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Pakeitimas 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Patirtis įgyvendinant Direktyvą 
2003/54/EB rodo, kokią naudą gali duoti 
elektros energijos vidaus rinka – didėja 
efektyvumas, mažėja kainos, didėja 
paslaugų standartai ir 
konkurencingumas. Vis dėlto lieka didelių 
trūkumų ir galimybių tobulinti rinkos 
veikimą. Reikia konkrečių nuostatų, pagal 
kurias būtų užtikrinamos vienodos 
konkurencijos gamybos srityje sąlygos, 
ypač įtraukiant visas trumpalaikes ir 
ilgalaikes sąnaudas aplinkosaugai, 
sumažinta dominavimo rinkoje ir 
grobuoniškos elgsenos rizika, užtikrinant 
nediskriminuojamus perdavimo ir 
paskirstymo tarifus, kad į tinklą būtų 
galima patekti naudojantis tarifais, kurie 
paskelbti prieš jiems įsigaliojant, ir 
užtikrinant, kad būtų apsaugotos mažų ir 
pažeidžiamų klientų teisės, atskleista visa 
informacija apie energijos šaltinius, 
pateikiant ir informaciją apie jų poveikį 
aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinama svarbi Direktyvos 2003/54/EB 2 konstatuojamoji dalis. Į kainą neįtraukus su 
elektros energijos gamyba susijusių aplinkosaugai skiriamų sąnaudų, rinka liks iškreipta.  
Per prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą, aukcione parduodant leidimus, bandoma 
įtraukti išmetamo CO2 kiekio sąnaudas, todėl į tekstą turi būti įtraukta atitinkama iniciatyva, 
kurioje numatyta aplinkosaugai skiriamas sąnaudas įtraukti į energijos kainą. Komisija 
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turėtų pradėti stebėti šį rinkos iškreipimą.

Pakeitimas 15
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tačiau šiuo metu jokiai Bendrijos 
bendrovei neįmanoma užtikrinti teisės 
elektros energiją bet kurioje valstybėje 
narėje parduoti vienodomis sąlygomis, be 
diskriminacijos arba užtikrinti galimybės 
išvengti nepalankių aplinkybių. Visų pirma 
kol kas valstybėse narėse nėra užtikrinama 
nediskriminacinė prieiga prie energetikos 
tinklų ir jose nėra sukurta teisės aktais 
vykdoma vienodai veiksmingo lygio 
priežiūra.

(3) Tačiau šiuo metu jokiai Bendrijos 
bendrovei neįmanoma užtikrinti teisės
elektros energiją bet kurioje valstybėje 
narėje parduoti vienodomis sąlygomis, be 
diskriminacijos arba užtikrinti galimybės 
išvengti nepalankių aplinkybių. Visų pirma 
kol kas valstybėse narėse nėra užtikrinama 
nediskriminacinė prieiga prie energetikos 
tinklų, išlieka izoliuotos rinkos, nėra 
sukurta teisės aktais vykdoma vienodai 
veiksmingo lygio priežiūra.

Or. lt

Pakeitimas 16
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Europos 
energetikos politika“ pabrėžiama elektros 
energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo 
ir vienodų galimybių visoms ES elektros 
energetikos bendrovėms užtikrinimo 
svarba. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl elektros 
energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkos 
perspektyvų ir Komisijos komunikate 

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Europos 
energetikos politika“ pabrėžiama elektros 
energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo 
ir vienodų galimybių visoms ES elektros 
energetikos bendrovėms užtikrinimo 
svarba. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl elektros 
energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkos 
perspektyvų ir Komisijos komunikate 
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„Europos gamtinių dujų ir elektros 
energijos sektorių tyrimas (galutinė 
ataskaita) pagal Reglamento (EB) Nr. 
1/2003 17 straipsnį“ buvo įrodyta, kad šiuo 
metu galiojančios taisyklės ir taikomos 
priemonės nesudaro reikiamos sistemos, 
leisiančios sukurti tinkamai veikiančią 
vidaus rinką. 

„Europos gamtinių dujų ir elektros 
energijos sektorių tyrimas (galutinė 
ataskaita) pagal Reglamento (EB) Nr. 
1/2003 17 straipsnį“ buvo įrodyta, kad šiuo 
metu galiojančios taisyklės ir taikomos 
priemonės nesudaro reikiamos sistemos ir 
neužtikrina fizinių jungčių sukūrimo, 
leisiančių sukurti tinkamai veikiančią 
vidaus rinką. 

Or. lt

Pakeitimas 17
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pirmiausia reikia skatinti glaudesnį 
perdavimo sistemos operatorių 
bendradarbiavimą ir jų veiklos 
koordinavimą, kad būtų užtikrintas 
laipsniškas techninių ir komercijos 
taisyklių suderinamumas tam, jog būtų 
suteikiama ir įgyvendinama tikroji prieiga 
prie tarpvalstybinio perdavimo tinklų ir 
būtų užtikrintas suderintas bei veiksmingas 
perspektyvinis Bendrijos perdavimo 
sistemos planavimas ir pagrįsta techninė 
tos sistemos plėtra deramai atsižvelgiant į 
aplinką, ir kad būtų skatinamas energijos 
naudojimo veiksmingumas, moksliniai 
tyrimai bei naujovės, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad plačiau būtų naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
diegiamos technologijos, kurias naudojant 
išmetamas mažas anglies dvideginio kiekis. 
Perdavimo sistemos operatoriai savo 
tinklus turėtų eksploatuoti laikydamiesi tų 
suderintų techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodekso.

(6) Pirmiausia reikia skatinti fizinių 
jungčių sukūrimą, glaudesnį perdavimo 
sistemos operatorių bendradarbiavimą ir jų 
veiklos koordinavimą, kad būtų užtikrintas 
laipsniškas techninių ir komercijos 
taisyklių suderinamumas tam, jog būtų 
suteikiama ir įgyvendinama tikroji prieiga 
prie tarpvalstybinio perdavimo tinklų ir 
būtų užtikrintas suderintas bei veiksmingas 
perspektyvinis Bendrijos perdavimo 
sistemos planavimas ir pagrįsta techninė 
tos sistemos plėtra deramai atsižvelgiant į 
aplinką, ir kad būtų skatinamas energijos 
naudojimo veiksmingumas, moksliniai 
tyrimai bei naujovės, visų pirma siekiant 
užtikrinti, kad plačiau būtų naudojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai ir 
diegiamos technologijos, kurias naudojant 
išmetamas mažas anglies dvideginio kiekis. 
Perdavimo sistemos operatoriai savo 
tinklus turėtų eksploatuoti laikydamiesi tų 
suderintų techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodekso.
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Or. lt

Pakeitimas 18
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi rinkos dalyviai yra suinteresuoti 
veikla, kurią turi vykdyti Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklas. 
Dėl to konsultacijos tampa esmine 
sudedamąja tos veiklos dalimi, o 
konsultacijų procesą palengvinti ir 
supaprastinti sukurtoms organizacijoms, 
pvz., Vakarų Europos Elektros perdavimo 
koordinavimo sąjungai (UCTE), turėtų 
tekti svarbus vaidmuo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupė (ERGEG) šiuo metu vykdo viešas 
Europos Sąjungos lygmens konsultacijas. Todėl šios funkcijos turėtų imtis Agentūra, nes ji jau 
turi nusistovėjusias viešų konsultacijų vykdymo taisykles ir patirtį. Be to, Agentūra veikia visų 
rinkos dalyvių interesais, o perdavimo sistemos operatoriai gali būti suinteresuotos šalys. 
Siekiant užtikrinti proceso veiksmingumą turėtų būti pabrėžiama, kad sukūrus per daug 
konsultavimo įstaigų konsultacijų procesai bus dubliuojami.

Pakeitimas 19
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi rinkos dalyviai yra suinteresuoti Išbraukta.
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veikla, kurią turi vykdyti Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklas. 
Dėl to konsultacijos tampa esmine 
sudedamąja tos veiklos dalimi, o 
konsultacijų procesą palengvinti ir 
supaprastinti sukurtoms organizacijoms, 
pvz., Vakarų Europos Elektros perdavimo 
koordinavimo sąjungai (UCTE), turėtų 
tekti svarbus vaidmuo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti proceso veiksmingumą pasakytina, kad sukūrus per daug konsultavimo 
įstaigų konsultacijų procesai bus dubliuojami. Viešas konsultacijas Europos Sąjungos 
lygmeniu dabar vykdo ERGEG, o Agentūra, viešai konsultuodama, turėtų vadovautis 
nusistovėjusiomis taisyklėmis ir patirtimi. Todėl 8 konstatuojamąją dalį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi rinkos dalyviai yra suinteresuoti 
veikla, kurią turi vykdyti Europos 
perdavimo sistemos operatorių tinklas. 
Dėl to konsultacijos tampa esmine 
sudedamąja tos veiklos dalimi, o 
konsultacijų procesą palengvinti ir 
supaprastinti sukurtoms organizacijoms, 
pvz., Vakarų Europos Elektros perdavimo 
koordinavimo sąjungai (UCTE), turėtų 
tekti svarbus vaidmuo.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupė (ERGEG) šiuo metu vykdo viešas 
Europos Sąjungos lygmens konsultacijas. Todėl šios funkcijos turėtų imtis Agentūra, nes ji jau 
turi nusistovėjusias viešų konsultacijų vykdymo taisykles ir patirtį. Be to, Agentūra veikia visų 
rinkos dalyvių interesais, o perdavimo sistemos operatoriai gali būti suinteresuotos šalys.

Pakeitimas 21
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Reikia užtikrinti vienodas galimybes 
gauti informaciją apie fizinę sistemos 
būseną, kad visi rinkos dalyviai galėtų 
įvertinti bendrąją paklausos ir pasiūlos 
padėtį bei nustatyti, kodėl kinta didmeninė 
kaina. Tam reikia išsamesnės informacijos 
apie elektros energijos gamybą, pasiūlą ir 
paklausą, tinklo pajėgumą perduoti elektros 
energiją, elektros energijos srautus ir 
techninę tinklo priežiūrą, paklausos ir 
pasiūlos atitiktį elektros energijos tinkle 
užtikrinančias paslaugas ir rezervinę galią.

(10) Reikia užtikrinti vienodas galimybes 
gauti informaciją apie fizinę sistemos 
būseną ir jos efektyvumą, kad visi rinkos 
dalyviai galėtų įvertinti bendrąją paklausos 
ir pasiūlos padėtį bei nustatyti, kodėl kinta 
didmeninė kaina. Tam reikia išsamesnės 
informacijos apie elektros energijos 
gamybą, pasiūlą ir paklausą, tinklo 
pajėgumą perduoti elektros energiją, 
elektros energijos srautus ir techninę tinklo 
priežiūrą, paklausos ir pasiūlos atitiktį 
elektros energijos tinkle užtikrinančias 
paslaugas ir rezervinę galią.

Or. ro

Pakeitimas 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Reikėtų aktyviai skatinti investuoti į 
stambius naujus infrastruktūros objektus 
tuo pat metu užtikrinant, kad tinkamai 

(13) Reikėtų aktyviai skatinti investuoti į 
stambius naujus infrastruktūros objektus, 
ypač sudarant sąlygas pereiti prie 
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veiktų elektros energijos vidaus rinka. pažangiųjų tinklų ir vis labiau integruoti 
iš atsinaujinančių šaltinių tiekiamą 
elektros energiją, taip pat į paklausos 
valdymo priemones, tuo pat metu 
užtikrinant, kad tinkamai veiktų elektros 
energijos vidaus rinka ir sistemoje didėtų 
atsinaujinančios energijos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis turi atitikti esamą Sąjungos politiką, palankią atsinaujinančiai energijai ir 
skatinančią kurti pažangiuosius tinklus. Paklausos valdymo priemonės, pvz., piko metu 
paskirstomos energijos pardavimas aukcione, turi būti koordinuojamos tarpvalstybiniu 
lygmeniu. Joms turėtų būti skiriama tiek pat dėmesio, kiek ir pasiūlos valdymo priemonėms.

Pakeitimas 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Reglamente (EB) Nr. 1228/2003 
nustatyta, kad tam tikros priemonės turi 
būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. 
Tarybos sprendimą 1999/468/EB, 
nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką.

(14) Reglamente (EB) Nr. 1228/2003 
nustatyta, kad tam tikros priemonės turi 
būti iš dalies keičiamos pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba taikydami tinkamas procedūras sukurtų ir 
atitinkamas gaires. Komisijai turėtų būti perduoti tik įgaliojimai derinti atitinkamas 
nuostatas.
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Pakeitimas 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Dėl Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti 
įgaliojimus parengti ar patvirtinti
minimalų suderinimo lygį užtikrinančias 
gaires, kad būtų pasiektas šio reglamento 
tikslas. Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir jomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 nuostatas ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1228/2003 papildyti įrašant 
naujas neesmines nuostatas, tos priemonės 
turėtų būti priimtos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(17) Dėl Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti 
įgaliojimus iš dalies pakeisti minimalų 
suderinimo lygį užtikrinančias gaires, kad 
būtų pasiektas šio reglamento tikslas. 
Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir jomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 nuostatas ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1228/2003 papildyti įrašant 
naujas neesmines nuostatas, tos priemonės 
turėtų būti iš dalies keičiamos taikant 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba, taikydami tinkamas procedūras, priimtų 
atitinkamas gaires. Komisijai turėtų būti perduoti tik įgaliojimai derinti atitinkamas 
nuostatas.

Pakeitimas 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šiuo reglamentu taip pat siekiama „Šiuo reglamentu taip pat siekiama 
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palengvinti tinkamai veikiančios ir 
skaidrios tarpvalstybinės mažmeninės 
rinkos ir tinkamai veikiančios skaidrios
didmeninės rinkos formavimąsi. Jame 
nustatomos tų taisyklių derinimo 
priemonės.“

palengvinti tinkamai veikiančios ir 
skaidrios didmeninės rinkos formavimąsi 
užtikrinant didelį tiekimo patikimumą. 
Jame nustatomos tų taisyklių derinimo 
priemonės.“

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl elektros energijos mažmeninės rinkos derinimo turėtų būti išbrauktos arba 
išdėstytos tik pasiūlyme dėl direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/54/EB dėl 
elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (COM/2007/0528 galutinis). Pasiūlyme 
dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų (COM 2007-531) 
turėtų būti reglamentuojamos tik didmeninės rinkos ir tiekimo patikimumas.

Pakeitimas 26
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šiuo reglamentu taip pat siekiama 
palengvinti tinkamai veikiančios ir 
skaidrios tarpvalstybinės mažmeninės 
rinkos ir tinkamai veikiančios skaidrios 
didmeninės rinkos formavimąsi.  Jame 
nustatomos tų taisyklių derinimo 
priemonės.“

„Šiuo reglamentu taip pat siekiama 
palengvinti tinkamai veikiančios skaidrios 
didmeninės rinkos formavimąsi. Jame 
nustatomos tų taisyklių derinimo 
priemonės.“

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina siekti tarpvalstybinių mažmeninių rinkų norint sukurti gerai veikiančias regionines 
ir didmenines Bendrijos rinkas. Šiame reglamente turėtų būti reglamentuojamos būtent 
pastarosios. Reikėtų išsamiai įvertinti šio reglamentavimo tikslo padarinius ir atidžiai 
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išnagrinėti sąnaudas ir naudą, nes tikėtina, kad bus paslėptų sąnaudų, didesnių už naudą.

Pakeitimas 27
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, siekdami užtikrinti 
tinkamiausią Europos elektros perdavimo 
tinklo valdymą ir pagrįstą techninę to 
tinklo plėtrą.

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, siekdami užtikrinti 
tinkamiausią Europos elektros perdavimo 
tinklo valdymą, pagrįstą techninę to tinklo 
plėtrą ir skatinti užbaigti kurti elektros 
energijos vidaus rinką.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad perdavimo sistemos operatoriai padėtų integruoti rinką, turi būti 
nustatyta, kad skatinti rinkos integraciją – konkreti Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo (ENTSO) funkcija.

Pakeitimas 28
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 

Visi perdavimo sistemos operatoriai 
Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami 
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Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, siekdami užtikrinti 
tinkamiausią Europos elektros perdavimo 
tinklo valdymą ir pagrįstą techninę to 
tinklo plėtrą.

Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklą, siekdami užtikrinti 
tinkamiausią Europos elektros perdavimo 
tinklo valdymą, pagrįstą techninę to tinklo 
plėtrą ir skatinti užbaigti kurti elektros 
energijos vidaus rinką.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pašalinti tarpvalstybinės prekybos kliūtis, integruoti didelį vėjo energijos kiekį ir 
veiksmingai spręsti incidentus būtinas nuolatinis viso Europos tinklo perdavimo sistemos 
operatorių bendradarbiavimas. Stiprinant perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą 
galiausiai susidarys padėtis, kai energijos vartotojai galės visoje Europoje pirkti energiją 
vienodomis sąlygomis.

Pakeitimas 29
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau nei [...] elektros energijos 
perdavimo sistemos operatoriai Komisijai 
ir agentūrai įteikia įsteigtino Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklo darbo tvarkos taisyklių, įstatų ir 
būsimų narių sąrašo projektus, įskaitant 
konsultacijų su kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis organizavimo 
taisyklių projektą.

1. Ne vėliau nei [...] elektros energijos 
perdavimo sistemos operatoriai Komisijai 
ir agentūrai įteikia įsteigtino Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklo darbo tvarkos taisyklių, įstatų ir 
būsimų narių sąrašo projektus.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos lygmens konsultacijos iki šiol buvo Europos elektros energijos ir dujų 
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reguliavimo grupės (ERGEG) funkcija. Ši funkcija turėtų būti pavesta būsimajai Agentūrai, 
kuriai patikėta saugoti viešąjį interesą.

Pakeitimas 30
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau nei [...] elektros energijos 
perdavimo sistemos operatoriai Komisijai 
ir agentūrai įteikia įsteigtino Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklo darbo tvarkos taisyklių, įstatų ir 
būsimų narių sąrašo projektus, įskaitant 
konsultacijų su kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis organizavimo 
taisyklių projektą.

1. Ne vėliau nei [...] elektros energijos 
perdavimo sistemos operatoriai Komisijai 
ir agentūrai įteikia įsteigtino Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklo darbo tvarkos taisyklių, įstatų ir 
būsimų narių sąrašo projektus.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos lygmens konsultacijos iki šiol buvo Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupės (ERGEG) funkcija. Ši funkcija turėtų būti pavesta būsimajai Agentūrai, 
kuriai patikėta saugoti viešąjį interesą.

Pakeitimas 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2b straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau nei [...] elektros energijos 
perdavimo sistemos operatoriai Komisijai 
ir agentūrai įteikia įsteigtino Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklo darbo tvarkos taisyklių, įstatų ir 
būsimų narių sąrašo projektus, įskaitant 
konsultacijų su kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis organizavimo 
taisyklių projektą.

1. Ne vėliau nei [...] elektros energijos 
perdavimo sistemos operatoriai Komisijai 
ir agentūrai įteikia įsteigtino Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklo darbo tvarkos taisyklių, įstatų ir 
būsimų narių sąrašo projektus.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos lygmens konsultacijos iki šiol buvo Europos elektros energijos ir dujų 
reguliavimo grupės (ERGEG) funkcija. Ši funkcija turėtų būti pavesta būsimajai Agentūrai, 
kuriai patikėta saugoti viešąjį interesą.

Pakeitimas 32
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima:

1. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas 2d straipsnyje numatyta 
tvarka, taikydamas Reglamento (EB) 
Nr. ..., įsteigiančio Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrą, 6 straipsnio 3 dalį, suderina ir 
Agentūrai tvirtinti pateikia:

a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomas
technines taisykles ir veikimo rinkoje
kodeksus;

a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomų
techninių taisyklių projektus;

b) bendras tinklą eksploatuojat taikomas b) bendras tinklą eksploatuojat taikomas 



PE404.668v01-00 16/125 AM\717090LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

priemones ir mokslinių tyrimų planus; priemones ir mokslinių tyrimų planus;
c) 10 metų investavimo planą (kas dvejus 
metus), įskaitant elektros energijos 
gamybos pajėgumų plėtros prognozę;

c) 10 metų investavimo planą (kas dvejus 
metus), įskaitant elektros energijos 
gamybos pajėgumų plėtros prognozę;

d) metinę veiklos programą; d) Agentūros nustatytais prioritetais 
grindžiamą metinę veiklos programą;

e) metinę ataskaitą; e) metinę ataskaitą;
f) kasmetinę elektros energijos gamybos 
pajėgumų pakankamumo vasaros ir žiemos 
mėnesiais prognozę.

f) kasmetinę elektros energijos gamybos 
pajėgumų pakankamumo vasaros ir žiemos 
mėnesiais prognozę.

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoje metinėje veiklos programoje 
pateikiamas techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodeksų sąrašas, jų aprašymas, 
bendrasis tais metais parengtinas tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos planas ir nurodomas jo 
įgyvendinimo tvarkaraštis.

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoje metinėje veiklos programoje 
pateikiamas techninių taisyklių sąrašas, jų 
aprašymas, bendrasis tais metais 
parengtinas tinklo eksploatavimo, 
mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos planas 
ir nurodomas jo įgyvendinimo tvarkaraštis.

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksas, atsižvelgiant į metinėje 
veiklos programoje apibrėžtas 
pirmenybines sritis, turi būti parengta
šioms sritims:

3. Išsamios techninės taisyklės, 
atsižvelgiant į metinėje veiklos programoje 
apibrėžtas pirmenybines sritis, turi būti 
parengtos šioms sritims:

a) saugumo ir patikimumo taisyklės: a) saugumo ir patikimumo taisyklės, 
įskaitant sąveikos ir veiksmų avariniais 
atvejais tvarką;

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

c) duomenų mainų ir atsiskaitymo 
taisyklės;
d) sąveikos taisyklės;
e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;
f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

c) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

g) prekybos taisyklės;
h) skaidrumo taisyklės; d) skaidrumo taisyklės;

i) elektros energijos tinkle paklausos ir e) elektros energijos tinkle paklausos ir 
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pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo taisyklės, įskaitant rezervinės 
galios taisykles;

pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo ir atsiskaitymo taisyklės, įskaitant 
rezervinės galios taisykles;

j) suderintojo perdavimo tarifo sudedamųjų 
dalių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose 
vietovėse signalų ir tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomos finansinio 
kompensavimo sistemos taisykles;

f) suderintojo perdavimo tarifo sudedamųjų 
dalių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose 
vietovėse signalų ir tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomos finansinio 
kompensavimo sistemos taisykles;

k) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

g) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

4. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri, kaip 
įgyvendinamos techninės taisyklės ir 
veikimo rinkoje kodeksas bei šios 
priežiūros rezultatus pateikia šio 
straipsnio 1 dalies e punkte nurodytoje 
metinėje ataskaitoje.
5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų 
gairėmis pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB[21]. Jame turi būti 
nurodytas investicijų trūkumas, pirmiausiai 
įvertintas tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

4. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Agentūros patvirtintą, Bendrijoje taikomą 
10 metų investavimo į elektros energijos 
tinklą planą. Tame investavimo plane turi 
būti pateiktas atliktas integruotojo tinklo 
modeliavimas, parengtas veiksmų 
prognozuojamais atvejais aprašas, ataskaita 
apie elektros energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais,
atsižvelgiant į regioninius ir europinius 
tinklo planavimo aspektus. Jame turi būti 
nurodytas investicijų trūkumas, pirmiausiai 
įvertintas tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

6. Komisijai paprašius Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių 
tinklas pataria Komisijai priimant gaires, 
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kaip nustatyta 8 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas būdas keltų pavojų tikrai konkurencingos Europos Sąjungos rinkos kūrimui, nes 
perdavimo sistemos operatoriams būtų suteikta savireguliavimo galimybė. Siūlomų techninių 
taisyklių, vadinamųjų „strateginių gairių“, taikymo sritį ir išsamumą turėtų ex ante apibrėžti 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, o tada, taikant komitologijos 
procedūrą, būtų rengiamos „strateginės gairės“, kuriomis būtų grindžiamas būsimas ENTSO 
darbas. Perdavimo sistemos operatoriai labai suinteresuoti rinkos taisyklėmis, todėl neturėtų 
rengti veikimo rinkoje kodeksų.

Pakeitimas 33
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima:

1. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas šio Reglamento 
2e straipsnyje numatyta tvarka, 
taikydamas Reglamento (EB) Nr. ..., 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, 
6 straipsnio 3 dalį, priima ir Agentūrai 
tvirtinti pateikia:

a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomas
technines taisykles ir veikimo rinkoje 
kodeksus;

a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomų
techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksų projektus;

b) bendras tinklą eksploatuojat taikomas 
priemones ir mokslinių tyrimų planus;

b) bendras tinklą eksploatuojat taikomas 
priemones ir mokslinių tyrimų planus;

c) 10 metų investavimo planą (kas dvejus 
metus), įskaitant elektros energijos 

c) 10 metų investavimo planą (kas dvejus 
metus), įskaitant elektros energijos 



AM\717090LT.doc 19/125 PE404.668v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

gamybos pajėgumų plėtros prognozę; gamybos pajėgumų plėtros prognozę;
d) metinę veiklos programą; d) metinę veiklos programą;

e) metinę ataskaitą; e) metinę ataskaitą;
f) kasmetinę elektros energijos gamybos 
pajėgumų pakankamumo vasaros ir žiemos 
mėnesiais prognozę.

f) kasmetinę elektros energijos gamybos 
pajėgumų pakankamumo vasaros ir žiemos 
mėnesiais prognozę.

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoje metinėje veiklos programoje 
pateikiamas techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodeksų sąrašas, jų aprašymas, 
bendrasis tais metais parengtinas tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos planas ir nurodomas jo 
įgyvendinimo tvarkaraštis.

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoje metinėje veiklos programoje 
pateikiamas techninių taisyklių sąrašas, jų 
aprašymas, bendrasis tais metais 
parengtinas tinklo eksploatavimo, 
mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos planas 
ir nurodomas jo įgyvendinimo tvarkaraštis.

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksas, atsižvelgiant į metinėje 
veiklos programoje apibrėžtas 
pirmenybines sritis, turi būti parengta
šioms sritims:

3. Išsamios techninės taisyklės, 
atsižvelgiant į metinėje veiklos programoje 
apibrėžtas pirmenybines sritis, turi būti 
parengtos šioms sritims:

a) saugumo ir patikimumo taisyklės: a) saugumo ir patikimumo taisyklės:

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

c) duomenų mainų ir atsiskaitymo 
taisyklės;

c) duomenų mainų ir atsiskaitymo 
taisyklės;

d) sąveikos taisyklės; d) sąveikos taisyklės;

e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;

e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

g) prekybos taisyklės;
h) skaidrumo taisyklės; g) skaidrumo taisyklės;

i) elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo taisyklės, įskaitant rezervinės 
galios taisykles;
j) suderintojo perdavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės, įskaitant 
kainų skirtingose vietovėse signalų ir 
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tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomos finansinio kompensavimo 
sistemos taisykles;
k) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

h) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

4. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri, kaip 
įgyvendinamos techninės taisyklės ir 
veikimo rinkoje kodeksas bei šios 
priežiūros rezultatus pateikia šio straipsnio 
1 dalies e punkte nurodytoje metinėje 
ataskaitoje.

4. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri, kaip 
įgyvendinamos techninės taisyklės ir 
veikimo rinkoje kodeksas bei šios 
priežiūros rezultatus pateikia šio straipsnio 
1 dalies e punkte nurodytoje metinėje 
ataskaitoje.

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, patvirtinus Agentūrai,
kas dvejus metus skelbia Bendrijoje 
taikomą 10 metų investavimo į elektros 
energijos tinklą planą. Tame investavimo 
plane turi būti pateiktas atliktas 
integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims, pateiktos išlaidų prognozės, 
sąnaudų ir naudos analizė. Investavimo
plane taip pat turi būti atsižvelgiama į 
nacionalinius investavimo planus ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gaires
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

6. Komisijai paprašius Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių 
tinklas pataria Komisijai priimant gaires, 
kaip nustatyta 8 straipsnyje.

6. Komisijai paprašius Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių 
tinklas pataria Komisijai priimant gaires, 
kaip nustatyta 8 straipsnyje.

Or. it
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Pagrindimas

ENTSO yra techninė institucija, negalinti reguliuoti rinkos taip, kaip turėtų reguliuoti 
nacionalinės reguliavimo institucijos. ENTSO tuo labiau nekompetentingas priimti veikimo 
rinkoje kodeksų. Taip pat, pvz., nepriimtina, kad taisyklės būtų nustatomos tik Europos 
lygmeniu, neatsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės rinkos ypatumus.

Be to, prie investavimo planų turėtų būti pateikta sąnaudų ir naudos analizė.

Pakeitimas 34
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pakeitimas Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklas priima:

1. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas 2e straipsnyje numatyta 
tvarka, taikydamas Reglamento (EB) 
Nr. ..., įsteigiančio Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrą, 6 straipsnio 3 dalį, suderina ir 
Agentūrai tvirtinti pateikia:

a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomas 
technines taisykles ir veikimo rinkoje 
kodeksus;

a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomų
techninių taisyklių projektus;

b) bendras tinklą eksploatuojat taikomas 
priemones ir mokslinių tyrimų planus;

b) bendras tinklą eksploatuojat taikomas 
priemones ir mokslinių tyrimų planus;

c) 10 metų investavimo planą (kas dvejus 
metus), įskaitant elektros energijos 
gamybos pajėgumų plėtros prognozę;

c) 10 metų investavimo planą (kas dvejus 
metus), įskaitant elektros energijos 
gamybos pajėgumų plėtros prognozę;

d) metinę veiklos programą; d) Agentūros nustatytais prioritetais 
grindžiamą metinę veiklos programą;

e) metinę ataskaitą; e) metinę ataskaitą;
f) kasmetinę elektros energijos gamybos 
pajėgumų pakankamumo vasaros ir žiemos 
mėnesiais prognozę.

f) kasmetinę elektros energijos gamybos 
pajėgumų pakankamumo vasaros ir žiemos 
mėnesiais prognozę.
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Or. en

Pagrindimas

Siūlomos techninės taisyklės turėtų būti apibrėžtos ex ante. Reguliavimo proceso pradžioje 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra turėtų oficialiai 
pakonsultuoti Komisiją strateginėmis ENTSO gairėmis, kuriomis vadovaujantis būtų 
rengiamos techninės taisyklės. Siūlome remiantis šiomis konsultacijomis ir taikant 
komitologijos procedūrą parengti privalomas strategines gaires, kuriomis bus grindžiamas 
būsimas darbas. Vadovaudamasis privalomomis strateginėmis gairėmis, ENTSO parengtų 
techninių taisyklių projektus.

Pakeitimas 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pakeitimas Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklas priima:

1. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas 2e straipsnyje numatyta 
tvarka, taikydamas Reglamento (EB) 
Nr. ..., įsteigiančio Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūrą, 6 straipsnio 3 dalį, pasiūlo ir 
Agentūrai tvirtinti pateikia:

Or. en

Pagrindimas

Surengęs plačias konsultacijas, ENTSO turėtų Agentūrai pasiūlyti pirmiausia technines 
taisykles, 10 metų investavimo planą ir veiklos programą, o Agentūra – juos patvirtinti.
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Pakeitimas 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima:

Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, bendradarbiaudamas 
su rinkos dalyviais ir tinklų naudotojais,
priima:

Or. de

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatorių tinklas turėtų į savo darbą kuo labiau įtraukti rinkos dalyvius 
ir tinklų naudotojus.

Pakeitimas 37
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas priima:

1. Siekdamas 2a straipsnyje nurodytų 
tikslų, Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklas priima:

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų aiškesnė taisyklių ir kodeksų taikymo sritis, turi būti nustatyta, kad jais siekiama 
skatinti rinkos integraciją.
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Pakeitimas 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomas 
technines taisykles ir veikimo rinkoje 
kodeksus;

a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomų
techninių taisyklių projektus;

Or. en

Pagrindimas

ENTSO turėtų pasiūlyti tik techninių taisyklių projektus. Juos po plačių konsultacijų turi 
patvirtinti Agentūra.

Pakeitimas 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 10 metų investavimo planą (kas dvejus 
metus), įskaitant elektros energijos 
gamybos pajėgumų plėtros prognozę;

c) 10 metų investavimo planą (kas dvejus 
metus), įskaitant nuostatas dėl perėjimo 
prie pažangiųjų tinklų ir didelio masto 
atsinaujinančios energijos projektų 
integravimo, taip pat elektros energijos 
gamybos pajėgumų plėtros ir paklausos 
valdymo prognozę;

Or. en
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Pagrindimas

Didelio masto atsinaujinančios energijos projektai, pvz., vėjo energija šiaurėje ir sutelkta 
saulės energija pietuose, kartu su pažangiųjų tinklų technologija, yra svarbūs raidos 
elementai, į kuriuos 10 metų investavimo plane reikia deramai atsižvelgti. Analogiškai šis 
planas turėtų būti grindžiamas ne tik pasiūlos perspektyva. Jame turėtų būti numatytos ir 
investicijų į efektyvesnę elektros energetiką priemonės.

Pakeitimas 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 10 metų investavimo planą (kas dvejus
metus), įskaitant elektros energijos 
gamybos pajėgumų plėtros prognozę;

c) 10 metų investavimo planą (kas trejus
metus), įskaitant elektros energijos 
gamybos pajėgumų plėtros prognozę;

Or. de

Pagrindimas

Investavimo planus pakaks iš naujo teikti kas trejus metus. 

Pakeitimas 41
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) priemones nuolatiniam tinklo 
eksploatacijos koordinavimui įprastomis 
ir avarinėmis sąlygomis užtikrinti;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant pašalinti tarpvalstybinės prekybos kliūtis, integruoti didelį vėjo energijos kiekį ir 
veiksmingai spręsti incidentus, būtinas nuolatinis viso Europos tinklo perdavimo sistemos 
operatorių bendradarbiavimas.

Pakeitimas 42
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Bendrijos perdavimo sistemos 
operatorių techninio bendradarbiavimo su 
trečiųjų šalių perdavimo sistemų 
operatoriais koordinavimo gaires;

Or. lt

Pagrindimas

Reglamentas nenumato, kas parengs gaires bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) pirmaisiais metais ir po to kas trejus 
metus – persvarstytą su tinklu susijusių 
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patvirtinimo procedūrų trukmę, 
persvarstytas nacionalines taisykles arba 
persvarstytus skirtingus nacionalinių 
taisyklių, kuriomis vadovaujantis vėluoja, 
brangsta arba trukdoma tarpvalstybinė 
tinklo plėtra, aiškinimus.

Or. de

Pagrindimas

Įtraukiant fa punktą siekiama atsižvelgti į tai, kad tarpvalstybinę tinklo plėtrą trukdo 
skirtingos valstybių narių taisyklės patvirtinimo procedūrų srityje. Norint rasti reikiamus 
sprendimus arba įvardijus gerąją patirtį užtikrinti tobulėjimą, reikia stebėti dabartinę padėtį.

Pakeitimas 44
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoje metinėje veiklos programoje 
pateikiamas techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodeksų sąrašas, jų aprašymas, 
bendrasis tais metais parengtinas tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos planas ir nurodomas jo 
įgyvendinimo tvarkaraštis.

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoje metinėje veiklos programoje 
pateikiamas techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodeksų sąrašas, jų aprašymas, 
bendrasis tais metais parengtinas tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos planas ir nurodomas jo 
įgyvendinimo tvarkaraštis. Gavusi metinės 
veiklos programos projektą, Komisija per 
tris mėnesius priima sprendimą patvirtinti 
metinę veiklos programą. Šis laikotarpis 
prasideda kitą dieną po metinės veiklos 
programos projekto gavimo.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti rinkos integracijos pažangą, svarbu, kad Komisija galėtų daryti įtaką 
Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklo nustatytiems jo rengiamų taisyklių, 
kodeksų ir kitos veiklos prioritetams. Jeigu veiklos programa nebus patvirtinta, 
vadovaudamasi 2e straipsnio 3 dalimi Komisija gali priimti gaires.

Pakeitimas 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoje metinėje veiklos programoje 
pateikiamas techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodeksų sąrašas, jų aprašymas, 
bendrasis tais metais parengtinas tinklo 
eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklos planas ir nurodomas jo 
įgyvendinimo tvarkaraštis.

2. Šio straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytoje metinėje veiklos programoje 
pateikiamas techninių taisyklių sąrašas, jų 
aprašymas, bendrasis tais metais 
parengtinas tinklo eksploatavimo, 
mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos planas 
ir nurodomas jo įgyvendinimo tvarkaraštis.

Or. en

Pagrindimas

ENTSO turėtų pasiūlyti tik techninių taisyklių projektus. Juos po plačių konsultacijų turi 
patvirtinti Agentūra.

Pakeitimas 46
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksas, atsižvelgiant į metinėje 
veiklos programoje apibrėžtas 
pirmenybines sritis, turi būti parengta
šioms sritims:

3. Išsamios techninės taisyklės, 
atsižvelgiant į metinėje veiklos programoje 
apibrėžtas pirmenybines sritis, turi būti 
parengtos šioms sritims:

a) saugumo ir patikimumo taisyklės: a) saugumo ir patikimumo taisyklės, 
įskaitant sąveikos ir veiksmų avariniais 
atvejais tvarką;

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

c) duomenų mainų ir atsiskaitymo 
taisyklės;
d) sąveikos taisyklės;
e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;
f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

c) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

g) prekybos taisyklės;
h) skaidrumo taisyklės; d) skaidrumo taisyklės;

i) elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo taisyklės, įskaitant rezervinės 
galios taisykles;

e) elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo ir atsiskaitymo taisyklės, įskaitant 
rezervinės galios taisykles;

j) suderintojo perdavimo tarifo sudedamųjų 
dalių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose 
vietovėse signalų ir tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomos finansinio
kompensavimo sistemos taisykles;

f) suderintojo perdavimo tarifo sudedamųjų 
dalių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose 
vietovėse signalų ir tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomos finansinio 
kompensavimo sistemos taisykles;

k) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

g) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

Or. en
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Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriams nederėtų rengti veikimo rinkoje kodeksų ir prekybos 
taisyklių. Perdavimo sistemos operatoriai nėra kompetentingi leisti veikimo rinkoje kodeksų, 
nes jie yra rinkos dalyviai, o kodeksai turi komercinį poveikį. Siūloma sujungti a, d ir e 
punktus, nes juose sprendžiami tie patys klausimai - saugus tinklo eksploatavimas ir 
planavimas. Duomenų mainų taisyklės turėtų būti išbrauktos, nes vadovaujantis dauguma kitų 
nuostatų ir taip reikalaujama keistis konkrečiais duomenimis. Duomenų mainai šioje vietoje 
reiškia konfidencialius duomenis, skirtus tinklui eksploatuoti.

Pakeitimas 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksas, atsižvelgiant į metinėje 
veiklos programoje apibrėžtas 
pirmenybines sritis, turi būti parengta
šioms sritims:

3. Išsamių techninių taisyklių projektai, 
atsižvelgiant į metinėje veiklos programoje 
apibrėžtas pirmenybines sritis, turi būti 
parengti šioms sritims:

a) saugumo ir patikimumo taisyklės: a) saugumo ir patikimumo taisyklės:
b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema 
taisyklės;

c) duomenų mainų ir atsiskaitymo
taisyklės;

c) duomenų mainų taisyklės;

d) sąveikos taisyklės; d) sąveikos taisyklės;
e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;

e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo
taisyklės;

f) tarpvalstybinio pajėgumų skyrimo 
taisyklės;

g) prekybos taisyklės;
h) skaidrumo taisyklės; g) skaidrumo taisyklės;

i) elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
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teikimo taisyklės, įskaitant rezervinės 
galios taisykles;
j) suderintojo perdavimo tarifo 
sudedamųjų dalių taisyklės, įskaitant 
kainų skirtingose vietovėse signalų ir
tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai
taikomos finansinio kompensavimo 
sistemos taisykles;

h) tarpvalstybinių elektros energijos srautų 
perdavimo sistemos operatorių abipusiai 
taikomos finansinio kompensavimo 
sistemos taisyklės;

k) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

i) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

Or. en

Pagrindimas

ENTSO turėtų pasiūlyti tik techninių taisyklių projektus. Juos po plačių konsultacijų turi 
patvirtinti Agentūra.

Pakeitimas 48
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Išsamios techninės taisyklės ir veikimo 
rinkoje kodeksas, atsižvelgiant į metinėje 
veiklos programoje apibrėžtas 
pirmenybines sritis, turi būti parengta 
šioms sritims:

(3) Išsamios techninės tinklo taisyklės ir 
veikimo rinkoje kodeksas, atsižvelgiant į 
metinėje veiklos programoje apibrėžtas 
pirmenybines sritis, turi būti parengta 
šioms sritims:

a) saugumo ir patikimumo taisyklės: a) saugumo ir patikimumo taisyklės:
b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

c) duomenų mainų ir atsiskaitymo c) duomenų mainų ir atsiskaitymo 
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taisyklės; taisyklės;
d) sąveikos taisyklės; d) sąveikos taisyklės;

e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;

e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

g) prekybos taisyklės;
h) skaidrumo taisyklės; h) tinklo skaidrumo taisyklės;

i) elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo taisyklės, įskaitant rezervinės 
galios taisykles;

h) elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo taisyklės, įskaitant rezervinės 
galios taisykles;

j) suderintojo perdavimo tarifo sudedamųjų 
dalių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose 
vietovėse signalų ir tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomos finansinio 
kompensavimo sistemos taisykles;

i) suderintojo perdavimo tarifo sudedamųjų 
dalių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose 
vietovėse signalų ir tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomos finansinio 
kompensavimo sistemos taisykles;

k) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

j) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

Or. de

Pagrindimas

Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklo kompetencija turėtų apimti tik tinklo 
klausimus. Ypač netinka priimti nuostatas dėl didmeninės prekybos ir jos skaidrumo.

Pakeitimas 49
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Išsamios techninės taisyklės ir veikimo (3) Išsamios techninės tinklo taisyklės ir 
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rinkoje kodeksas, atsižvelgiant į metinėje 
veiklos programoje apibrėžtas 
pirmenybines sritis, turi būti parengta 
šioms sritims:

veikimo rinkoje kodeksas, atsižvelgiant į 
metinėje veiklos programoje apibrėžtas 
pirmenybines sritis, turi būti parengta 
šioms sritims:

a) saugumo ir patikimumo taisyklės: a) saugumo ir patikimumo taisyklės:
b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

b) sujungimo su elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo sistema ir 
prieigos taisyklės;

c) duomenų mainų ir atsiskaitymo 
taisyklės;

c) duomenų mainų ir atsiskaitymo 
taisyklės;

d) sąveikos taisyklės; d) sąveikos taisyklės;
e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;

e) operatyvinės procedūros tuo atveju, 
jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis;

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo 
taisyklės;

g) prekybos taisyklės;
h) skaidrumo taisyklės; g) tinklo skaidrumo taisyklės;
i) elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo taisyklės, įskaitant rezervinės 
galios taisykles;

h) elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių paslaugų 
teikimo taisyklės, įskaitant rezervinės 
galios taisykles;

j) suderintojo perdavimo tarifo sudedamųjų 
dalių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose 
vietovėse signalų ir tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomos finansinio 
kompensavimo sistemos taisykles;

i) suderintojo perdavimo tarifo sudedamųjų 
dalių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose 
vietovėse signalų ir tarpvalstybinių elektros 
energijos srautų perdavimo sistemos 
operatorių abipusiai taikomos finansinio 
kompensavimo sistemos taisykles;

k) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

j) elektros energetikos efektyvumas 
(turimas omenyje elektros energijos 
perdavimo tinklas).

Or. de

Pagrindimas

Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklo kompetencija turėtų apimti tik tinklo 
klausimus. Ypač netinka priimti nuostatas dėl didmeninės prekybos ir jos skaidrumo.
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Pakeitimas 50
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) prekybos taisyklės; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklo kompetencija turėtų apimti tik tinklo 
klausimus. Todėl 2c straipsnio 3 dalies g punktas turėtų būti išbrauktas, nes prekybos 
taisyklėmis nesprendžiami su tinklu susiję klausimai.

Pakeitimas 51
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri, kaip 
įgyvendinamos techninės taisyklės ir 
veikimo rinkoje kodeksas bei šios 
priežiūros rezultatus pateikia šio 
straipsnio 1 dalies e punkte nurodytoje 
metinėje ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Minėtų kodeksų ir taisyklių kontrolės negalima pavesti patiems perdavimo sistemos 
operatoriams. Ši kontrolė turėtų būti Agentūros funkcija.

Pakeitimas 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri, kaip 
įgyvendinamos techninės taisyklės ir 
veikimo rinkoje kodeksas bei šios 
priežiūros rezultatus pateikia šio 
straipsnio 1 dalies e punkte nurodytoje 
metinėje ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Minėtų kodeksų ir taisyklių kontrolės negalima pavesti patiems perdavimo sistemos 
operatoriams. Ši kontrolė turėtų būti Agentūros funkcija.

Pakeitimas 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2c straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas prižiūri, kaip 
įgyvendinamos techninės taisyklės ir 
veikimo rinkoje kodeksas bei šios 
priežiūros rezultatus pateikia šio
straipsnio 1 dalies e punkte nurodytoje 
metinėje ataskaitoje.

4. Agentūra prižiūri, kaip Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklas įgyvendina taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Už taisyklių įgyvendinimo priežiūrą turėtų būti atsakinga Agentūra.

Pakeitimas 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) 1228/2003
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų 
gairėmis pagal Europos Parlamento ir 

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais. Jame 
turi būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
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Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB.
Jame turi būti nurodytas investicijų 
trūkumas, pirmiausiai įvertintas 
tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Transeuropinių energetikos tinklų gairių neketinta padaryti privalomomis.

Pakeitimas 55
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) 1228/2003
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų 
gairėmis pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB.
Jame turi būti nurodytas investicijų 
trūkumas, pirmiausiai įvertintas 
tarpvalstybinio elektros energijos 

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Agentūros patvirtintą, Bendrijoje taikomą 
10 metų investavimo į elektros energijos 
tinklą planą. Tame investavimo plane turi 
būti pateiktas atliktas integruotojo tinklo 
modeliavimas, parengtas veiksmų 
prognozuojamais atvejais aprašas, ataskaita 
apie elektros energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais,
atsižvelgiant į regioninius ir europinius 
tinklo planavimo aspektus. Jame turi būti 
nurodytas investicijų trūkumas, pirmiausiai 
įvertintas tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.
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perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma pateikti bendresnę nuorodą į regioninius ir europinius aspektus, o ne į 
Transeuropinių energetikos tinklų gaires pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB. Nuoroda į dabartinės formos, turinio ir paskirties gaires šiuo atveju 
netinka. Be to, 10 metų investavimo į elektros energijos tinklą planas ateityje turi būti 
laikomas TEN-GL pakaitalu.

Pakeitimas 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) 1228/2003
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB21. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Agentūros patvirtintą, Bendrijoje taikomą 
10 metų investavimo į elektros energijos 
tinklą planą. Tame investavimo plane turi 
būti pateiktas atliktas integruotojo tinklo 
modeliavimas, įskaitant didelio masto 
atsinaujinančios energijos projektų 
integravimą ir perėjimą prie pažangiųjų 
tinklų sistemos, parengtas veiksmų 
prognozuojamais atvejais aprašas, ataskaita 
apie elektros energijos gamybos pajėgumų 
ir paklausos pakankamumą ir įvertintas 
elektros energijos perdavimo tinklo 
atsparumas triktims. Investavimo planas 
visų pirmiausia turi būti parengtas 
remiantis nacionaliniais investavimo 
planais ir Transeuropinių energetikos 
tinklų gairėmis pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB21. 
Jame turi būti nurodytas investicijų 
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trūkumas, pirmiausiai įvertintas 
tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Didelio masto atsinaujinančios energijos projektai, pvz., vėjo energija šiaurėje ir sutelkta 
saulės energija pietuose, kartu su pažangiųjų tinklų technologija yra svarbūs raidos 
elementai, į kuriuos 10 metų investavimo plane reikia deramai atsižvelgti. Analogiškai šis 
planas turėtų būti ne tik grindžiamas pasiūlos perspektyva. Jame turėtų būti numatytos ir 
investicijų į efektyvesnę elektros energetiką priemonės.

Pakeitimas 57
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) 1228/2003
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Agentūros patvirtintą, Bendrijoje taikomą 
10 metų investavimo į elektros energijos 
tinklą planą. Tame investavimo plane turi 
būti pateiktas atliktas integruotojo tinklo 
modeliavimas, parengtas veiksmų 
prognozuojamais atvejais aprašas, ataskaita 
apie elektros energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
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elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

Or. de

Pagrindimas

ENTSO metinę veiklos programą turi patvirtinti Agentūra. Ji turėtų būti parengta pagal 
prioritetus, kuriuos, remdamasi diskusijomis su ENTSO ir konsultacijomis su kitais rinkos 
dalyviais, nustatytų Agentūra. Šis procesas turėtų būti taikomas ir kitiems 1 dalyje 
nurodytiems dokumentams, kuriuos reikia patvirtinti.

Pakeitimas 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) 1228/2003
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas trejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu. Jame turi būti nurodytas 
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investicijų trūkumas, pirmiausiai įvertintas 
tarpvalstybinio elektros energijos 
perdavimo pajėgumų atžvilgiu. Prie 
investavimo plano turi būti pridedama 
tarpvalstybinio tinklo plėtojimo kliūčių, 
kurias kelia įvairios patvirtinimo 
procedūros arba skirtinga patvirtinimo 
praktika, apžvalga.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimu kas trejus metus atnaujinti investavimo planą užtikrinama, kad reikiama 
informacija būtų teikiama atsisakant nebūtinos biurokratijos. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, 
kad tarpvalstybinę tinklo plėtrą trukdo skirtingos valstybių narių taisyklės patvirtinimo 
procedūrų srityje. Norint rasti reikiamus sprendimus arba įvardijus gerąją patirtį užtikrinti 
tobulėjimą, reikia stebėti dabartinę padėtį.

Pakeitimas 59
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) 1228/2003
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
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Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu, investicijos į sujungimą ir kitą 
efektyviai prekybai, konkurencijai ir 
tiekimo patikimumui užtikrinti reikalingą 
infrastruktūrą. Perdavimo sistemos 
operatoriai deda atitinkamas pastangas 
paskelbtam investavimo planui 
įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatorius reikia aiškiai įpareigoti sukurti investavimo plane nurodytą 
infrastruktūrą, reikalingą efektyviai prekybai, konkurencijai ir tiekimo patikimumui užtikrinti. 
Pagal 22b straipsnį nacionalinė reguliavimo institucija akivaizdžiai privalo užtikrinti, kad 
tinklo operatoriai būtų deramai skatinami didinti efektyvumą ir siekti rinkos integracijos.

Pakeitimas 60
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) 1228/2003
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
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energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu, investicijos į sujungimą ir kitą 
efektyviai prekybai, konkurencijai ir 
tiekimo patikimumui užtikrinti reikalingą 
infrastruktūrą.

Perdavimo sistemos operatoriai deda 
atitinkamas pastangas paskelbtam 
investavimo planui įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatorius reikia aiškiai įpareigoti sukurti investavimo plane nurodytą 
infrastruktūrą, reikalingą efektyviai prekybai, konkurencijai ir tiekimo patikimumui užtikrinti. 
Pagal 22b straipsnį nacionalinė reguliavimo institucija akivaizdžiai privalo užtikrinti, kad 
tinklo operatoriai būtų deramai skatinami didinti efektyvumą ir siekti rinkos integracijos.

Pakeitimas 61
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) 1228/2003
2c straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 

5. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia 
Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į 
elektros energijos tinklą planą. Tame 
investavimo plane turi būti pateiktas 
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atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, 
parengtas veiksmų prognozuojamais 
atvejais aprašas, ataskaita apie elektros 
energijos gamybos pajėgumų 
pakankamumą ir įvertintas elektros 
energijos perdavimo tinklo atsparumas 
triktims. Investavimo planas visų 
pirmiausia turi būti parengtas remiantis 
nacionaliniais investavimo planais ir 
Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1364/2006/EB ir turi 
neprieštarauti šiems planams. Jame turi 
būti nurodytas investicijų trūkumas, 
pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio 
elektros energijos perdavimo pajėgumų 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Kad šie planai pavyktų, būtina, kad juose būtų laikomasi nacionalinių investavimo planų.

Pakeitimas 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) 1228/2003
2c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai paprašius Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių 
tinklas pataria Komisijai priimant gaires, 
kaip nustatyta 8 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis tekstas išbraukiamas, nes likusį tekstą reikia suderinti su naująja procedūra, kuria 
Agentūrai suteikiama funkcija kurti ir po plačių konsultacijų tvirtinti gaires. Pagal šias gaires 
bus toliau kuriamos techninės taisyklės ir veikimo rinkoje kodeksai.

Pakeitimas 63
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra prižiūri, kaip atliekamos 2c 
straipsnio 1 dalyje nurodytos Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklo užduotys.

1. Agentūra prižiūri, kaip atliekamos 2c 
straipsnio 1 dalyje nurodytos Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklo užduotys.

2. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodekso
projektą, 10 metų investavimo planą ir 
metinę veiklos programą, įskaitant 
informaciją apie konsultacijų procesą, ir 
įteikia agentūrai.

2. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia techninių 
taisyklių projektą, 10 metų investavimo 
planą ir metinę veiklos programą ir įteikia 
agentūrai tvirtinti.

Agentūra per 3 mėnesius gali pateikti 
nuomonę Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklui.

Agentūra tvirtina 2c straipsnio 1 dalyje 
nurodytus, Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklo parengtus 
dokumentus.

Agentūra tinkamai pagrįstą nuomonę 
pateikia Komisijai, jeigu agentūra mano, 
kad metinėje veiklos programoje arba 10 
metų investavimo plane neužkertamas 
kelias diskriminuoti, neužtikrinama 
veiksminga konkurencija ir efektyvus 
rinkos veikimas.

Agentūra prižiūri, kaip įgyvendinamos
techninės taisyklės, 10 metų investavimo 
planas ir metinė veiklos programa ir šios 
priežiūros rezultatus pateikia metinėje 
ataskaitoje. Jeigu perdavimo sistemos 
operatoriai nesilaiko techninių taisyklių, 
10 metų investavimo plano ir Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklo metinės veiklos programos, 
Agentūra apie tai praneša Komisijai.
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Or. en

Pagrindimas

Investuotojams reikia aiškios ir pastovios reglamentavimo sistemos. Todėl svarbu, kad 
techninių taisyklių ir kodeksų, taip pat 10 metų investavimo plano ir metinės veiklos 
programos projektus tvirtintų Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra 
ir jie būtų rengiami nepatiriant komercinės įtakos. Minėtų kodeksų ir taisyklių įgyvendinimo 
kontrolę turėtų vykdyti ne patys perdavimo sistemos operatoriai, o reguliavimo institucijos, 
t. y. Agentūra.

Pakeitimas 64
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodekso
projektą, 10 metų investavimo planą ir 
metinę veiklos programą, įskaitant 
informaciją apie konsultacijų procesą, ir 
įteikia agentūrai.

2. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia techninių 
taisyklių projektą, 10 metų investavimo 
planą ir metinę veiklos programą ir įteikia 
agentūrai tvirtinti.

Agentūra per 3 mėnesius gali pateikti 
nuomonę Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklui.
Agentūra tinkamai pagrįstą nuomonę 
pateikia Komisijai, jeigu agentūra mano, 
kad metinėje veiklos programoje arba 10 
metų investavimo plane neužkertamas 
kelias diskriminuoti, neužtikrinama 
veiksminga konkurencija ir efektyvus 
rinkos veikimas.

Agentūra tvirtina 2c straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ir Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklo parengtus 
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dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Kaip jau pažymėta pirmiau pateiktame pakeitime dėl 2c straipsnio 4 dalies išbraukimo, 
minėtų veikimo rinkoje kodeksų ir taisyklių įgyvendinimo kontrolę turėtų vykdyti ne patys 
perdavimo sistemos operatoriai, o reguliavimo institucijos, t. y. Agentūra.

Pakeitimas 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia techninių 
taisyklių ir veikimo rinkoje kodekso
projektą, 10 metų investavimo planą ir 
metinę veiklos programą, įskaitant 
informaciją apie konsultacijų procesą, ir 
įteikia agentūrai.

2. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas parengia techninių 
taisyklių projektą, 10 metų investavimo 
planą ir metinę veiklos programą ir įteikia 
agentūrai tvirtinti.

Agentūra per 3 mėnesius gali pateikti 
nuomonę Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklui.
Agentūra tinkamai pagrįstą nuomonę 
pateikia Komisijai, jeigu agentūra mano, 
kad metinėje veiklos programoje arba 10 
metų investavimo plane neužkertamas 
kelias diskriminuoti, neužtikrinama 
veiksminga konkurencija ir efektyvus 
rinkos veikimas.

Agentūra tvirtina 2c straipsnio 1 dalyje 
nurodytus ir  Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklo parengtus 
dokumentus.

Or. en
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Pagrindimas

Technines taisykles ir kodeksus turėtų tvirtinti Agentūra. Investuotojams reikia aiškios ir 
prognozuojamos reglamentavimo sistemos. Todėl svarbu, kad techninių taisyklių, 10 metų 
investavimo plano ir metinės veiklos programos projektus tikrintų ir tvirtintų Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ir jie būtų rengiami nepatiriant 
komercinės ir politinės įtakos.

Pakeitimas 66
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2d straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra tinkamai pagrįstą nuomonę 
pateikia Komisijai, jeigu agentūra mano, 
kad metinėje veiklos programoje arba 10 
metų investavimo plane neužkertamas 
kelias diskriminuoti, neužtikrinama 
veiksminga konkurencija ir efektyvus 
rinkos veikimas.

Agentūra tinkamai pagrįstą nuomonę 
pateikia Komisijai, jeigu agentūra mano, 
kad metinėje veiklos programoje arba 10 
metų investavimo plane neužkertamas 
kelias diskriminuoti, ypač nacionalinėse 
rinkose veikiančių tiekimo įmonių, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija ir 
efektyvus rinkos veikimas.

Komisijai paprašius Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
keičia 10 metų investavimo planą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad būtiniausios investicijos būtų nustatytos, dėl jų būtų susitarta ir jos būtų 
laiku finansuojamos. Šiuo tikslu siūloma suteikti Komisijai teisę nurodyti pakeisti 10 metų 
investavimo planą.

Be to, pabrėžiama, kaip svarbu užtikrinti, kad įvairiose valstybėse narėse nebūtų 
diskriminuojamos tiekimo įmonės (sistemos naudotojai).
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Pakeitimas 67
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2d straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra prižiūri, kaip įgyvendinamos 
techninės taisyklės, 10 metų investavimo 
planas ir metinė veiklos programa, ir šios 
priežiūros rezultatus pateikia metinėje 
ataskaitoje. Jeigu perdavimo sistemos 
operatoriai nesilaiko techninių taisyklių, 
10 metų investavimo plano ir Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklo metinės veiklos programos, 
Agentūra apie tai praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

2d straipsnis papildomas nauja 2a dalimi. Jeigu vykdydama priežiūrą Agentūra nustato, kad 
perdavimo sistemos operatoriai arba ENTSO nesilaiko techninių taisyklių, 10 metų 
investavimo plano ir (arba) metinės veiklos programos, apie tai turėtų būti pranešta 
Komisijai, galinčiai inicijuoti pažeidimo tyrimo procedūras. Kaip alternatyvą galima svarstyti 
galimybę suteikti nacionalinėms reguliavimo institucijoms teisę taikyti veiksmingas ir 
atgrasančias sankcijas.

Pakeitimas 68
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2d straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra prižiūri, kaip įgyvendinamas 
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10 metų investavimo planas, metinė 
veiklos programa, techninės taisyklės ir 
veikimo rinkoje kodeksai, ir šios 
priežiūros rezultatus pateikia metinėje 
ataskaitoje. Jeigu perdavimo sistemos 
operatoriai nesilaiko Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 10 
metų investavimo plano, metinės veiklos 
programos, techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodeksų, Agentūra apie tai 
praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

10 metų investavimo plano, metinės veiklos programos ir (arba) techninių taisyklių ir veikimo 
rinkoje kodeksų įgyvendinimo kontrolę turėtų atlikti ne patys perdavimo sistemos operatoriai, 
o reguliavimo institucijos, t. y. Agentūra. Jeigu vykdydama priežiūrą Agentūra nustato, kad 
perdavimo sistemos operatoriai arba ENTSO nesilaiko minėtų techninių taisyklių ir kodeksų, 
apie tai turėtų būti pranešta Komisijai, galinčiai inicijuoti pažeidimo tyrimo procedūras.

Pakeitimas 69
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2d straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra prižiūri, kaip perdavimo 
sistemos operatoriai įgyvendina technines 
taisykles, 10 metų investavimo planą, 
metinę veiklos programą, ir šios 
priežiūros rezultatus pateikia metinėje 
ataskaitoje. Jeigu perdavimo sistemos 
operatoriai nesilaiko techninių taisyklių, 
10 metų investavimo plano ir metinės 
veiklos programos, Agentūra apie tai 
praneša Komisijai.
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Or. de

Pagrindimas

Kodeksų ir taisyklių įgyvendinimo kontrolę turėtų atlikti  ne patys perdavimo sistemos 
operatoriai, o reguliavimo institucijos, t. y. Agentūra.

Pakeitimas 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2da straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2da straipsnis
Gairių parengimas

1. Agentūra ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius parengia pagrindinių aiškių ir 
objektyvių rinkos ir techninių taisyklių 
derinimo principų nustatymo gairių 
projektą.
2. Rengdama šias gaires Agentūra plačiai, 
atvirai ir skaidriai konsultuojasi ir nuolat 
informuoja visus suinteresuotuosius 
subjektus. 
3. Agentūra gairių projektą užbaigia ir 
patvirtina remdamasi konsultacijų
rezultatais. Ji viešai skelbia visas gautas 
pastabas ir paaiškina, kaip į jas atsižvelgta 
galutiniame gairių projekte, arba 
motyvuoja, kodėl jos atmestos.
4. Savo iniciatyva arba Europos 
Parlamento ar Komisijos prašymu 
Agentūra gali inicijuoti tą pačią 
procedūrą gairėms atnaujinti.

Or. en
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Pagrindimas

Agentūrai surengus plačias konsultacijas turėtų būti kuriamos ir tvirtinamos gairės 
pagrindiniams taisyklių derinimo principams nustatyti. Tik patvirtinus patikimas gaires būtų 
galima tinkamai sukurti kodeksus. Suteikiant Europos Parlamentui galimybę inicijuoti šių 
gairių keitimą, būtų stiprinamas jo vaidmuo.

Pakeitimas 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodekso parengimas bei įvertinimas

Techninių taisyklių parengimas

1. Pasitarusi su agentūra Komisija gali 
paraginti Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklą per pagrįstą 
laikotarpį parengti 2c straipsnio 3 dalyje 
išvardytoms sritims skirtas taisykles, jeigu 
Komisija mano, kad tokios taisyklės 
reikalingos veiksmingam rinkos veikimui 
užtikrinti.

1. Priėmus 2da straipsnyje numatytas 
gaires, ENTSO per šešis mėnesius 
parengia 2c straipsnio 3 dalyje numatytas 
ir gairėse nustatytus principus 
atitinkančias technines taisykles.

2. Agentūra Komisijai pateikia tinkamai 
pagrįstą nuomonę, jeigu ji mano, kad:

2. Rengdamas šias taisykles ENTSO 
atsižvelgia į rinkos dalyvių techninę patirtį 
ir juos nuolat informuoja. 

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių 
arba veikimo rinkoje kodekso, skirto 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims;

3. Taisyklių arba kodeksų projektus 
ENTSO pateikia Agentūrai.

b) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis techninėmis 
taisyklėmis arba veikimo rinkoje kodeksu, 
skirtu 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims, neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir efektyvus rinkos 

4. Dėl taisyklių arba kodeksų projektų 
Agentūra plačiai, atvirai ir skaidriai 
konsultuojasi.
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veikimas;
c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų techninių taisyklių arba veikimo 
rinkoje kodekso, skirto 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytoms sritims.

5. Agentūra taisyklių arba kodeksų 
projektus užbaigia ir patvirtina 
remdamasi konsultacijų rezultatais. Ji 
viešai skelbia visas gautas pastabas ir 
paaiškina, kaip į jas atsižvelgta 
galutiniuose taisyklių arba kodeksų 
projektuose arba motyvuoja, kodėl jos 
atmestos.

3. Komisija savo nuožiūra arba gavusi 
agentūros rekomendaciją gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims 
skirtas gaires, jeigu Komisija mano, kad:

6. Agentūros iniciatyva arba ENTSO 
prašymu, taikant 2 dalyje aprašytą 
procesą, esamas taisykles arba kodeksus 
galima persvarstyti.

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis techninėmis 
taisyklėmis arba veikimo rinkoje kodeksu, 
skirtu 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims, neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir efektyvus rinkos 
veikimas;

7. Agentūra taisyklių arba kodeksų 
projektus užbaigia ir patvirtina 
remdamasi konsultacijų rezultatais. Ji 
viešai skelbia visas gautas pastabas ir 
paaiškina, kaip į jas atsižvelgta 
galutiniuose taisyklių arba kodeksų 
projektuose arba motyvuoja, kodėl jos 
atmestos.

b) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių 
arba veikimo rinkoje kodekso, skirto 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims;

8. Agentūros iniciatyva arba ENTSO 
prašymu, taikant 2 dalyje aprašytą 
procesą, esamas taisykles arba kodeksus 
galima pakeisti.

c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų techninių taisyklių arba veikimo 
rinkoje kodekso, skirto 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytoms sritims.
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
4. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos 
nepažeidžia Komisijos teisės priimti ir iš 
dalies pakeisti 8 straipsnyje nurodytų 
gairių.
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Or. en

Pagrindimas

Technines taisykles turėtų rengti ENTSO, nuodugniai laikydamasis patvirtintų gairių. 
Agentūra, surengusi plačias konsultacijas, turėtų šias taisykles užbaigti ir patvirtinti.

Pakeitimas 72
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasitarusi su agentūra Komisija gali 
paraginti Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklą per pagrįstą 
laikotarpį parengti 2c straipsnio 3 dalyje 
išvardytoms sritims skirtas taisykles, jeigu 
Komisija mano, kad tokios taisyklės 
reikalingos veiksmingam rinkos veikimui 
užtikrinti.

1. Pasikonsultavusi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) ..., įsteigiančio 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrą, 
... straipsnyje, Agentūra Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklui 
parengia 2c straipsnio 3 ir 5 dalyje 
išvardytoms sritims skirtas strategines 
gaires, kuriomis remiantis rengiamos 
išsamios techninės taisyklės ir 10 metų 
investavimo planas, įskaitant elektros 
energijos gamybos pajėgumų plėtros 
prognozę. Parengtą strateginių gairių 
projektą Agentūra perduoda Komisijai, 
kuri gali jį patvirtinti pagal 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
1a. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, vadovaudamasis pagal 
1 dalį Komisijos patvirtintomis 
strateginėmis gairėmis, per pagrįstą 
laikotarpį parengia 2c straipsnio 3 dalyje 
išvardytoms sritims skirtų taisyklių 
projektus ir 10 metų investavimo plano 
projektą, įskaitant 2c straipsnio 5 dalyje 
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numatytą elektros energijos gamybos 
pajėgumų plėtros prognozę. Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių
tinklas Agentūrai patvirtinti pateikia 
techninių taisyklių projektus ir 10 metų 
investavimo plano projektą.
1b. Agentūra techninių taisyklių projektus 
ir 10 metų investavimo plano projektą 
patvirtina remdamasi Reglamento …, 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, X 
ir Y straipsnių nuostatomis. Prieš 
patvirtindama taisykles ir 10 metų 
investavimo plano projektą, Agentūra 
užtikrina, kad išsamios techninės taisyklės 
ir 10 metų investavimo plano projektas 
atitiktų strategines gaires ir kad pagal 
juos būtų užtikrinamas 
nediskriminavimas, veiksminga 
konkurencija ir veiksmingas rinkos 
veikimas.

2. Agentūra Komisijai pateikia tinkamai 
pagrįstą nuomonę, jeigu ji mano, kad:

2. Agentūra Komisijai pateikia tinkamai 
pagrįstą nuomonę, jeigu ji mano, kad:

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis techninėmis 
taisyklėmis arba veikimo rinkoje kodeksu, 
skirtu 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims, neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir efektyvus rinkos 
veikimas;
b) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių 
arba veikimo rinkoje kodekso, skirto 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims;

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių, 
skirtų 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims;

c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų techninių taisyklių arba veikimo 
rinkoje kodekso, skirto 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytoms sritims.

b) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
parengtų ir remiantis 1b dalimi Agentūros 
patvirtintų techninių taisyklių, skirtų 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims.
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3. Komisija savo nuožiūra arba gavusi 
agentūros rekomendaciją gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims 
skirtas gaires, jeigu Komisija mano, kad:
a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis techninėmis 
taisyklėmis arba veikimo rinkoje kodeksu, 
skirtu 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims, neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir efektyvus rinkos 
veikimas;
b) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių 
arba veikimo rinkoje kodekso, skirto 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims;
c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų techninių taisyklių arba veikimo 
rinkoje kodekso, skirto 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytoms sritims.
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
4. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos 
nepažeidžia Komisijos teisės priimti ir iš 
dalies pakeisti 8 straipsnyje nurodytų 
gairių.

2a. Agentūrai rekomendavus, Komisija 
gali patvirtinti veikimo rinkoje kodeksų 
gaires.
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
2b. Šio straipsnio 2a dalies nuostatos 
nepažeidžia Komisijos teisės priimti ir iš 
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dalies pakeisti 8 straipsnyje nurodytų 
gairių.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas būdas keltų pavojų tikrai konkurencingos ES rinkos kūrimui, nes 
perdavimo sistemos operatoriams būtų suteikta savireguliavimo galimybė. Šiuo pakeitimu 
siūlomas kitoks požiūris: siūlomų techninių taisyklių, vadinamųjų „strateginių gairių“, 
taikymo sritį ir išsamumą turėtų ex ante apibrėžti Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra, o tada, taikant komitologijos procedūrą, būtų rengiamos 
„strateginės gairės“, kuriomis būtų grindžiamas būsimas ENTSO darbas. Perdavimo 
sistemos operatoriai labai suinteresuoti rinkos taisyklių veikimu (nes jos daro poveikį 
perdavimo sistemos operatorių sąnaudoms) ir todėl neturėtų rengti veikimo rinkoje kodeksų.

Pakeitimas 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasitarusi su agentūra Komisija gali 
paraginti Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklą per pagrįstą 
laikotarpį parengti 2c straipsnio 3 dalyje 
išvardytoms sritims skirtas taisykles, jeigu 
Komisija mano, kad tokios taisyklės 
reikalingos veiksmingam rinkos veikimui 
užtikrinti.

1. Agentūra gali paraginti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklą per 
pagrįstą laikotarpį parengti 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytoms sritims skirtas taisykles, 
jeigu ji mano, kad tokios taisyklės 
reikalingos veiksmingam rinkos veikimui 
užtikrinti.

Or. de

Pagrindimas

Teisė paraginti Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklą ir parengti šias 
taisykles turėtų būti suteikta ne Komisijai, o Agentūrai.
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Pakeitimas 74
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, vadovaudamasis pagal 
1 dalį Komisijos patvirtintomis 
strateginėmis gairėmis, per nustatytą 
laikotarpį parengia 2c straipsnio 3 dalyje 
išvardytoms sritims skirtų taisyklių 
projektus ir 10 metų investavimo plano 
projektą, įskaitant 2c straipsnio 5 dalyje 
numatytą elektros energijos gamybos 
pajėgumų plėtros prognozę. Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklas Agentūrai patvirtinti pateikia 
techninių taisyklių projektus ir 10 metų 
investavimo plano projektą.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos techninės taisyklės turėtų būti apibrėžtos ex ante. Reguliavimo proceso pradžioje 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra turėtų oficialiai 
pakonsultuoti Komisiją strateginėmis ENTSO gairėmis, kuriomis vadovaujantis būtų 
rengiamos techninės taisyklės. Siūlome, remiantis šiomis konsultacijomis ir taikant 
komitologijos procedūrą, parengti privalomas strategines gaires, kuriomis bus grindžiamas 
būsimas darbas. Vadovaudamasis privalomomis strateginėmis gairėmis, ENTSO parengtų 
techninių taisyklių projektus.
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Pakeitimas 75
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 1b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Agentūra techninių taisyklių projektus 
ir 10 metų investavimo plano projektą 
patvirtina remdamasi Reglamento …, 
įsteigiančio Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, X 
ir Y straipsnių nuostatomis. Prieš 
patvirtindama taisykles ir 10 metų 
investavimo plano projektą, Agentūra 
užtikrina, kad išsamios techninės taisyklės 
ir 10 metų investavimo plano projektas 
atitiktų strategines gaires ir kad pagal 
juos būtų užtikrinamas 
nediskriminavimas, veiksminga 
konkurencija ir veiksmingas rinkos 
veikimas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos techninės taisyklės turėtų būti apibrėžtos ex ante. Reguliavimo proceso pradžioje 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra turėtų oficialiai 
pakonsultuoti Komisiją strateginėmis ENTSO gairėmis, kuriomis vadovaujantis būtų 
rengiamos techninės taisyklės. Siūlome remiantis šiomis konsultacijomis ir taikant 
komitologijos procedūrą parengti privalomas strategines gaires, kuriomis bus grindžiamas 
būsimas darbas. Vadovaudamasis privalomomis strateginėmis gairėmis, ENTSO parengtų 
techninių taisyklių projektus.
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Pakeitimas 76
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra Komisijai pateikia tinkamai 
pagrįstą nuomonę, jeigu ji mano, kad:

2. Agentūra Komisijai pateikia tinkamai 
pagrįstą nuomonę, jeigu ji mano, kad:

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis techninėmis 
taisyklėmis arba veikimo rinkoje kodeksu, 
skirtu 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims, neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir efektyvus rinkos 
veikimas;
b) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių 
arba veikimo rinkoje kodekso, skirto 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims;

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių, 
skirtų 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims;

c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų techninių taisyklių arba veikimo 
rinkoje kodekso, skirto 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytoms sritims.

b) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti remiantis 1b dalimi 
Agentūros patvirtintų techninių taisyklių, 
skirtų 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Agentūra, prieš tvirtindama taisykles, turi peržiūrėti ir patikrinti, ar jos atitinka 
strategines gaires ir ar jomis užtikrinamas nediskriminavimas, veiksminga konkurencija ir 
veiksmingas rinkos veikimas, 2 dalies a punktą galima išbraukti.
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Pakeitimas 77
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija savo nuožiūra arba gavusi 
agentūros rekomendaciją gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims 
skirtas gaires, jeigu Komisija mano, kad:

Išbraukta.

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis techninėmis 
taisyklėmis arba veikimo rinkoje kodeksu, 
skirtu 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims, neužkertamas kelias 
diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga 
konkurencija ir efektyvus rinkos 
veikimas;
b) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių 
arba veikimo rinkoje kodekso, skirto 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims;
c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų techninių taisyklių arba veikimo 
rinkoje kodekso, skirto 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytoms sritims.
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

3 dalis išbraukiama, nes joje numatyta vėlesnė komitologijos procedūra (proceso pabaigoje), 
kurios nereikia, nes remiantis Europos Energetikos reguliavimo institucijų tarybos (CEER) 
pasiūlymu komitologijos procedūra turėtų būti inicijuojama reguliavimo proceso pradžioje ir 
ją pradėjus Agentūra turėtų patvirtinti ENTSO pateiktą techninių taisyklių projektą.

Pakeitimas 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija savo nuožiūra arba gavusi 
agentūros rekomendaciją gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims 
skirtas gaires, jeigu Komisija mano, kad:

3. Komisija gavusi agentūros 
rekomendaciją gali iš dalies pakeisti 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims 
skirtas gaires, jeigu ji mano, kad:

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis techninėmis 
taisyklėmis arba veikimo rinkoje kodeksu, 
skirtu 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims, neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija ir 
efektyvus rinkos veikimas;

a) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklo priimtomis techninėmis 
taisyklėmis arba veikimo rinkoje kodeksu, 
skirtu 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms 
sritims, neužkertamas kelias diskriminuoti, 
neužtikrinama veiksminga konkurencija ir 
efektyvus rinkos veikimas;

b) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių 
arba veikimo rinkoje kodekso, skirto 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims;

b) Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį 
nesugeba susitarti dėl techninių taisyklių 
arba veikimo rinkoje kodekso, skirto 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims;

c) perdavimo sistemos operatoriai 
nesugeba įgyvendinti Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
priimtų techninių taisyklių arba veikimo 
rinkoje kodekso, skirto 2c straipsnio 3 
dalyje išvardytoms sritims.
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 

Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, iš dalies keičiamos laikantis 
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13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba taikydami tinkamas procedūras priimtų 
atitinkamas gaires. Komisijai turėtų būti perduoti tik įgaliojimai derinti atitinkamas 
nuostatas.

Pakeitimas 79
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija savo nuožiūra arba gavusi 
agentūros rekomendaciją gali priimti 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims 
skirtas gaires, jeigu Komisija mano, kad:

3. Komisija savo nuožiūra arba gavusi 
agentūros rekomendaciją priima 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims 
skirtas gaires, jeigu Komisija mano esant 
reikalinga užtikrinti, kad 2c straipsnio 1–
3 dalyse išvardyti klausimai būtų 
sprendžiami laikantis vidaus rinkos tikslų 
ir:

Or. en

Pagrindimas

Jeigu perdavimo sistemos operatoriai neįgyvendintų taisyklių, Komisija, taikydama 
komitologijos procedūrą, gali priimti privalomas gaires. Siūlomame iš dalies pakeistame 
elektros energijos reglamente šis variantas suformuluotas taip, kad būtų neprivalomo 
pobūdžio. Siekiant perdavimo sistemos operatoriams ir kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams užtikrinti kuo daugiau skaidrumo, neturi likti abejonių, kad, jeigu perdavimo 
sistemos operatoriai nevykdys savo administracinių funkcijų, Komisija iš tikrųjų priims 
privalomas gaires.
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Pakeitimas 80
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama gaires, Komisija konsultuojasi 
su atitinkamomis tinklo naudotojams 
atstovaujančiomis organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad priimant sprendimus dėl elektros energijos rinkos veikimo būtų 
atsižvelgiama į visus svarbius interesus, būtina veiksmingai konsultuotis su visais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 81
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos 
nepažeidžia Komisijos teisės priimti ir iš 
dalies pakeisti 8 straipsnyje nurodytų 
gairių.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

4 dalis išbraukiama, nes išbraukus 3 dalį (žr. 12 pakeitimą) ji netenka prasmės.

Pakeitimas 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos 
nepažeidžia Komisijos teisės priimti ir iš 
dalies pakeisti 8 straipsnyje nurodytų 
gairių.

4. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos 
nepažeidžia Komisijos teisės iš dalies 
pakeisti 8 straipsnyje nurodytų gairių.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba taikydami tinkamas procedūras priimtų 
atitinkamas gaires. Komisijai turėtų būti perduoti tik įgaliojimai derinti atitinkamas 
nuostatas.

Pakeitimas 83
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Agentūrai rekomendavus, Komisija 
gali patvirtinti veikimo rinkoje kodeksų 
gaires.
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
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neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie veikimo rinkoje kodeksus, siūloma, kad rekomendavus Agentūrai Komisija 
galėtų patvirtinti gaires (5 dalis). Perdavimo sistemos operatoriai yra monopolinės struktūros 
operatoriai ir nedalyvauja konkurencingoje rinkos dalyje. Vis dėlto jie labai suinteresuoti 
rinkos taisyklių veikimu (nes jos daro poveikį perdavimo sistemos operatorių sąnaudoms) ir 
todėl neturėtų rengti veikimo rinkoje kodeksų.

Pakeitimas 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai praneša, kada ketina priimti 
2e straipsnio 3 dalyje nurodytas gaires.

Or. de

Pagrindimas

Pagal tai, kad Komisija pradeda veikti remdamasi reglamento 2e straipsnio 3 dalimi, galima 
daryti išvadą, kad visuomeninėmis lėšomis finansuojamas Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklas reikiamai neatlieka šiame reglamente jam nustatytų funkcijų. 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai turėtų būti išsamiai pranešama, kad jie galėtų daryti 
reikiamus pakeitimus.
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Pakeitimas 85
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2e straipsnio 4b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Šio straipsnio 4a dalies nuostatos 
nepažeidžia Komisijos teisės priimti ir iš 
dalies pakeisti 8 straipsnyje nurodytų 
gairių.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie veikimo rinkoje kodeksus, siūloma, kad rekomendavus Agentūrai Komisija 
galėtų patvirtinti gaires (5 dalis). Perdavimo sistemos operatoriai yra monopolinės struktūros 
operatoriai ir nedalyvauja konkurencingoje rinkos dalyje. Vis dėlto jie labai suinteresuoti 
rinkos taisyklių veikimu (nes jos daro poveikį perdavimo sistemos operatorių sąnaudoms) ir 
todėl neturėtų rengti veikimo rinkoje kodeksų.

Pakeitimas 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2ea straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2ea straipsnis
Gairių parengimas

1. Komisija, pasikonsultavusi su 
Agentūra, parengia metinį prioritetų 
sąrašą, kuriame įvardija svarbiausius 
elektros energijos vidaus rinkos kūrimo 
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klausimus.
2. Atsižvelgdama į šį prioritetinį sąrašą, 
Komisija įgalioja Agentūrą ne vėliau kaip 
per šešis mėnesius parengti pagrindinių 
aiškių ir objektyvių taisyklių derinimo 
principų nustatymo gairių projektą, kaip 
numatyta 2c straipsnyje.
3. Rengdama šias gaires Agentūra plačiai, 
atvirai ir skaidriai konsultuojasi ir nuolat 
informuoja ENTSO ir kitus 
suinteresuotuosius subjektus.
4. Agentūra gairių projektą užbaigia 
remdamasi konsultacijų rezultatais. Ji 
viešai skelbia visas gautas pastabas (jeigu 
jos nekonfidencialios) ir paaiškina, kaip į 
jas atsižvelgta galutiniame gairių projekte, 
arba motyvuoja, kodėl jos atmestos.
5. Komisija gairių projektą pateikia 
13 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
Komitetui, kad 13 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka jis būtų galutinai 
patvirtintas.
6. Komisija savo iniciatyva arba 
Agentūros prašymu gali inicijuoti tą pačią 
procedūrą gairėms atnaujinti.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma aiškiau išdėstyti gairių parengimo tvarką. Komisija įgalioja Agentūrą, o ši 
konsultuojasi, rengia gaires ir jas tvirtina. Komisija, taikydama komitologijos procedūrą, 
suteikia gairėms privalomąjį pobūdį.
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Pakeitimas 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2ea straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2ea straipsnis
Veikimo rinkoje kodeksų parengimas

1. Priėmus 2da straipsnyje numatytas 
gaires, Agentūra per šešis mėnesius 
parengia gairėse nustatytus principus 
išsamiai atitinkančius veikimo rinkoje 
kodeksus.
2. Rengdama šiuos kodeksus Agentūra 
plačiai, atvirai ir skaidriai konsultuojasi ir 
nuolat informuoja visus 
suinteresuotuosius subjektus.
3. Agentūra veikimo rinkoje kodeksų 
projektus užbaigia ir patvirtina 
remdamasi konsultacijų rezultatais. Ji 
viešai skelbia visas gautas pastabas ir 
paaiškina, kaip į jas atsižvelgta 
galutiniame gairių projekte arba 
motyvuoja, kodėl jos atmestos.
4. Savo iniciatyva arba Europos 
Parlamento prašymu Agentūra gali 
inicijuoti tą pačią procedūrą esamiems 
kodeksams pakeisti.

Or. en

Pagrindimas

Veikimo rinkoje kodeksai turėtų būti parengti ir patvirtinti Agentūrai surengus plačias 
konsultacijas. Suteikiant Europos Parlamentui galimybę inicijuoti šių kodeksų keitimą būtų 
stiprinamas jo vaidmuo.
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Pakeitimas 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2eb straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2eb straipsnis
Taisyklių parengimas

1. Priėmus 2ea straipsnyje numatytas 
gaires, Komisija įgalioja ENTSO per šešis 
mėnesius parengti gairėse nustatytus 
principus išsamiai atitinkančias taisykles.
2. Rengdamas šias taisykles ENTSO 
atsižvelgia į rinkos dalyvių techninę patirtį 
ir juos nuolat informuoja.
3. Taisyklių projektus ENTSO pateikia 
Agentūrai.
4. Dėl taisyklių projektų Agentūra plačiai, 
atvirai ir skaidriai konsultuojasi.
5. Agentūra taisyklių projektus užbaigia ir 
patvirtina remdamasi konsultacijų 
rezultatais. Ji viešai skelbia visas gautas 
pastabas (jeigu jos nekonfidencialios) ir 
paaiškina, kaip į jas atsižvelgta 
galutiniuose taisyklių projektuose, arba 
motyvuoja, kodėl jos atmestos.
6. Agentūros iniciatyva arba ENTSO 
prašymu ta pačia tvarka esamas taisykles 
galima pakeisti.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma aiškiau išdėstyti taisyklių parengimo tvarką. Komisija įgalioja ENTSO, o ENTSO, 
bendradarbiaudamas su rinkos dalyviais, parengia technines dalis. Agentūra rengia 
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konsultacijas ir patvirtina taisykles.

Pakeitimas 89
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2f straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f straipsnis Išbraukta.
Konsultacijos

1. Atlikdamas užduotis Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pradiniame etape konsultuojasi išsamiai, 
atvirai ir skaidriai, ypač rengdamas 
technines taisykles, veikimo rinkoje 
kodeksą ir metinę savo veiklos programą, 
su visais suinteresuotaisiais rinkos 
dalyviais; turi būti konsultuojamasi su 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėmis, vartotojais, sistemos 
naudotojais, paskirstymo sistemos 
operatoriais, įskaitant atitinkamas 
(sektoriaus) asociacijas, technines 
institucijas ir suinteresuotųjų šalių 
forumus.
2. Visi dokumentai ir posėdžių protokolai, 
parengti dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų klausimų, turi būti skelbiami.
3. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, prieš priimdamas 
metinę veiklos programą ir 2c straipsnio 1 
ir 3 dalyse nurodytas technines taisykles 
bei veikimo rinkoje kodeksą, nurodo 
konsultuojantis gautas pastabas ir kaip į 
jas buvo atsižvelgta. Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
nurodo priežastis, dėl kurių į pastabas 
nebuvo atsižvelgta.
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Or. en

Pagrindimas

Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupė (ERGEG) šiuo metu rengia viešas ES 
lygmens konsultacijas. Todėl šios funkcijos turėtų imtis Agentūra, nes ji jau turi 
nusistovėjusias viešų konsultacijų vykdymo taisykles ir patirtį. Be to, Agentūra veikia visų 
rinkos dalyvių interesais, o perdavimo sistemos operatoriai gali būti suinteresuotos šalys.

Pakeitimas 90
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2f straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f straipsnis Išbraukta.
Konsultacijos

1. Atlikdamas užduotis Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pradiniame etape konsultuojasi išsamiai, 
atvirai ir skaidriai, ypač rengdamas 
technines taisykles, veikimo rinkoje 
kodeksą ir metinę savo veiklos programą, 
su visais suinteresuotaisiais rinkos 
dalyviais; turi būti konsultuojamasi su 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėmis, vartotojais, sistemos 
naudotojais, paskirstymo sistemos 
operatoriais, įskaitant atitinkamas 
(sektoriaus) asociacijas, technines 
institucijas ir suinteresuotųjų šalių 
forumus.
2. Visi dokumentai ir posėdžių protokolai, 
parengti dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų klausimų, turi būti skelbiami.
3. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, prieš priimdamas 
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metinę veiklos programą ir 2c straipsnio 1 
ir 3 dalyse nurodytas technines taisykles 
bei veikimo rinkoje kodeksą, nurodo 
konsultuojantis gautas pastabas ir kaip į 
jas buvo atsižvelgta. Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
nurodo priežastis, dėl kurių į pastabas 
nebuvo atsižvelgta.

Or. en

Pagrindimas

Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupė (ERGEG) šiuo metu rengia viešas ES 
lygmens konsultacijas. Todėl šios funkcijos turėtų imtis Agentūra, nes ji jau turi 
nusistovėjusias viešų konsultacijų taisykles ir patirtį. Be to, Agentūra veikia visų rinkos 
dalyvių interesais, o perdavimo sistemos operatoriai gali būti suinteresuotos šalys.

Pakeitimas 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2f straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f straipsnis Išbraukta.
Konsultacijos

1. Atlikdamas užduotis Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pradiniame etape konsultuojasi išsamiai, 
atvirai ir skaidriai, ypač rengdamas 
technines taisykles, veikimo rinkoje 
kodeksą ir metinę savo veiklos programą, 
su visais suinteresuotaisiais rinkos 
dalyviais; turi būti konsultuojamasi su 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėmis, vartotojais, sistemos 
naudotojais, paskirstymo sistemos 
operatoriais, įskaitant atitinkamas 
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(sektoriaus) asociacijas, technines 
institucijas ir suinteresuotųjų šalių 
forumus.
2. Visi dokumentai ir posėdžių protokolai, 
parengti dėl šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų klausimų, turi būti skelbiami.
3. Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinklas, prieš priimdamas 
metinę veiklos programą ir 2c straipsnio 1 
ir 3 dalyse nurodytas technines taisykles 
bei veikimo rinkoje kodeksą, nurodo 
konsultuojantis gautas pastabas ir kaip į 
jas buvo atsižvelgta. Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
nurodo priežastis, dėl kurių į pastabas 
nebuvo atsižvelgta.

Or. en

Pagrindimas

Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupė (ERGEG) šiuo metu rengia viešas ES 
lygmens konsultacijas. Todėl šios funkcijos turėtų imtis Agentūra, nes ji jau turi 
nusistovėjusias viešų konsultacijų taisykles ir patirtį. Be to, Agentūra veikia visų rinkos 
dalyvių interesais, o perdavimo sistemos operatoriai gali būti suinteresuotos šalys.

Pakeitimas 92
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atlikdamas užduotis Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pradiniame etape konsultuojasi išsamiai, 
atvirai ir skaidriai, ypač rengdamas 
technines taisykles, veikimo rinkoje 
kodeksą ir metinę savo veiklos programą, 

1. Atlikdamas užduotis Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pradiniame etape konsultuojasi išsamiai, 
atvirai ir skaidriai, ypač rengdamas 
technines taisykles, veikimo rinkoje 
kodeksą ir metinę savo veiklos programą, 
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su visais suinteresuotaisiais rinkos 
dalyviais; turi būti konsultuojamasi su 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėmis, vartotojais, sistemos 
naudotojais, paskirstymo sistemos 
operatoriais, įskaitant atitinkamas 
(sektoriaus) asociacijas, technines 
institucijas ir suinteresuotųjų šalių 
forumus.

su visais suinteresuotaisiais rinkos 
dalyviais; turi būti konsultuojamasi su 
valstybėmis narėmis ir kompetentingomis 
nacionalinėmis institucijomis, elektros 
energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėmis, vartotojais, sistemos 
naudotojais, paskirstymo sistemos 
operatoriais, įskaitant atitinkamas 
(sektoriaus) asociacijas, technines 
institucijas ir suinteresuotųjų šalių 
forumus.

Or. es

Pagrindimas

Reikia užtikrinti visų suinteresuotų veikėjų dalyvavimą.

Pakeitimas 93
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.  Atlikdamas užduotis Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pradiniame etape konsultuojasi išsamiai, 
atvirai ir skaidriai, ypač rengdamas 
technines taisykles, veikimo rinkoje 
kodeksą ir metinę savo veiklos programą, 
su visais suinteresuotaisiais rinkos 
dalyviais; turi būti konsultuojamasi su 
elektros energijos gamybos ir jos tiekimo 
įmonėmis, vartotojais, sistemos 
naudotojais, paskirstymo sistemos 
operatoriais, įskaitant atitinkamas 
(sektoriaus) asociacijas, technines 
institucijas ir suinteresuotųjų šalių 

1. Atlikdamas užduotis Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
pradiniame etape konsultuojasi išsamiai, 
atvirai ir skaidriai, ypač rengdamas 
konsultacijų tvarkos taisykles, technines 
taisykles, veikimo rinkoje kodeksą ir 
metinę savo veiklos programą, su tinklo 
naudotojams atstovaujančiomis 
organizacijomis.
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forumus.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijų veiksmingumą lemia tinkamos taisyklės ir procedūros. Taip pat svarbu, kad 
konsultacijų protokoluose atsispindėtų visų dalyvių indėlis ir ENTSO bei tinklo naudotojų 
atstovų interesų tarpusavio sąveika.

Pakeitimas 94
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2f straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rengiant 1 dalyje nurodytas
konsultacijas į sprendimų priėmimo 
procesą turi būti atsižvelgiama į visų 
suinteresuotų subjektų interesus.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriai dėl savo monopolinės padėties nėra įpratę derėtis su 
klientais – tinklo naudotojais. Siekiant išvengti padėties, kai perdavimo sistemos operatoriai 
ne konsultuosis su tinklo naudotojais, o tiesiog juos informuos, ir siekiant užtikrinti 
konsultacijų veiksmingumą, naudinga apibrėžti jų tikslą.
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Pakeitimas 95
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2g straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a ir 2h straipsniuose nurodytos veiklos, 
kurią vykdo Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklas, sąnaudas 
padengia perdavimo sistemos operatoriai ir 
į jas atsižvelgiama apskaičiuojant tarifus.

2a ir 2h straipsniuose nurodytos veiklos, 
kurią vykdo Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklas, sąnaudas 
padengia perdavimo sistemos operatoriai ir 
jos įtraukiamos apskaičiuojant tarifus.

Or. en

Pagrindimas

Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklo kompetencija turėtų apimti tik tinklo 
klausimus. Todėl 2c straipsnio 3 dalies g punktas turėtų būti išbrauktas, nes prekybos 
taisyklėmis nesprendžiami su tinklu susiję klausimai.

Pakeitimas 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2g straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a ir 2h straipsniuose nurodytos veiklos, 
kurią vykdo Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklas, sąnaudas 
padengia perdavimo sistemos operatoriai ir 
į jas atsižvelgiama apskaičiuojant tarifus.

2a ir 2h straipsniuose nurodytos veiklos, 
kurią vykdo Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklas, sąnaudas 
padengia perdavimo sistemos operatoriai ir 
į jas atsižvelgiama apskaičiuojant tarifus. 
Reguliavimo institucijos šias sąnaudas 
patvirtina tik tada, jeigu jos pagrįstos ir 
proporcingos.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Europos vartotojams netektų mokėti už neefektyvų šios organizacijos 
darbą.

Pakeitimas 97
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2g straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a ir 2h straipsniuose nurodytos veiklos, 
kurią vykdo Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklas, sąnaudas 
padengia perdavimo sistemos operatoriai ir 
į jas atsižvelgiama apskaičiuojant tarifus.

2a ir 2h straipsniuose nurodytos veiklos, 
kurią vykdo Europos elektros perdavimo 
sistemos operatorių tinklas, sąnaudas 
padengia perdavimo sistemos operatoriai ir 
į jas atsižvelgiama apskaičiuojant tarifus. 
Reguliavimo institucijos šias sąnaudas 
patvirtina tik tada, jeigu jos pagrįstos ir 
proporcingos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Europos vartotojams netektų mokėti už neefektyvų šios organizacijos 
darbą.

Pakeitimas 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2h straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2h straipsnis Išbraukta.
Regioninis perdavimo sistemos operatorių 

bendradarbiavimas
1. Siekdami prisidėti prie 2c straipsnio 1 
dalyje nurodytos veiklos, perdavimo 
sistemos operatoriai užtikrina, kad 
Europos elektros perdavimo sistemos 
operatorių tinkle būtų bendradarbiaujama 
regioniniu lygiu. Pirmiausia jie kas dvejus 
metus paskelbia regioninį investavimo 
planą ir juo remdamiesi gali priimti 
sprendimus dėl investavimo.
Regioninio investavimo plano nuostatos 
parengiamos taip, kad nebūtų 
pažeidžiamas 2c straipsnio 1 dalies c 
punkte nurodytas 10 metų investavimo 
planas.
2. Perdavimo sistemos operatoriai 
prisideda rengiant operatyvines 
priemones, siekdami užtikrinti 
tinkamiausią elektros tinklo valdymą, 
energijos išteklių biržų steigimą, kad būtų 
skatinama energijos mainų plėtra ir 
tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų 
skyrimas (šiam tikslui rengiami 
netiesioginiai aukcionai pirkti teisę 
naudoti pajėgumus) bei elektros energijos 
tinkle paklausos ir pasiūlos balansą 
užtikrinančios paslaugos integruojamos 
su rezervinės galios mechanizmu.
3. Pakeitimas Komisija gali nustatyti 
kiekvienos regioninio bendradarbiavimo 
struktūros geografinį veiklos regioną. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 
Tam tikslui Komisija gali konsultuotis su 
Europos elektros energijos perdavimo 
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operatorių tinklu ir agentūra.
Tam tikslui Komisija gali konsultuotis su 
Europos elektros energijos perdavimo 
operatorių tinklu ir agentūra.“

Or. en

Pagrindimas

Europos taisyklėmis perdavimo sistemos operatoriams neužkertamas kelias nusistatyti 
griežtesnius negu minimalūs standartus ir plėtoti glaudų bendradarbiavimą su kaimynais. 
Apibrėžus veiklos regionus neišvengiamai bus įtvirtintos regioninės rinkos ir sukurtos naujos 
Europos vidaus „sienos“. Tai neturi prasmės. Tarpusavyje sujungtos sistemos patikimumo ir 
tarpvalstybinių srautų klausimą reikia spręsti pasaulio mastu, kaip Vakarų Europos elektros 
perdavimo koordinavimo sąjunga (UCTE) pripažino naujausioje 2008 m. sausio mėn. 
ataskaitoje apie pajėgumų pakankamumą.

Pakeitimas 99
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2h straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perdavimo sistemos operatoriai 
prisideda rengiant operatyvines priemones, 
siekdami užtikrinti tinkamiausią elektros 
tinklo valdymą, energijos išteklių biržų 
steigimą, kad būtų skatinama energijos 
mainų plėtra ir tarpvalstybinio perdavimo 
pajėgumų skyrimas (šiam tikslui rengiami 
netiesioginiai aukcionai pirkti teisę naudoti 
pajėgumus) bei elektros energijos tinkle 
paklausos ir pasiūlos balansą 
užtikrinančios paslaugos integruojamos 
su rezervinės galios mechanizmu.

2. Perdavimo sistemos operatoriai 
prisideda rengiant operatyvines priemones, 
siekdami užtikrinti tinkamiausią elektros 
tinklo valdymą, energijos išteklių biržų 
steigimą, kad būtų skatinama energijos 
mainų plėtra ir, kai tai ekonomiška,
tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų 
skyrimas (šiam tikslui rengiami 
netiesioginiai aukcionai pirkti teisę naudoti 
pajėgumus) bei elektros energijos tinkle 
paklausos ir pasiūlos balansą užtikrinančių
paslaugų tarpvalstybinis suderinamumas.

Or. en



AM\717090LT.doc 81/125 PE404.668v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymas netiesioginiuose aukcionuose ir elektros energijos 
tinkle paklausos ir pasiūlos balansą užtikrinančių mechanizmų integravimas tam tikromis 
aplinkybėmis gali būti brangus ir sudėtingas sprendimas, palyginti su gaunama nauda. 
Perdavimo sistemos operatoriams turėtų būti sudaryta galimybė taikyti sprendimus, kuriais 
būtų užtikrinama tinkamiausia tarpvalstybinė tvarka.

Pakeitimas 100
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2h straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perdavimo sistemos operatoriai 
prisideda rengiant operatyvines priemones, 
siekdami užtikrinti tinkamiausią elektros 
tinklo valdymą, energijos išteklių biržų 
steigimą, kad būtų skatinama energijos 
mainų plėtra ir tarpvalstybinio perdavimo 
pajėgumų skyrimas (šiam tikslui rengiami 
netiesioginiai aukcionai pirkti teisę 
naudoti pajėgumus) bei elektros energijos 
tinkle paklausos ir pasiūlos balansą 
užtikrinančios paslaugos integruojamos su 
rezervinės galios mechanizmu.

2. Perdavimo sistemos operatoriai 
prisideda rengiant operatyvines priemones, 
siekdami užtikrinti tinkamiausią elektros 
tinklo valdymą, energijos išteklių biržų 
steigimą, kad būtų skatinamas
koordinuotas tarpvalstybinio perdavimo 
pajėgumų skyrimas bei elektros energijos 
tinkle paklausos ir pasiūlos balansą 
užtikrinančios paslaugos integruojamos su 
rezervinės galios mechanizmu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant integruoti energijos rinką, pageidautinas didesnis tinklo ir rinkos taisyklių 
suderinimas, bet tai nereiškia, kad kiekvienoje valstybėje narėje reikalingos identiškos 
nuostatos. Standartinę rinkos struktūrą įgyvendinti užtruktų labai ilgai ir gali nepavykti. 
Energijos mainai ir netiesioginiai aukcionai teikia galimybių valdyti tarpvalstybinę prekybą, 
bet yra ir kitų galimybių, kurių nederėtų atmesti.
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Pakeitimas 101
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2h straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perdavimo sistemos operatoriai 
prisideda rengiant operatyvines priemones, 
siekdami užtikrinti tinkamiausią elektros 
tinklo valdymą, energijos išteklių biržų 
steigimą, kad būtų skatinama energijos 
mainų plėtra ir tarpvalstybinio perdavimo 
pajėgumų skyrimas (šiam tikslui rengiami 
netiesioginiai aukcionai pirkti teisę naudoti 
pajėgumus) bei elektros energijos tinkle 
paklausos ir pasiūlos balansą 
užtikrinančios paslaugos integruojamos su 
rezervinės galios mechanizmu.

Perdavimo sistemos operatoriai prisideda 
rengiant operatyvines priemones, siekdami 
užtikrinti tinkamiausią elektros tinklo 
valdymą, energijos išteklių biržų steigimą, 
kad būtų skatinama energijos mainų plėtra 
ir tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų 
skyrimas (šiam tikslui rengiami 
netiesioginiai arba tiesioginiai aukcionai 
pirkti teisę naudoti pajėgumus, dėl kurių 
bendrai nusprendžia dalyvaujantys 
perdavimo sistemos operatoriai) bei 
elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančios paslaugos 
integruojamos su rezervinės galios 
mechanizmu.

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginiai aukcionai ir ekonomiška priemonė tarpvalstybiniams pajėgumams skirstyti ne 
visada tinka, nes nėra pritaikyta liberalizavimo procese susidariusioms regioninėms energijos 
rinkoms ir ja neužtikrinamas deramas ilgalaikis (mėnesio ar metų) tarpvalstybinių elektros 
energijos mainų lygis.

Pakeitimas 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2h straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
geografinį veiklos regioną. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Tam tikslui Komisija gali konsultuotis su 
Europos elektros energijos perdavimo 
operatorių tinklu ir agentūra.“

Or. de

Pagrindimas

Regioninis bendradarbiavimas organizuojamas tinklo viduje. Tai, kaip vyksta 
bendradarbiavimas ir kokiu organizaciniu lygmeniu jis užtikrinamas, reikia nustatyti tinklo 
įstatuose. Nebūtina ir netikslinga, kad Komisija dar ką nors specialiai nustatytų.

Pakeitimas 103
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2h straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pakeitimas Komisija gali nustatyti 
kiekvienos regioninio bendradarbiavimo 
struktūros geografinį veiklos regioną. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 
Tam tikslui Komisija gali konsultuotis su 

Išbraukta.
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Europos elektros energijos perdavimo 
operatorių tinklu ir agentūra.
Tam tikslui Komisija gali konsultuotis su 
Europos elektros energijos perdavimo 
operatorių tinklu ir agentūra.“

Or. en

Pagrindimas

Regioninės rinkos turėtų būti pirmas žingsnis visiškai integruotos Europos rinkos link. 
Europos Komisija neturi jų geografiškai apibrėžti.

Pakeitimas 104
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2h straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
geografinį veiklos regioną. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

3. Siekdama sukurti tikrą vidaus rinką ir 
atsižvelgdama į esamas regionines 
bendradarbiavimo struktūras, Komisija 
gali nustatyti kiekvienos regioninio 
bendradarbiavimo struktūros geografinį 
veiklos regioną. Tokios priemonės, skirtos 
šio reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti jį papildant, priimamos 
laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. es

Pagrindimas

Nereikėtų pamiršti jau vykstančio regioninio bendradarbiavimo.
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Pakeitimas 105
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2h straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
geografinį veiklos regioną. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

3. Komisija gali nustatyti kiekvienos 
regioninio bendradarbiavimo struktūros 
geografinį veiklos regioną, tačiau tik 
pasikonsultavusi su to geografinio veiklos 
regiono valstybėmis narėmis. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. ro

Pagrindimas

Regiono valstybės narės žino ne tik tarp perdavimo sistemos operatorių išdėstytas 
jungiamąsias elektros linijas, bet ir energijos tiekimo pajėgumą bei kaimyninių šalių 
paklausą.

Pakeitimas 106
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
2ha straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2ha straipsnis
Bendrijos ir trečiųjų šalių perdavimo 

sistemų operatorių techninis 
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bendradarbiavimas
1. Bendrijos perdavimo sistemos 
operatorių techninį bendradarbiavimą su 
trečiųjų šalių perdavimo sistemų 
operatoriais prižiūri nacionalinės 
reguliavimo institucijos.
2. Jei techninio bendradarbiavimo metu 
paaiškėja Agentūros patvirtintų taisyklių 
ir kodeksų neatitikimai, nacionalinė 
reguliavimo institucija kreipiasi į 
agentūrą išaiškinimo.

Or. lt

Pagrindimas

Reglamentas nenumato, kaip bus bendradarbiaujama techniniame lygyje su trečiųjų šalių 
PSO.

Pakeitimas 107
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Elektros energijos gamybos bendrovės, 
kurioms nuosavybės teise priklauso 
elektros energijos gamybos įrenginiai arba 
kuriuos juos eksploatuoja, iš kurių bent 
viena valdo ne mažesnę nei 250 MW 
instaliuotą galią, penkerius metus turi 
laikyti ir pateikti nacionalinei reguliavimo 
institucijai, nacionalinei konkurencijos 
institucijai ir Komisijai kiekvieno įrenginio 
valandinius duomenis, kurių gali prireikti 
tikrinant visus operatyvinius dispečerių 
sprendimus ir teisės aktais reguliuojamą 
elektros energijos biržos, aukcionų dėl 

6. Elektros energijos gamybos bendrovės, 
kurioms nuosavybės teise priklauso 
elektros energijos gamybos įrenginiai arba 
kuriuos juos eksploatuoja, iš kurių bent 
viena valdo ne mažesnę nei 250 MW 
instaliuotą galią, penkerius metus turi 
laikyti ir pateikti nacionalinei reguliavimo 
institucijai, nacionalinei konkurencijos 
institucijai ir Komisijai kiekvieno 
įrenginio, kurio bruto galia didesnė nei 
100 MW, valandinius duomenis. 
Informacija apie kiekvieną elektros 
energijos gamybos įrenginį ir kiekvienos 
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sujungimo pajėgumų, rezervinės galios 
pajėgumų rinkos ir rinkos be tarpininkų 
dalyvių veiksmus. Informacija apie 
kiekvieną elektros energijos gamybos 
įrenginį ir kiekvienos valandos informacija, 
kurią reikia laikyti (čia pateikiamas 
neišsamus sąrašas) – tai duomenys apie 
prieinamus elektros energijos gamybos 
pajėgumus ir numatytą rezervinę galią, 
įskaitant kiekvienam elektros energijos 
įrenginiui numatytą rezervinę galią 
pateikiant pasiūlymą ir pradėjus gamybą.“

valandos informacija, kurią reikia laikyti 
(čia pateikiamas neišsamus sąrašas) – tai 
duomenys apie prieinamus elektros 
energijos gamybos pajėgumus ir numatytą 
rezervinę galią kiekvienam elektros 
energijos įrenginiui.

Or. de

Pagrindimas

Saugoti visus duomenis, reikalingus operatyviniams sprendimams dėl elektrinių panaudojimo 
ir pasiūlos strategijai tikrinti, beveik neįmanoma. Be to, ši nuostata lemtų nevienodą gamybos 
bendrovių padėtį nepriklausomų (savo gamybos pajėgumų neturinčių) prekiautojų elektros 
energija atžvilgiu, nes joje numatytas reikalavimas saugoti duomenis taikomas tik gamybos 
įmonėms. Tai nepateisinama, nes tai – tik dalis rinkos pasiūlos.

Pakeitimas 108
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Elektros energijos gamybos bendrovės, 
kurioms nuosavybės teise priklauso 
elektros energijos gamybos įrenginiai arba 
kuriuos juos eksploatuoja, iš kurių bent 
viena valdo ne mažesnę nei 250 MW 
instaliuotą galią, penkerius metus turi 
laikyti ir pateikti nacionalinei reguliavimo 
institucijai, nacionalinei konkurencijos 
institucijai ir Komisijai kiekvieno įrenginio 
valandinius duomenis, kurių gali prireikti 

6. Elektros energijos gamybos bendrovės, 
kurioms nuosavybės teise priklauso 
elektros energijos gamybos įrenginiai arba 
kuriuos juos eksploatuoja, iš kurių bent 
viena valdo ne mažesnę nei 250 MW 
instaliuotą galią, penkerius metus turi 
laikyti ir pateikti nacionalinei reguliavimo 
institucijai, nacionalinei konkurencijos 
institucijai ir Komisijai kiekvieno 
įrenginio, kurio bruto galia didesnė nei 50 
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tikrinant visus operatyvinius dispečerių 
sprendimus ir teisės aktais reguliuojamą 
elektros energijos biržos, aukcionų dėl 
sujungimo pajėgumų, rezervinės galios 
pajėgumų rinkos ir rinkos be tarpininkų 
dalyvių veiksmus. Informacija apie 
kiekvieną elektros energijos gamybos 
įrenginį ir kiekvienos valandos informacija, 
kurią reikia laikyti (čia pateikiamas 
neišsamus sąrašas) – tai duomenys apie 
prieinamus elektros energijos gamybos 
pajėgumus ir numatytą rezervinę galią, 
įskaitant kiekvienam elektros energijos 
įrenginiui numatytą rezervinę galią 
pateikiant pasiūlymą ir pradėjus gamybą.“

MW, valandinius duomenis. Informacija 
apie kiekvieną elektros energijos gamybos 
įrenginį ir kiekvienos valandos informacija, 
kurią reikia laikyti (čia pateikiamas 
neišsamus sąrašas) – tai duomenys apie 
prieinamus elektros energijos gamybos 
pajėgumus ir numatytą rezervinę galią 
kiekvienam elektros energijos įrenginiui.

Or. de

Pagrindimas

Saugoti visus duomenis, reikalingus operatyviniams sprendimams dėl elektrinių panaudojimo 
ir pasiūlos strategijai tikrinti, beveik neįmanoma. Be to, ši nuostata lemtų nevienodą gamybos 
bendrovių padėtį nepriklausomų (savo gamybos pajėgumų neturinčių) prekiautojų elektros 
energija atžvilgiu, nes joje numatytas reikalavimas saugoti duomenis taikomas tik gamybos 
įmonėms. Tai nepateisinama, nes tai – tik dalis rinkos pasiūlos.

Pakeitimas 109
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Elektros energijos gamybos bendrovės, 
kurioms nuosavybės teise priklauso 
elektros energijos gamybos įrenginiai arba 
kuriuos juos eksploatuoja, iš kurių bent 
viena valdo ne mažesnę nei 250 MW
instaliuotą galią, penkerius metus turi 
laikyti ir pateikti nacionalinei reguliavimo 

6. Elektros energijos gamybos bendrovės, 
kurioms nuosavybės teise priklauso 
elektros energijos gamybos įrenginiai arba 
kuriuos juos eksploatuoja, iš kurių bent 
viena valdo ne mažesnę nei 250 MWe 
instaliuotą galią, penkerius metus turi 
laikyti ir pateikti nacionalinei reguliavimo 
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institucijai, nacionalinei konkurencijos 
institucijai ir Komisijai kiekvieno įrenginio 
valandinius duomenis, kurių gali prireikti 
tikrinant visus operatyvinius dispečerių 
sprendimus ir teisės aktais reguliuojamą 
elektros energijos biržos, aukcionų dėl 
sujungimo pajėgumų, rezervinės galios 
pajėgumų rinkos ir rinkos be tarpininkų 
dalyvių veiksmus. Informacija apie 
kiekvieną elektros energijos gamybos 
įrenginį ir kiekvienos valandos informacija, 
kurią reikia laikyti (čia pateikiamas 
neišsamus sąrašas) – tai duomenys apie 
prieinamus elektros energijos gamybos 
pajėgumus ir numatytą rezervinę galią, 
įskaitant kiekvienam elektros energijos 
įrenginiui numatytą rezervinę galią 
pateikiant pasiūlymą ir pradėjus gamybą.“

institucijai, nacionalinei konkurencijos 
institucijai ir Komisijai kiekvieno 
įrenginio, kurio galia siekia mažiausiai 
250 MWe, valandinius duomenis. 
Informacija apie kiekvieną elektros 
energijos gamybos įrenginį ir kiekvienos 
valandos informacija, kurią reikia laikyti –
tai duomenys apie prieinamus elektros 
energijos gamybos pajėgumus ir numatytą 
rezervinę galią.

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai neįmanoma saugoti visos informacijos, kurios reikia norint patikrinti visus 
operatyvinius dispečerių sprendimus, pasiūlymų teikimą elektros energijos biržoje ir kt. Be to, 
pagal siūlomą nuostatą su elektros energijos gamybos bendrovėmis ir nepriklausomais 
prekiautojais būtų elgiamasi skirtingai, nes tik iš elektros energijos gamybos bendrovių būtų 
reikalaujama saugoti reikalingą informaciją reguliavimo institucijoms siekiant patikrinti 
elektros energijos biržoje tų bendrovių teikiamus pasiūlymus ir operatyvinius dispečerių 
sprendimus.

Pakeitimas 110
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 6 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis 
pastraipomis:
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„
Reguliavimo institucijos stebi perkrovos 
valdymą nacionalinėse elektros energijos 
sistemose ir jungiamosiose elektros 
linijose.
Perdavimo sistemos operatoriai perkrovos 
valdymo, įskaitant pajėgumų paskirstymą, 
procedūras pateikia tvirtinti reguliavimo 
institucijoms. Prieš patvirtindamos šias 
taisykles, reguliavimo institucijos gali 
prašyti jas iš dalies pakeisti.“

Or. en

(Reglamento 1228/2003 dabartinio 6 straipsnio 1 dalis iš dalies pakeičiama įtraukiant dvi 
naujas pastraipas)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą, Reglamente 1228/2003 turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad perkrovos valdymo procedūras turi oficialiai patvirtinti reguliavimo 
institucijos.

Pakeitimas 111
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 6 straipsnis papildomas šia 1a dalimi:
„1a. Reguliavimo institucijos stebi 
perkrovos valdymą nacionalinėse elektros 
energijos sistemose ir jungiamosiose 
elektros linijose.
Perdavimo sistemos operatoriai perkrovos 
valdymo, įskaitant pajėgumų paskirstymą, 
procedūras pateikia tvirtinti reguliavimo 
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institucijoms. Prieš patvirtindamos šias 
taisykles, reguliavimo institucijos gali 
prašyti jas iš dalies pakeisti.“

Or. en

(Į Reglamento 1228/2003/EB 6 straipsnį įtraukiama nauja 1a dalis)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą, Reglamente 1228/2003 turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad perkrovos valdymo procedūras turi oficialiai patvirtinti reguliavimo 
institucijos.

Pakeitimas 112
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 6 straipsnis papildomas šia 1a dalimi:
„1a. Reguliavimo institucijos stebi 
perkrovos valdymą nacionalinėse elektros 
energijos sistemose ir jungiamosiose 
elektros linijose.
Perdavimo sistemos operatoriai perkrovos 
valdymo, įskaitant pajėgumų paskirstymą, 
procedūras pateikia tvirtinti reguliavimo 
institucijoms. Prieš patvirtindamos šias 
taisykles reguliavimo institucijos gali 
prašyti jas iš dalies pakeisti.“

Or. en

(Į Reglamento 1228/2003/EB 6 straipsnį įtraukiama nauja 1a dalis)
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą perkrovos valdymo procedūrų įgyvendinimą, Reglamente 
1228/2003 turi būti aiškiai nustatyta, kad jas turi oficialiai patvirtinti reguliavimo institucijos.

Pakeitimas 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 6 straipsnis papildomas šia 1a dalimi:
„1a. Reguliavimo institucijos stebi 
perkrovos valdymą nacionalinėse elektros 
energijos sistemose ir jungiamosiose 
elektros linijose.“

Or. en

(Į Reglamento 1228/2003/EB 6 straipsnį įtraukiama nauja 1a dalis)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą, Reglamente 1228/2003 turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad perkrovos valdymo procedūras turi oficialiai patvirtinti reguliavimo 
institucijos.

Pakeitimas 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 1b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 6 straipsnis papildomas šia 1b dalimi:
„1b. Perdavimo sistemos operatoriai 
perkrovos valdymo procedūras, įskaitant 
pajėgumų paskirstymo ir perkrovos 
valdymo pajamų paskirstymo procedūras, 
pateikia tvirtinti reguliavimo 
institucijoms. Prieš patvirtindamos šias 
taisykles, reguliavimo institucijos gali 
prašyti jas iš dalies pakeisti.“

Or. en

(Į Reglamento 1228/2003 6 straipsnį įtraukiama nauja 1b dalis)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą, Reglamente 1228/2003 turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kad perkrovos valdymo procedūras turi oficialiai patvirtinti reguliavimo 
institucijos.

Pakeitimas 115
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bet kokios pajamos iš nacionalinių 
perdavimo sistemų sujungimo pajėgumų 
paskyrimo turi būti naudojamos šiais 
tikslais (jie pateikiami surūšiuoti pagal 
svarbą):

6. Bet kokios pajamos iš nacionalinių 
perdavimo sistemų sujungimo pajėgumų 
paskyrimo turi būti pervedamos į atskirą 
sąskaitą ir naudojamos:

a) užtikrinti, kad paskirtais pajėgumais iš 
tikrųjų būtų įmanoma pasinaudoti;

a) Agentūros patvirtintiems tinklui 
stiprinti skirtiems projektams;

b) investicijoms į tinklą, kad būtų išlaikyti 
ir išplėsti nacionalinių perdavimo sistemų 

b) investicijoms į tinklą, kad būtų išlaikyti 
ir išplėsti nacionalinių perdavimo sistemų 
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sujungimo pajėgumai; sujungimo pajėgumai;

Jeigu pajamų neįmanoma naudoti pirmos 
pastraipos a ir b punktuose nurodytiems 
tikslams, jas reikia pervesti į atskirą 
sąskaitą ir laikyti toje sąskaitoje tol, kol 
tas pajams bus įmanoma išleisti a ir b 
punktuose nustatytiems tikslams. 
Nepriklausomas sistemos operatorius 
visas pajamas, kurių liko įgyvendinus a ir 
b punktų nuostatas, laiko atskiroje 
sąskaitoje tol, kol jas bus įmanoma skirti 
naudoti pirmos pastraipos a ir b 
punktuose nurodytiems tikslams.“

Or. it

Pagrindimas

Perkrovą reikia valdyti siekiant stiprinti perdavimo sistemą.

Pakeitimas 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 6 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bet kokios pajamos iš nacionalinių 
perdavimo sistemų sujungimo pajėgumų 
paskyrimo turi būti naudojamos šiais 
tikslais (jie pateikiami surūšiuoti pagal 
svarbą):

6. Bet kokios pajamos iš nacionalinių 
perdavimo sistemų sujungimo pajėgumų 
paskyrimo ir perkrovos valdymo pajamos 
turi būti naudojamos šiais tikslais:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą, Reglamente 1228/2003 turi būti aiškiai 
apibrėžtas perkrovos valdymo pajamų panaudojimas.
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Pakeitimas 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 6 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bet kokios pajamos iš nacionalinių 
perdavimo sistemų sujungimo pajėgumų 
paskyrimo turi būti naudojamos šiais 
tikslais (jie pateikiami surūšiuoti pagal 
svarbą):

6. Bet kokios pajamos iš nacionalinių 
perdavimo sistemų sujungimo pajėgumų 
paskyrimo turi būti naudojamos šiais 
tikslais:

Or. en

Pagrindimas

Pajamos neturėtų būti skirstomos pagal prioritetus, nes idealus paskirstymo metodas 
priklauso nuo struktūrinio tinklo pobūdžio ir galimų silpnų jo vietų.

Pakeitimas 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijoms į tinklą, kad būtų išlaikyti 
ir išplėsti nacionalinių perdavimo sistemų 
sujungimo pajėgumai;

b) investicijoms į tinklą, kad būtų išlaikyti 
ir išplėsti nacionalinių perdavimo sistemų 
sujungimo pajėgumai, ypač leidžiantys 
kurti pažangiuosius tinklus, integruoti 
didelio masto atsinaujinančios energijos 
ir decentralizuotos energijos gamybos 
pajėgumus;
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Or. en

Pagrindimas

Ši dalis turi atitikti esamą Sąjungos politiką, palankią energijos vartojimo efektyvumui ir 
atsinaujinančiai energijai.

Pakeitimas 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 6 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) laikomos pajamomis, į kurias 
atsižvelgia nacionalinės reguliavimo 
institucijos, tvirtindamos tinklo tarifų 
apskaičiavimo metodiką ir (arba) 
vertindamos, ar tarifus reikia keisti.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinama nuostata, kuri iš Reglamento 1228/2003 buvo išbraukta.

Pakeitimas 120
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 6 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) laikomos pajamomis, į kurias 
atsižvelgia reguliavimo institucijos, 
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tvirtindamos tinklo tarifų apskaičiavimo 
metodiką ir (arba) vertindamos, ar tarifus 
reikia keisti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti teisinio neapibrėžtumo, atsirandančio panaikinus galimybę į 
pajamas atsižvelgti skaičiuojant tarifus.

Pakeitimas 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 6 dalies bb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 bb) bb) kainų skirtingose vietovėse signalams, 
paklausos valdymo priemonėms, pvz., 
apkrovos perkėlimui ir priešingos krypties 
srautams;

Or. en

Pagrindimas

Kainų skirtingose vietovėse signalais elektros energijos operatoriai turėtų būti skatinami kurti 
pajėgumus arti vartotojo ir išvengti galimų perdavimo sistemos perkrovų. Apkrovos 
perkėlimas yra pagrindinis paklausos valdymo tikslas, nes juo keičiamas energijos naudojimo 
braižas energijos naudojimą piko metu perkeliant į ne piko metą. Galiausiai priešingos 
krypties srautų priemonė reiškia, kad dispečeriai yra linkę energijos srautą nukreipti 
priešinga nei pagrindinio, sistemą perkraunančio, srauto kryptimi.
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Pakeitimas 122
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų neįmanoma naudoti pirmos 
pastraipos a ir b punktuose nurodytiems 
tikslams, jas reikia pervesti į atskirą 
sąskaitą ir laikyti toje sąskaitoje tol, kol 
tas pajams bus įmanoma išleisti a ir b 
punktuose nustatytiems tikslams.
Nepriklausomas sistemos operatorius 
visas pajamas, kurių liko įgyvendinus a ir 
b punktų nuostatas, laiko atskiroje 
sąskaitoje tol, kol jas bus įmanoma skirti 
naudoti pirmos pastraipos a ir b 
punktuose nurodytiems tikslams.“

Jeigu pajamų neįmanoma efektyviai 
panaudoti pirmos pastraipos a ir b 
punktuose nurodytiems tikslams iki metų, 
kuriais jos gaunamos, pabaigos, jas reikia 
panaudoti c punkte išdėstytam tikslui“.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti teisinio neapibrėžtumo, atsirandančio panaikinus galimybę į 
pajamas atsižvelgti skaičiuojant tarifus.

Pakeitimas 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų neįmanoma naudoti pirmos 
pastraipos a ir b punktuose nurodytiems 
tikslams, jas reikia pervesti į atskirą 

Jeigu pajamų neįmanoma naudoti pirmos 
pastraipos a ir b punktuose nurodytiems 
tikslams, jas reikia pervesti į atskirą 
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sąskaitą ir laikyti toje sąskaitoje tol, kol tas 
pajams bus įmanoma išleisti a ir b 
punktuose nustatytiems tikslams. 
Nepriklausomas sistemos operatorius 
visas pajamas, kurių liko įgyvendinus a ir 
b punktų nuostatas, laiko atskiroje 
sąskaitoje tol, kol jas bus įmanoma skirti 
naudoti pirmos pastraipos a ir b 
punktuose nurodytiems tikslams.“

sąskaitą ir laikyti toje sąskaitoje tol, kol tas 
pajams bus įmanoma išleisti a ir b 
punktuose nustatytiems tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išlaikytas nuoseklumas, iš šios pastraipos turi būti išbraukta nepriklausomo 
sistemos operatoriaus dalis.

Pakeitimas 124
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
6 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pajamų neįmanoma naudoti pirmos 
pastraipos a ir b punktuose nurodytiems 
tikslams, jas reikia pervesti į atskirą 
sąskaitą ir laikyti toje sąskaitoje tol, kol 
tas pajams bus įmanoma išleisti a ir b 
punktuose nustatytiems tikslams.
Nepriklausomas sistemos operatorius 
visas pajamas, kurių liko įgyvendinus a ir 
b punktų nuostatas, laiko atskiroje 
sąskaitoje tol, kol jas bus įmanoma skirti 
naudoti pirmos pastraipos a ir b 
punktuose nurodytiems tikslams.“

Jeigu pajamų neįmanoma naudoti pirmos 
pastraipos a ir b punktuose nurodytiems 
tikslams, į jas, patvirtinus Agentūrai,
reguliavimo institucijos gali atsižvelgti 
tvirtindamos tinklo tarifų apskaičiavimo 
metodiką ir (arba) vertindamos, ar tarifus 
reikia keisti.

Or. en
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Pagrindimas

Perkrovos valdymo pajamos pirmiausia turėtų būti naudojamos turimiems pajėgumams plėsti 
ir naujos perkrovai sumažinti skirtos infrastruktūros statybai. Vis dėlto reikia pripažinti, kad 
būtų neefektyvu ir neįmanoma Europos tinkle pašalinti visą perkrovą. Vis dėlto reglamente 
turėtų būti palikta galimybė pajamas sugrąžinti vartotojams mažesnių mokesčių forma, bet 
tai, jeigu patvirtins Agentūra, turėtų būti laikoma paskutine priemone.

Pakeitimas 125
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Naujoms nuolatinės srovės 
jungiamosioms elektros linijoms tarp 
valstybių narių, jeigu pateikiamas 
prašymas, tam tikrą laikotarpį leidžiama 
netaikyti reglamento 6 straipsnio 6 dalies ir 
Direktyvos 2003/54/EB 8, 20 straipsnių, 23 
straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, jeigu laikomasi 
šių sąlygų: 

1. Naujoms nuolatinės srovės 
jungiamosioms elektros linijoms tarp 
valstybių narių, jeigu pateikiamas 
prašymas, bent 10 metų laikotarpį 
leidžiama netaikyti reglamento 6 straipsnio 
6 dalies ir Direktyvos 2003/54/EB 8, 20 
straipsnių, 23 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 
jeigu laikomasi šių sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Kadangi investicijos į naujas jungiamąsias elektros linijas ir iš esmės didinamus jungiamųjų 
elektros linijų pajėgumus yra labai didelės, reglamente turėtų būti numatytas gana ilgas šių 
investicijų atsipirkimo laikotarpis.
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Pakeitimas 126
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Naujoms nuolatinės srovės 
jungiamosioms elektros linijoms tarp 
valstybių narių, jeigu pateikiamas 
prašymas, tam tikrą laikotarpį leidžiama 
netaikyti reglamento 6 straipsnio 6 dalies ir 
Direktyvos 2003/54/EB 8, 20 straipsnių, 23 
straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, jeigu laikomasi 
šių sąlygų:

1. Naujoms nuolatinės srovės 
jungiamosioms elektros linijoms tarp 
valstybių narių, jeigu pateikiamas 
prašymas, tam tikrą laikotarpį leidžiama 
netaikyti reglamento 6 straipsnio 6 dalies ir 
Direktyvos 2003/54/EB 8, 10, 20 
straipsnių, 22c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių, 
jeigu laikomasi šių sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame EK pasiūlymų variante išimties nuostatos taikomos ir naujai siūlomam Elektros 
direktyvos 8 straipsniui dėl nuosavybės atskyrimo. Siekiant užtikrinti nepriekaištingą šios 
normos aiškinimą, turi būti aiškiau išdėstyta, kaip išimtis taikoma 10 straipsniui (juo 
perdavimo sistemų, kuriose atskiriama nuosavybė, nepriklausomam sistemos operatoriui 
nustatomos griežtos sąlygos).

Nuorodos į Elektros direktyvos straipsnius pritaikomos prie pakeistos Direktyvos 2003/54.

Pakeitimas 127
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirma šio straipsnio dalis išimtiniais 
atvejais taip pat taikoma kintamosios 

2. Pirma šio straipsnio dalis taip pat 
taikoma kintamosios srovės elektros 
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srovės elektros jungiamosioms linijoms, 
jeigu atitinkamos investicijos sąnaudos ir 
rizika ypač didelė, palyginti su sąnaudomis 
ir rizika, kuri paprastai iškyla kintamosios 
srovės elektros jungiamąja linija sujungiant 
dvi gretimas nacionalines perdavimo 
sistemas.

jungiamosioms linijoms, jeigu atitinkamos 
investicijos sąnaudos ir rizika ypač didelė, 
palyginti su sąnaudomis ir rizika, kuri 
paprastai iškyla kintamosios srovės 
elektros jungiamąja linija sujungiant dvi 
gretimas nacionalines perdavimo sistemas.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant, kad rinka būtų atviresnė, išimtys neturėtų būti taikomos vien nuolatinės srovės 
jungiamosioms elektros linijoms.

Pakeitimas 128
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija gali nuspręsti paprašyti, 
kad agentūra iš dalies pakeistų arba 
atšauktų sprendimą padaryti išimtį. Tas 
laikotarpis prasideda kitą dieną po 
pranešimo gavimo. Minėtą dviejų mėnesių 
laikotarpį galima pratęsti dar dviem 
mėnesiais, jeigu Komisija nuspręstų 
prašyti papildomos informacijos. Tas 
laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai 
gaunama visa papildoma informacija.
Dviejų mėnesių laikotarpį taip pat galima 
pratęsti, jeigu tam pritaria Komisija ir 
agentūra. Pranešimas laikomas atšauktu, 
jeigu prašoma informacija nepateikiama 
per prašyme nurodytą laikotarpį, išskyrus 
tuos atvejus, kai Komisijai ir agentūrai 
sutikus dar nepasibaigęs minėtasis 

6. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos Komisija gali nuspręsti paprašyti, 
kad agentūra arba kompetentinga 
institucija iš dalies pakeistų arba atšauktų 
sprendimą padaryti išimtį. Tas laikotarpis 
prasideda kitą dieną po pranešimo gavimo. 
Dviejų mėnesių laikotarpį taip pat galima 
pratęsti, jeigu tam pritaria Komisija ir 
agentūra arba kompetentinga institucija. 
Pranešimas laikomas atšauktu, jeigu 
prašoma informacija nepateikiama per 
prašyme nurodytą laikotarpį, išskyrus tuos 
atvejus, kai Komisijai ir agentūrai arba 
kompetentingai institucijai sutikus dar 
nepasibaigęs minėtasis laikotarpis 
pratęsiamas arba kai agentūra ar 
kompetentinga institucija tinkamai 
pagrįstu pareiškimu informuoja Komisiją, 
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laikotarpis pratęsiamas arba kai agentūra 
tinkamai pagrįstu pareiškimu informuoja 
Komisiją, kad jos nuomone pranešimas yra 
išsamus.

kad jos nuomone pranešimas yra išsamus.

Agentūra per keturias savaites įgyvendina 
Komisijos sprendimą iš dalies pakeisti ar 
atšaukti sprendimą dėl išimties ir apie tai 
atitinkamai praneša Komisijai.

Agentūra arba kompetentinga institucija 
per keturias savaites įgyvendina Komisijos 
sprendimą iš dalies pakeisti ar atšaukti 
sprendimą dėl išimties ir apie tai 
atitinkamai praneša Komisijai.

Komisija užtikrina neskelbtinos 
komercinės informacijos slaptumą.

Komisija užtikrina neskelbtinos 
komercinės informacijos slaptumą.

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama jungiamosios elektros 
linijos statyba, ir po penkerių metų, jeigu 
iki to laiko ta jungiamoji linija 
nepradedama eksploatuoti.

Or. it

Pagrindimas

Laikotarpis, kuriuo Komisija gali priimti sprendimą padaryti išimtį, turėtų būti daugiausia du 
mėnesiai ir Komisijai neturėtų būti suteikta teisė jį pratęsti. Taip bus išvengta abejonių, 
galinčių turėti poveikį ekonominiam projekto aspektui.

Siūlomi galutiniai terminai (dveji arba penkeri metai, jeigu produktas nepradėtas statyti arba 
eksploatuoti) nepriimtini, nes projektai turėtų būti vertinami individualiai, atsižvelgiant į jų 
individualius ypatumus.

Pakeitimas 129
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 6. Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo 
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dienos Komisija gali nuspręsti paprašyti, 
kad agentūra iš dalies pakeistų arba 
atšauktų sprendimą padaryti išimtį. Tas 
laikotarpis prasideda kitą dieną po 
pranešimo gavimo. Minėtą dviejų mėnesių 
laikotarpį galima pratęsti dar dviem 
mėnesiais, jeigu Komisija nuspręstų prašyti 
papildomos informacijos. Tas laikotarpis 
prasideda kitą dieną po to, kai gaunama 
visa papildoma informacija. Dviejų 
mėnesių laikotarpį taip pat galima pratęsti, 
jeigu tam pritaria Komisija ir agentūra. 
Pranešimas laikomas atšauktu, jeigu 
prašoma informacija nepateikiama per 
prašyme nurodytą laikotarpį, išskyrus tuos 
atvejus, kai Komisijai ir agentūrai sutikus 
dar nepasibaigęs minėtasis laikotarpis 
pratęsiamas arba kai agentūra tinkamai 
pagrįstu pareiškimu informuoja Komisiją, 
kad jos nuomone pranešimas yra išsamus. 

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

Agentūra per keturias savaites įgyvendina 
Komisijos sprendimą iš dalies pakeisti ar 
atšaukti sprendimą dėl išimties ir apie tai 
atitinkamai praneša Komisijai.

Agentūra per keturias savaites įgyvendina 
Komisijos sprendimą iš dalies pakeisti ar 
atšaukti sprendimą dėl išimties ir apie tai 
atitinkamai praneša Komisijai.

Komisija užtikrina neskelbtinos 
komercinės informacijos slaptumą.

Komisija užtikrina neskelbtinos 
komercinės informacijos slaptumą.

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems 
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama jungiamosios elektros 
linijos statyba, ir po penkerių metų, jeigu 
iki to laiko ta jungiamoji linija 
nepradedama eksploatuoti.

Or. de
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Pakeitimas 130
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 6 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama jungiamosios elektros linijos 
statyba, ir po penkerių metų, jeigu iki to 
laiko ta jungiamoji linija nepradedama 
eksploatuoti.

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti 
išimtį nustoja galioti praėjus trejiems
metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko 
nepradedama jungiamosios elektros linijos 
statyba, ir po septynerių metų, jeigu iki to 
laiko ta jungiamoji linija nepradedama 
eksploatuoti.

Or. ro

Pakeitimas 131
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Persvarstydamos suteiktą išimtį 
8 dalyje numatytomis aplinkybėmis, 
kompetentingos institucijos konsultuojasi 
su pareiškėju ir deramai atsižvelgia į 
vėlavimus dėl administracinių ar 
procedūrinių priežasčių, force majeure ir 
visų kitų sprendimo priėmimui 
reikšmingų, bet nuo pareiškėjo valios 
nepriklausančių ir jo nekontroliuojamų 
priežasčių.

Or. en



PE404.668v01-00 106/125 AM\717090LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Siekiant išvengti galimų nepriekaištingo investicijų įgyvendinimo kliūčių, turi būti nustatyti 
konkretūs sprendimo padaryti išimtį persvarstymo kriterijai. Sudėtingų investicijų atveju 
investicijų rizikos grandinė dažnai gali apimti keletą koordinuotai plėtojamų projektų, o 
vėluojama gali būti dėl ilgų administracinių ir procedūrinių veiksmų, kurių projektą 
finansuojantis subjektas negali kontroliuoti.

Pakeitimas 132
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali priimti 1 dalyje minėtų 
sąlygų taikymo gaires ir nustatyti 4 ir 5 
dalies nuostatų taikymo tvarką. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šio straipsnio taikymo sąlygos atitinkamoje nuostatoje jau pakankamai apibrėžtos ir taikant 
komitologijos procedūrą priimamomis gairėmis nereikia nustatyti jokių papildomų aspektų.

Pakeitimas 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali priimti 1 dalyje minėtų 
sąlygų taikymo gaires ir nustatyti 4 ir 5 
dalies nuostatų taikymo tvarką. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

7. Komisija gali iš dalies pakeisti 1 dalyje 
minėtų sąlygų taikymo gaires ir nustatyti 4 
ir 5 dalies nuostatų taikymo tvarką. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, iš dalies keičiamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad gaires derama tvarka priimtų Parlamentas ir Taryba. 
Komisijai turėtų būti perduoti tik derinimo įgaliojimai.

Pakeitimas 134
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Įsigaliojus šiam reglamentui, 
7 straipsnio 1 dalyje numatytos nukrypti 
leidžiančios nuostatos savaime taikomos 
pagal Reglamento 1228/2003 7 straipsnį 
nukrypti leidžiančioms nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad pagal naująją išimčių tvarką nebūtų diskriminuojamos naujos 
investicijos. Anksčiau suteiktos išimtys iš reikalavimo trečiųjų šalių prieigai jau atitiko 
Reglamente 1228/2003 nustatytus kriterijus. Siekiant, kad nebūtų iškreipta konkurencija ir 
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dubliuojamos iki šiol suteiktos išimtys, reikia aiškiai nustatyti, kad pagal Reglamento 
1228/2003 7 straipsnį numatyti dabartiniai sprendimai padaryti išimtį bus taikomi ir 
siūlomam naujam Direktyvos 2003/54 8 straipsniui (nuosavybės atskyrimas).

Pakeitimas 135
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Įsigaliojus šiam reglamentui, 
7 straipsnio 1 dalyje numatytos nukrypti 
leidžiančios nuostatos savaime taikomos 
pagal Reglamento 1228/2003 7 straipsnį 
nukrypti leidžiančioms nuostatoms.“

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad pagal naująją išimčių tvarką nebūtų diskriminuojamos naujos 
investicijos. Anksčiau suteiktos išimtys iš reikalavimo trečiųjų šalių prieigai jau atitiko 
Reglamente 1228/2003 nustatytus kriterijus.

Pakeitimas 136
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7-a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Įterpiamas šis 7-a straipsnis:
„7-a straipsnis
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Administracinių kliūčių pajėgumams 
didinti pašalinimas

Valstybės narės persvarsto savo 
procedūras, siekdamos nustatyti ir 
pašalinti administracines kliūtis 
jungiamųjų elektros linijų pajėgumams 
didinti. Valstybės narės nustato tinklo 
segmentus, kuriuos reikia sustiprinti, kad 
siekiant plačiai integruoti rinką būtų 
padidintas bendras tinklų sujungimo 
pajėgumas.“

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinio pajėgumo trūkumas – didelė kliūtis integruoti Europos dujų rinkas. 
Siekdamos pagreitinti tarpvalstybinių pajėgumų plėtrą, ES valstybės narės turi įsipareigoti 
didinti pajėgumą ir nustatyti bei pašalinti tai daryti trukdančias kliūtis.

Pakeitimas 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„7a straipsnis Išbraukta.
Mažmeninės rinkos

Siekdamos palengvinti tinkamai 
veikiančios ir skaidrios tarpvalstybinės 
mažmeninės rinkos formavimąsi regiono 
ir Bendrijos mastu, valstybės narės 
užtikrina, kad perdavimo sistemos 
operatorių, paskirstymo sistemos 
operatorių, elektros energijos tiekimo 
įmonių, vartotojų ir, jeigu reikia, kitų 
rinkos dalyvių vaidmenys bei pareigos 
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būtų apibrėžtos atsižvelgiant į sutartinius 
susitarimus, įsipareigojimus klientams, 
pasikeitimo duomenimis ir atsiskaitymo 
taisykles, duomenų nuosavybę ir 
įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti 
skaitiklių rodmenis.
Šios taisyklės turi būti skelbiamos, jos 
parengiamos taip, kad būtų užtikrinama 
suderinta prieiga prie kitos valstybės 
narės vartotojų, ir tas taisykles turi 
reguliariai persvarstyti reguliavimo 
institucijos.“

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl elektros energijos mažmeninės rinkos derinimo turėtų būti išbrauktos arba 
išdėstytos tik pasiūlyme dėl direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/54/EB dėl 
elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (COM/2007/0528 galutinis). Pasiūlyme 
dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų (COM 2007-531) 
turėtų būti reglamentuojamos tik didmeninės rinkos ir tiekimo patikimumas.

Pakeitimas 138
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos palengvinti tinkamai 
veikiančios ir skaidrios tarpvalstybinės 
mažmeninės rinkos formavimąsi regiono ir 
Bendrijos mastu, valstybės narės užtikrina, 
kad perdavimo sistemos operatorių, 
paskirstymo sistemos operatorių, elektros 
energijos tiekimo įmonių, vartotojų ir, 
jeigu reikia, kitų rinkos dalyvių vaidmenys 
bei pareigos būtų apibrėžtos atsižvelgiant į 

Siekdamos palengvinti tinkamai 
veikiančios ir skaidrios rinkos formavimąsi 
regiono ir Bendrijos mastu, valstybės narės 
užtikrina, kad perdavimo sistemos 
operatorių, paskirstymo sistemos 
operatorių, elektros energijos tiekimo 
įmonių, vartotojų ir, jeigu reikia, kitų 
rinkos dalyvių vaidmenys bei pareigos būtų 
apibrėžtos atsižvelgiant į sutartinius 
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sutartinius susitarimus, įsipareigojimus 
klientams, pasikeitimo duomenimis ir 
atsiskaitymo taisykles, duomenų 
nuosavybę ir įsipareigojimą nuskaityti ir 
pateikti skaitiklių rodmenis.

susitarimus, įsipareigojimus klientams, 
pasikeitimo duomenimis ir atsiskaitymo 
taisykles, duomenų nuosavybę ir 
įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti 
skaitiklių rodmenis.

Šios taisyklės turi būti skelbiamos, jos 
parengiamos taip, kad būtų užtikrinama 
suderinta prieiga prie kitos valstybės 
narės vartotojų, ir tas taisykles turi 
reguliariai persvarstyti reguliavimo 
institucijos.“

Šios taisyklės turi būti skelbiamos ir tas 
taisykles turi reguliariai persvarstyti 
reguliavimo institucijos.“

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina siekti tarpvalstybinių mažmeninių rinkų norint sukurti gerai veikiančias regionines 
ir didmenines Bendrijos rinkas. Pirmenybė turėtų būti teikiama būtent pastarosioms. Reikia 
išsamiai įvertinti šio reglamentavimo tikslo padarinius ir atidžiai išnagrinėti sąnaudas ir 
naudą, nes tikėtina, kad bus paslėptų sąnaudų, didesnių už naudą.

Pakeitimas 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
7a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios taisyklės turi būti skelbiamos, jos 
parengiamos taip, kad būtų užtikrinama
suderinta prieiga prie kitos valstybės narės 
vartotojų, ir tas taisykles turi reguliariai
persvarstyti reguliavimo institucijos.“

Šios taisyklės turi būti parengiamos taip, 
kad būtų skatinama ir užtikrinama prieiga 
prie kitos valstybės narės vartotojų. 
Taisykles persvarsčius reguliavimo
institucijoms, jos paskelbiamos.“

Or. de
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Pagrindimas

Valstybės narės turėtų likti atsakingos už galutinių naudotojų rinkas ir pagrindines sąlygas, 
taikomas ir paskirstymo sistemos operatoriams.

Pakeitimas 140
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu reikia, minimalų suderinimo lygį, 
kad būtų įmanoma pasiekti šio 
reglamento tikslus, užtikrinančiose 
gairėse taip pat nustatoma:

Išbraukta.

a) išsamūs informacijos teikimo 
reikalavimai pagal 5 straipsnyje 
nustatytus principus;
b) išsami su 7a straipsnyje aptariamais 
mažmeninės rinkos klausimais susijusi 
informacija;
c) išsami su elektros tinklų sujungimo 
taisyklėmis, reglamentuojančiomis 
perdavimo sistemos operatorių santykius 
su prijungtais vartotojais, susijusi 
informacija;
d) išsami su sąveikos taisyklėmis susijusi 
informacija;
e) išsami su prekyba elektros energija 
susijusi informacija;
f) išsami informacija, susijusi su 
taisyklėmis, pagal kurias įsigyjami 
rezerviniai elektros energijos gamybos 
pajėgumai pasiūlos ir paklausos balansui 
užtikrinti, ir rezervinės galios taisyklėmis 
(šiomis taisyklėmis siekiama gilinti 
elektros energijos tinkle paklausos ir 
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pasiūlos balansą užtikrinančių 
trumpalaikių elektros tiekimo paslaugų 
rinkos integravimą su rezervinės galios 
rinka);
g) su investavimo paskatų taisyklėmis 
susijusi išsami informacija, įskaitant 
kainų skirtingose vietovėse signalus;
h) išsami informacija, susijusi 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytais klausimais.

Or. de

Pagrindimas

Nederėtų taikant komitologijos procedūrą perkelti galių Komisijai. Ypač tais atvejais, kai 
Komisija imasi naujų sričių, galių perdavimo turinys, tikslas ir apimtis turi būti suformuluoti 
kuo tiksliau.

Pakeitimas 141
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu reikia, minimalų suderinimo lygį, 
kad būtų įmanoma pasiekti šio reglamento 
tikslus, užtikrinančiose gairėse taip pat 
nustatoma:

3. Jeigu reikia, minimalų suderinimo lygį, 
kad būtų įmanoma pasiekti šio reglamento 
tikslus, užtikrinančiose specialiose gairėse 
taip pat nustatoma:

a) išsamūs informacijos teikimo 
reikalavimai pagal 5 straipsnyje nustatytus 
principus;

a) išsamūs informacijos teikimo 
reikalavimai pagal 5 straipsnyje nustatytus 
principus;

b) išsami su 7a straipsnyje aptariamais 
mažmeninės rinkos klausimais susijusi 
informacija;

b) išsami su 7a straipsnyje aptariamais 
mažmeninės rinkos klausimais susijusi 
informacija;

c) išsami su elektros tinklų sujungimo 
taisyklėmis, reglamentuojančiomis 
perdavimo sistemos operatorių santykius 

c) išsami su elektros tinklų sujungimo 
taisyklėmis, reglamentuojančiomis 
perdavimo sistemos operatorių santykius 
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su prijungtais vartotojais, susijusi 
informacija;

su prijungtais vartotojais, susijusi 
informacija;

d) išsami su sąveikos taisyklėmis susijusi 
informacija;

d) išsami su sąveikos taisyklėmis susijusi 
informacija;

e) išsami su prekyba elektros energija 
susijusi informacija;
f) išsami informacija, susijusi su 
taisyklėmis, pagal kurias įsigyjami 
rezerviniai elektros energijos gamybos 
pajėgumai pasiūlos ir paklausos balansui 
užtikrinti, ir rezervinės galios taisyklėmis 
(šiomis taisyklėmis siekiama gilinti 
elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių trumpalaikių 
elektros tiekimo paslaugų rinkos 
integravimą su rezervinės galios rinka);

f) išsami informacija, susijusi su 
taisyklėmis, pagal kurias nepaisant 
prioritetine tvarka vykdomos 
tarpvalstybinės dienos laikotarpio 
prekybos įsigyjami rezerviniai elektros 
energijos gamybos pajėgumai pasiūlos ir 
paklausos balansui užtikrinti, ir rezervinės 
galios taisyklėmis (šiomis taisyklėmis 
siekiama gilinti elektros energijos tinkle 
paklausos ir pasiūlos balansą užtikrinančių 
trumpalaikių elektros tiekimo paslaugų 
rinkos integravimą su rezervinės galios 
rinka);

g) su investavimo paskatų taisyklėmis 
susijusi išsami informacija, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalus;

f) su investavimo paskatų taisyklėmis 
susijusi išsami informacija, įskaitant kainų 
skirtingose vietovėse signalus;

h) išsami informacija, susijusi 2c straipsnio 
3 dalyje išvardytais klausimais.

g) išsami informacija, susijusi 2c straipsnio 
3 dalyje išvardytais klausimais.

Or. de

Pagrindimas

Nederėtų taikant komitologijos procedūrą perkelti galių Komisijai. Ypač tais atvejais, kai 
Komisija imasi naujų sričių (pvz., didmeninės prekybos elektros energija), galių perdavimo 
turinys, tikslas ir apimtis turi būti suformuluoti kuo tiksliau.

Remiantis pagal šį straipsnį parengtomis ir dabar galiojančiomis kliūčių valdymo gairėmis, 
nuo 2008 m. sausio 1 d. reikalaujama pradėti tarpvalstybinę dienos laikotarpio prekybą.
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Pakeitimas 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsami su 7a straipsnyje aptariamais 
mažmeninės rinkos klausimais susijusi 
informacija;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl elektros energijos mažmeninės rinkos derinimo turėtų būti išbrauktos arba 
išdėstytos tik pasiūlyme dėl direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/54/EB dėl 
elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (COM/2007/0528 galutinis). Pasiūlyme 
dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų (COM 2007-531) 
turėtų būti reglamentuojamos tik didmeninės rinkos ir tiekimo patikimumas.

Pakeitimas 143
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsami su 7a straipsnyje aptariamais 
mažmeninės rinkos klausimais susijusi 
informacija;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nebūtina siekti tarpvalstybinių mažmeninių rinkų, norint sukurti gerai veikiančias regionines 
ir didmenines Bendrijos rinkas. Šiame reglamente turėtų būti reglamentuojamos būtent 
pastarosios.  Gerosios patirties atvejai dažnai tinkamesni negu oficialios mažmeninės srities 
gairės, o tada daugiausia turi būti taikomas subsidiarumo principas.

Pakeitimas 144
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) išsami su prekyba elektros energija 
susijusi informacija;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nederėtų taikant komitologijos procedūrą perkelti galių Komisijai. Ypač tais atvejais, kai 
Komisija imasi naujų sričių (pvz., didmeninės prekybos elektros energija), galių perdavimo 
turinys, tikslas ir apimtis turi būti suformuluoti kuo tiksliau.

Remiantis pagal šį straipsnį parengtomis ir dabar galiojančiomis kliūčių valdymo gairėmis, 
nuo 2008 m. sausio 1 d. reikalaujama pradėti tarpvalstybinę dienos laikotarpio prekybą.

Pakeitimas 145
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) išsami su prekyba elektros energija 
susijusi informacija;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nuostata, kurioje kalbama apie gaires arba kodeksus, turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 146
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) išsami informacija, susijusi su 
taisyklėmis, pagal kurias įsigyjami 
rezerviniai elektros energijos gamybos 
pajėgumai pasiūlos ir paklausos balansui 
užtikrinti, ir rezervinės galios taisyklėmis 
(šiomis taisyklėmis siekiama gilinti 
elektros energijos tinkle paklausos ir 
pasiūlos balansą užtikrinančių trumpalaikių 
elektros tiekimo paslaugų rinkos 
integravimą su rezervinės galios rinka);

f) išsami informacija, susijusi su 
taisyklėmis, pagal kurias nepaisant 
prioritetine tvarka vykdomos
tarpvalstybinės dienos laikotarpio 
prekybos įsigyjami rezerviniai elektros 
energijos gamybos pajėgumai pasiūlos ir 
paklausos balansui užtikrinti, ir rezervinės 
galios taisyklėmis (šiomis taisyklėmis 
siekiama gilinti elektros energijos tinkle 
paklausos ir pasiūlos balansą užtikrinančių 
trumpalaikių elektros tiekimo paslaugų 
rinkos integravimą su rezervinės galios 
rinka);

Or. de

Pagrindimas

Nederėtų taikant komitologijos procedūrą perkelti galių Komisijai. Ypač tais atvejais, kai 
Komisija imasi naujų sričių (pvz., didmeninės prekybos elektros energija), galių perdavimo 
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turinys, tikslas ir apimtis turi būti suformuluoti kuo tiksliau.

Remiantis pagal šį straipsnį parengtomis ir dabar galiojančiomis kliūčių valdymo gairėmis, 
nuo 2008 m. sausio 1 d. reikalaujama pradėti tarpvalstybinę dienos laikotarpio prekybą.

Pakeitimas 147
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) su investavimo paskatų taisyklėmis 
susijusi išsami informacija, įskaitant 
kainų skirtingose vietovėse signalus;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Leidimas elektros tinkluose naudoti vadinamuosius kainų skirtingose vietovėse signalus jau 
paminėtas 8 straipsnio 2 dalyje. Todėl papildomos nuostatos dėl gairių priėmimo nebereikia.

Pakeitimas 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) išsami informacija, susijusi 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytais klausimais.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

2e straipsnio 3 dalyje pateikta nuostata dėl gairių priėmimo pagal 2c straipsnio 3 dalį. 
Kadangi kitas 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas gaires Komisija gali ne priimti, o tik iš dalies 
pakeisti, nuoroda į priežastis 8 straipsnyje turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) išsami informacija, susijusi 2c 
straipsnio 3 dalyje išvardytais klausimais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

2c straipsnio 3 dalyje nurodytos temos neturėtų būti įtrauktos į 8 straipsnyje aprašytas gaires.

Pakeitimas 150
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tinkamais atvejais, Agentūrai 
pateikus pasiūlymą pagal 2e straipsnio 
1 dalį, Komisija Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklui 
parengia 2c straipsnio 3 ir 5 dalyse 
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išvardytoms sritims skirtas strategines 
gaires, kuriomis remiantis rengiamos 
2c straipsnio 3 dalyje nurodytos išsamios 
techninės taisyklės ir 2c straipsnio 
5 dalyje nurodytas 10 metų investavimo 
planas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi taikoma 2e straipsnyje išdėstyta procedūra, 8 straipsnyje turėtų būti nurodyta 
galimybė priimti strategines gaires, taikant tą pačią procedūrą kaip ir kitoms reglamente 
nurodytoms gairėms. Todėl į šį straipsnį reikia įtraukti 3a dalį. Dabartinį šiame straipsnyje 
nurodytų gairių sąrašą reikia patikrinti atsižvelgiant į 11 sričių.

Pakeitimas 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali priimti gaires, skirtas šio 
straipsnio 1–3 dalyse išvardytiems 
klausimams. Komisija šio straipsnio 4 
dalyje nurodytas gaires gali iš dalies 
pakeisti, laikydamasi 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytų principų; visų pirma tas gaires 
pakeisti tam, kad į jas būtų įtrauktos 
išsamios iš tikro taikomos pajėgumų 
paskyrimo gairės ir kad perkrovos 
valdymo sistemos būtų tobulinamos taip, 
jog jos būtų suderinamos su vidaus rinkos 
tikslais. Jeigu reikia, darant minėtus 
pakeitimus pagal 5 straipsnio 2 dalį turi 
būti parengtos bendros taisyklės dėl 
elektros tinklo naudojimo ir 
eksploatavimo minimalių saugos ir 

5. Agentūra, remdamasi 2da straipsniu, 
priima gaires.
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eksploatavimo standartų.
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
jį papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
Priimdama arba iš dalies keisdama gaires 
Komisija užtikrina, kad jomis būtų 
užtikrinamas minimalus suderinimo lygis, 
reikalingas pasiekti šio reglamento tikslus 
ir kad nebūtų reguliuojami šio reglamento 
tikslams siekti nereikalingi klausimai.
Priimdama arba iš dalies keisdama gaires 
Komisija nurodo, kokių veiksmų ėmėsi 
tam, kad trečiosios šalies, Europos 
elektros sistemos sudedamosios dalies, 
taisyklės atitiktų minėtas gaires.
Tas gaires priimdama pirmą kartą 
Komisija užtikrina, kad į pateiktas kaip 
vienos priemonės projektas tas gaires būtų 
įtraukti bent šio straipsnio 1 dalies a ir d 
punktuose ir 2 dalyje nurodyti klausimai.“

Or. en

Pagrindimas

 Logiška, kad būtent Agentūra privalo kurti ir po visuotinių konsultacijų patvirtinti šias 
gaires.

Pakeitimas 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti gaires, skirtas šio Komisija gali iš dalies pakeisti gaires, 
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straipsnio 1–3 dalyse išvardytiems 
klausimams. Komisija šio straipsnio 4 
dalyje nurodytas gaires gali iš dalies 
pakeisti, laikydamasi 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytų principų; visų pirma tas gaires 
pakeisti tam, kad į jas būtų įtrauktos 
išsamios iš tikro taikomos pajėgumų 
paskyrimo gairės ir kad perkrovos valdymo 
sistemos būtų tobulinamos taip, jog jos 
būtų suderinamos su vidaus rinkos tikslais. 
Jeigu reikia, darant minėtus pakeitimus 
pagal 5 straipsnio 2 dalį turi būti parengtos 
bendros taisyklės dėl elektros tinklo 
naudojimo ir eksploatavimo minimalių 
saugos ir eksploatavimo standartų.

skirtas šio straipsnio 1–3 dalyse 
išvardytiems klausimams. Komisija šio 
straipsnio 4 dalyje nurodytas gaires gali iš 
dalies pakeisti, laikydamasi 5 ir 6 
straipsniuose nustatytų principų; visų 
pirma tas gaires pakeisti tam, kad į jas būtų 
įtrauktos išsamios iš tikro taikomos 
pajėgumų paskyrimo gairės ir kad 
perkrovos valdymo sistemos būtų 
tobulinamos taip, jog jos būtų suderinamos 
su vidaus rinkos tikslais. Jeigu reikia, 
darant minėtus pakeitimus pagal 5 
straipsnio 2 dalį turi būti parengtos bendros 
taisyklės dėl elektros tinklo naudojimo ir 
eksploatavimo minimalių saugos ir 
eksploatavimo standartų.

Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, iš dalies keičiamos laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Priimdama arba iš dalies keisdama gaires 
Komisija užtikrina, kad jomis būtų 
užtikrinamas minimalus suderinimo lygis, 
reikalingas pasiekti šio reglamento tikslus 
ir kad nebūtų reguliuojami šio reglamento 
tikslams siekti nereikalingi klausimai.

Iš dalies keisdama gaires Komisija 
užtikrina, kad jomis būtų užtikrinamas 
minimalus suderinimo lygis, reikalingas 
pasiekti šio reglamento tikslus ir kad 
nebūtų reguliuojami šio reglamento 
tikslams siekti nereikalingi klausimai.

Priimdama arba iš dalies keisdama gaires 
Komisija nurodo, kokių veiksmų ėmėsi 
tam, kad trečiosios šalies, Europos elektros 
sistemos sudedamosios dalies, taisyklės 
atitiktų minėtas gaires.

Iš dalies keisdama gaires Komisija nurodo, 
kokių veiksmų ėmėsi tam, kad trečiosios 
šalies, Europos elektros sistemos 
sudedamosios dalies, taisyklės atitiktų 
minėtas gaires.

Tas gaires priimdama pirmą kartą 
Komisija užtikrina, kad į pateiktas kaip 
vienos priemonės projektas tas gaires būtų 
įtraukti bent šio straipsnio 1 dalies a ir d 
punktuose ir 2 dalyje nurodyti klausimai.“

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad gaires derama tvarka priimtų Parlamentas ir Taryba. 
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Komisijai turėtų būti perduoti tik derinimo įgaliojimai.

Pakeitimas 153
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 12 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
1. Nepažeisdamos šio straipsnio 2 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės reguliavimo institucijos būtų 
kompetentingos veiksmingai užtikrinti, 
kad būtų laikomasi šio reglamento, 
suteikdamos joms ar kitoms institucijoms 
teisinę kompetenciją leisti potvarkius dėl 
laikymosi ir taikyti veiksmingas, 
atgrasančias ir proporcingas sankcijas.
Valstybės narės praneša Komisijai apie 
tokias nuostatas ne vėliau kaip iki 
2010 m. sausio 1 d. ir nedelsdamos 
praneša apie bet kokius vėlesnius jų
pakeitimus.

Or. en

(Pakeičiama Reglamento (EB) 1228/2003 12 straipsnio 1 dalies formuluotė)

Pagrindimas

Anot Energetikos reguliavimo institucijų tarybos, dabartinis Reglamento 1228/2003 
įgyvendinimas turi daug trūkumų, nes trūksta veiksmingų sankcijų, kurias taikytų valstybės 
narės. Turėtų būti užtikrinta, kad reguliavimo institucijos galėtų pasinaudoti savo turimomis 
priverstinio vykdymo galiomis ir už reglamento reikalavimų nesilaikymą taikytų sankcijas.
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Pakeitimas 154
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 12 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
1. Nepažeisdamos šio straipsnio 2 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad remiantis 
Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsniu 
sukurtos reguliavimo institucijos būtų 
kompetentingos veiksmingai užtikrinti, 
kad būtų laikomasi šio reglamento, 
suteikdamos joms ar kitoms institucijoms 
teisinę kompetenciją leisti potvarkius dėl 
laikymosi ir taikyti veiksmingas, 
atgrasančias ir proporcingas sankcijas. 
Valstybės narės pateikia šias nuostatas 
Komisijai ne vėliau kaip iki 2010 m. 
sausio 1 d. ir nedelsdamos praneša jai 
apie vėlesnius pakeitimus, turinčius joms 
įtakos.

Or. en

(Pakeičiama Reglamento (EB) 1228/2003 12 straipsnio 1 dalies formuluotė)

Pagrindimas

Dabartinis Reglamento 1228/2003 įgyvendinimas turi trūkumų, nes trūksta veiksmingų 
sankcijų, kurias taikytų valstybės narės. Florencijos forume buvo išreikštas didelis 
susirūpinimas, kad reguliavimo institucijos labai mažai naudojasi savo galiomis taikyti 
sankcijas už reglamento reikalavimų nesilaikymą. Nesilaikymo atvejais derybų negali būti. 
Reguliavimo institucijoms turi būti suteikta galių veiksmingai pasinaudoti priverstinio 
vykdymo galimybėmis.
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