalį gavusi patvirtinimą iš 
Reguliavimo valdybos, iki kiekvienų metų 
rugsėjo 30 d. Administracinė valdyba 
priima Agentūros kitų metų veiklos 
programą ir pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Ši darbo 
programa priimama nepažeidžiant 
kasmetinės biudžetinės procedūros.

4. Pasikonsultavusi su Komisija ir pagal 12 
straipsnio 3 dalį gavusi patvirtinimą iš 
Reguliavimo valdybos, iki kiekvienų metų 
rugsėjo 30 d. Administracinė valdyba 
priima Agentūros kitų metų veiklos 
programą ir pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Ši darbo 
programa priimama nepažeidžiant 
kasmetinės biudžetinės procedūros ir 
skelbiama viešai.

Or. en
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Pakeitimas 174
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Administracinė valdyba, gavusi 
Komisijos sutikimą, nusprendžia, ar priimti 
kitų Bendrijos šaltinių palikimą, dovanas ar 
dotacijas.

6. Administracinė valdyba, gavusi 
Komisijos sutikimą, nusprendžia, ar priimti 
kitų Bendrijos šaltinių palikimą, dovanas ar 
dotacijas ar bet kokį valstybių narių ar jų 
reguliavimo institucijų savanorišką indėlį.

Or. en

Pakeitimas 175
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.

7. Konsultuodamasi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas oficialus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.
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Pakeitimas 176
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.

7. Konsultuodamasi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas oficialus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.

Pakeitimas 177
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.

7. Konsultuodamasi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas konsultacinis Reguliavimo valdybos vaidmuo, direktoriaus 
atžvilgiu taikant drausmines priemones, atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja 
Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, rekomendacijas ir sprendimus.
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Pakeitimas 178
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.

7. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas oficialus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus. Tas pats taikoma ir 1 dalies pakeitimui.

Pakeitimas 179
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.

7. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba naudojasi 
įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas oficialus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus. Tas pats taikoma ir 1 dalies pakeitimui.



AM\716143LT.doc 91/92 PE404.596v01-00

LT

Pakeitimas 180
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Administracinė valdyba tvirtina 
Agentūros metinę veiklos ataskaitą, 
nurodytą 14 straipsnio 8 dalyje, ir ne vėliau 
kaip iki birželio 15 d. pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Audito Rūmams. Į šią ataskaitą 
įtraukiamas atskiras skyrius, skirtas 
Agentūros reguliavimo veiklai per 
ataskaitinius metus, kurį tvirtina 
Reguliavimo valdyba.

10. Administracinė valdyba tvirtina 14 
straipsnio 8 dalyje nurodytą Agentūros 
metinę veiklos ataskaitą, kurioje 
pranešama apie dujų ir elektros energijos 
rinkų pokyčius, įskaitant vartotojų 
klausimus, ir kurioje nurodomos likusios 
kliūtys, trukdančios sukurti vieną bendrą
dujų ir elektros energijos rinką. Agentūra
ne vėliau kaip iki birželio 15 d. pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, Europos Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Audito 
Rūmams. Į šią ataskaitą įtraukiamas 
atskiras skyrius, skirtas Agentūros 
reguliavimo veiklai per ataskaitinius metus, 
kurį tvirtina Reguliavimo valdyba.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad Agentūra, be savo administracinių ir reguliavimo įsipareigojimų, ataskaitoje 
pateiktų ir pagrindinius dujų ir elektros rinkų pokyčius bei kliūtis. Ataskaitoje turi būti 
visapusiškai apibūdintas vartotojų aspektas.

Pakeitimas 181
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Administracinė valdyba tvirtina 
Agentūros metinę veiklos ataskaitą, 
nurodytą 14 straipsnio 8 dalyje, ir ne vėliau 
kaip iki birželio 15 d. pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 

10. Administracinė valdyba tvirtina 
Agentūros metinę veiklos ataskaitą, 
nurodytą 14 straipsnio 8 dalyje, ir ne vėliau 
kaip iki birželio 15 d. pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 
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Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Audito Rūmams. Į šią ataskaitą 
įtraukiamas atskiras skyrius, skirtas 
Agentūros reguliavimo veiklai per 
ataskaitinius metus, kurį tvirtina 
Reguliavimo valdyba.

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, 
Regionų komitetui ir Audito Rūmams. Į 
šią ataskaitą įtraukiamas atskiras skyrius, 
skirtas Agentūros reguliavimo veiklai per 
ataskaitinius metus, kurį tvirtina 
Reguliavimo valdyba.

Or. lt

Pagrindimas

Šis komitetas kaip ir EESRK turi patariamąją galią, todėl turi teisę gauti ataskaitas iš 
Agentūros.
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